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CORREIO 00 POVO

Polícia prende dono dt( oficina �mGUÁ
acusado de fazer desmanche

Ir 273 ..1000

/'

A Policia Civil de Guaramirim, \com o apoio
da Militar, prendeu em flagrante, na noite de

quinta-feira, o .proprietário de oficina Adenor

Elert, 33 anos. Uma denúncia anônima revelou

que o estabelecimento, localizado na Rua Ve

rônica Kniss, em Schroeder, funcionava corpo

C;ê�evesenviarecado
ao governador Amindesmanche de veículos roubados. No local foram

encontrados quatro veículos, quatro motores e

dois chassi corri registro de furto.Os policiais' re
tiraram duas caçambas cheias de peças de carro,

que estão num depósito, em Schroeder,
/

PÁGINA lQ

o presidente do PPB de Jaraguá
do Sul enviou recado ontem ao go
vernador Esperidião Amin (PPB),
através do deputado federal Hugo
Biehl, dizendo estranhar o apoio com
verbas dadas ao deputado estadual
Ivo Konell (PMDB), prejudicando a

candidatura deMoacirBertoldi (PPB).
,

'

PÁGINA 3 I

I

Gilberto Cassuli será

homenageado hoje
o advogadoJGilberto Cassuli,

com mais de 20 anos de atividades

profissionais em Jaraguá do Sul, será
/
um dos homenageados C'Orll o "Tro
féuAnita Garibaldi 2002", concedido
anualmente pelo' Instituto Anita e

GiuseppeGaribaldi, em Bento Gon

çalves (RS). PÁGINA 9

II

, " Téo Bogo/CP

'Adenor Elert, 33 anos, nega ser integrante de quadrilha. No detalhe, recortes de chassis furtados

'Centro'tem O maior

número de habitantes

Confira nesta

edição o CADE'RNO
ESPECIAL alusivo aos

10 anos da Gatos &
Atos que o CORREIO
DO POVO preparou e

descubra como se

cria uma marca de
sucesso

in q u est ionáve I.

I

o centro de Jaraguá do Sul é o

bairro que tem o maior número de

habitantes, com mais de ,8 mil pes
soas. Os moradores mais dritigos
alegam que o Centro é um dos me
lhores bairros para se viver, devido
à oferta de, todos os tipos de ser-

\

VIÇO.
PÁGINA 5

Outonolnvemo2002Ravelli

Trajes a partir de:

�R$169,� Moda Masculina
����i._'_4,�
Estacionamento Anexo,
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.. Madre Paulina, santa
que vem em boa hora

JOÃO ARNOLDO GASCHO - Professor na Unerj - gascho@unerj.br

Amanhã, o papa João Paulo II irá proclamar a santidade de
Madre Paulina. Madre Paulina é alguém que viveu próximo de nós, .

ali, na italianíssima Nova Trento. Penso que esta é uma boa notícia,
uma notícia que vem em boa hora, mesmo sem entrar no mérito de

questões doutrinárias, até porque apenas a Igreja Católica, entre as

várias denominações cristãs, pratica a veneração aos santos. As

considerações que desejo fazer não entram, de forma alguma, em
polêmicas teológicas.

Penso que ter vivido uma santa por aqui, bem perto de nós, é
algo importante. Estamos numa época de muita ciência e pouca
sensibilidade, de muita tecnologia e pouca sabedoria, de muita força
e poder e de pouca bondade. E, entre os que conheceram madre
Paulina e pelas histórias que dela se contam, ela foi uma pessoa boa.
Ser uma pessoa boa não é pouca coisa. Um ser' humano bom e

bom,. bem acima 'da média do comum dos mortais, a sociedade

precisa, e, de modo urgente, nos dias de hoje. Quem se decide a

servir aos mais pobres, aos doentes mais necessitados e

desamparados, quem consegue viver em paz e querendo bem
indistintamente a todos - mesmo sem ser no momento bem

compreendido - é, antes e acima' de tudo, uma pessoa corajosa e
'

de muito valor; que não encontramos facilmente. A maioria de nós,
os normais, é por demais apegada aos nossos comodismos e

interesses �, logicamente, temos argumentosmuito lógicos e prontos
para justificar nossa omissão e nossos renovados pequenos pecados
(sem falar nos grandes!). Por isso, a presença de um santo é

importante, O santo é uma pessoa que leva as questões da,

solidari�dade, da paz, do querer bem a todos, coisas das quais a

sociedade está tão carente, a um plano de vivência modelar, bem
além dos fáceis, repetidos e belos discursos que tanto gostamos de
fazer e tanto :no$. acostumamos a ouvir.

'

, ps santos nos lembram que é bom ser bom, que agir
.ÇiQlíretamente é possível, apesar de nossas limitações e fraquezas.
Pessoas com procedimento�odelar çutucam, sem nada falar, apenas

'

com seu modo de ser, o nosso comodismo, a nossa ganância, o
nosso egoísmo. Por causa dos seus exemplos a sociedade é menos
má. Se tivés�emos mais Mahatma Ghandi, mais Martin Luther King
(pessoasmodelares não são exclusividade da Igreja Católica!), mais
madres Tereza de Calcutá, mais irmãs Dulce da Bahia... teríamos,
com toda certeza, uma sociedade melhor.

Segundo relatos dos que conviveram com madre-Paulina, ela
tinha uma vida alegre, não se queixava daquele trabalho que amaioria
não tinha coragem de assumir. Tinha a serenidade de um coração
verdadeiro, que não se abalava com críticas, incompreensões e

detúrpações em relação ao seu trabalho e à sua vida. Na sua aparente
fragilidade, era uma mulher corajosa.

Ao mundo de hoje falta coragem. Não qualquer coragem que
bandidos, traficantes e terroristas também têm. Falta gente com

coragemmoral de dizer sim ao que a consciência diz que é verdadeiro
e bom. Falta a coragem de Ghandi, que fez a poderosa Inglaterra se

curvar a um homem que materialmente pouco mais tinha que um

lençol branco em volta do corpo; sua coragem, em qualquer
circunstârlcia, levava-o a fazer opção pela justiça, pela não-violência,
A sociedade sente falta da coragem de madre Paulina: mais
generosidade em distribuir e menos ganância em acumular,

É uma boa notícia a santidade demadre Paulina.Nummundo onde
a ética é um produto escasso, ela nos lembra novamente algo que um
velho grego pagão, Sócrates, já sabia e vivia; vale a pena servir a verdade
e buscar a dignidade, e isso é possível. É bom e necessário que alguém
disso nos lembre. Madre Paulina! Urgentemente, rogai por nós!

Arti9?s 'para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquard� 1.180, ou pelo .

e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contalo. O jomal se n!selVa o dirello de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais neressárias.
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Cidade de artistas
r
De cidadepuramente
indilstrial,poderá
se transformar
em um lugar

de valorização das
,

artes

valoriza e promove a cultura,
quer seja através de exposi
ções individuais ou coletivas,
ofertas de cursos, seminários

e outros eventos que desde há

alguns anos têm-se intensifi
cado na região.
A construção da Scar, sem

.dúvida, contribuiu em muit�
\

para que essas possibilidades
artísticas fossem exploradas,-.
mas o desempenho do mate

rial humano tem dado o toque
de arte aos projetos que estão

sendo desenvolvidos e que
contam com a cooperação, de
vários outros segmentos, es

pecialmente o setor educa
cional, que, através da Unerj,
tem oferecido. espaço para
vários artistas de Jaraguá do

Sul e de Santa Catarina. -

O 10 Salão Estadual de
Arte Contemporânea deve se '

CORREIO DO POVO Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

Publicado desde /9/9

jaraguá-do Sul vem de
monstrando uma tendência

cada vez maior no sentido de
valorizar as manifestações
artísticas produzidas pelos
artistas locais e, em conseqüên
cia, artistas de todo o Brasil.

O lançamento do 10 Salão Es
tadual de Arte Contempo
rânea, ocorrido na noite de
quinta-feira� na Scar (Socie
dade Cultura Artística), é o

mais recente exemplo de que
a atividade artística pro
duzida na região tem todas as

chances de sair das fronteiras
regionais e, em princípio, ser
reconhecida pelo �enos
dentro do Estado de Santa

Catarina.

Nesse sentido, a atuação
dos integrantes da Ajap (As
sociação Jaraguaense de Artes
Plásticas), e agora da diretoria
do Departamento de Artes
Plásticas da Scar, tem sido de

\ .

fundamental importância
nesse processo de incentivo à

cultura, dando ênfase às artes

plásticas.
O 'resultado de tanto em

penho ,itãqpoderia,se� outro..

AtuàlnieJ{t�,Jarai0á do' Sul é
uma"d-ás lêidad�s que mais

Os textos e colunas assinados são de responsabillll4des exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do }ol7lal,

caracterizar como um dos

maiores eventos de incentivo

e divulgação da produção
artística em Jaraguá do Sul.

De acordo com as expecta
tivas dos organizadores, perto
de 1,2mil artistas de todo o

Estado de Santa Catarina de-

vem participar do salão, que
deve preencher umalacuna no

que se refere à escola mo

dernista. I

Artistas renomados estão

sendo esperados para a pri
meira edição do salão,· que
conta com o apoio da Fun-

.

dação Catarinense de Cultura,

O evento deve mobilizar

artistas plásticos de todo o

Estado.de Santa Catarina, que
poderão ter .suas obras co

nhecidas e reconhecidas por
um público que, aos poucos,
passa a valorizar o talento e a

importância da arte.

A exemplo do que já .acon

tece em cidades do mesmo

_ porte deJaraguá do Sul ou até

maiores, a Região do Vale do

Itapocu está diversificando a

sua imagem. De cidade

puramente industrial, poderi
. se transformar em um lugar
de valorização das artes.
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o Museu Histórico de Jaraguá do Sul prepara uma

exposição temática sobre a Copa do Mundo para o

próximo dia 27 de maio, quando um dos home

nageados será o ex-goleiro Ado, de brilhante passagem
por alguns dos principais clubes brasileiros, até chegar à
seleção brasileira. Eduardo Roberto Stinghen, o Ado, é
natural de Jaraguá do Sul e o único filho da terra a ser

convocado para a seleção brasileira e atleta tricampeão/

do mundo. Isto não foi suficiente, porém, para que o

vereadorJean Leutprecht (PTB) conseguisse a aprovação
do Legislativo para a concessão do título de Cidadão
Benemérito para o ex-jogador. A proposta acabou

rejeitada pela maioria de votos contrários.

VAI INSISTIR

O vereador Paulo Flo

riani diz que, virá com

muitos subsídios técnicos
em defesa da proposta,
da retirada da Barragem

'

do Rio Itapocu, em Gua

ramirim. Será em breve.

PLANEJAMENTO
A, vereadora e candidata
à Assembléia Legislativa
peloPFLMaristelaMenel,
participa do lançamento
do PEP (planejamento
Estratégico Político) dos
pefelistas, hoje, naCapital,

EM AÇÃO
,
O deputado estadual e candidato à Câmara Federal
nas próximas eleições AdelorVieira (pMDB) reuniu
se com o diretório do PMDB em jaraguá do S'UI,
quinta-feira à noite, solicitando apoio. Vieira tem o

reduto eleitoral mais concentrado em Joinville, mas
atua na maioria dos municípios da Região Norte.

SUCULENTO
O cardápio escolhido pelo ex-secretário Adernar
Duwe para receber seu amigo e ex-governador
PauloAfonso Vieira, no almoço com a imprensa,
quinta-feira, estava delicioso e foi até elogiado pelos
repórteres. O que Duwe não imaginava é que, junto
com a sobremesa - um pudim de leite -, -viria a

bronca entre, o ex-vereador Nilson Bylaardt e o

deputado estadual Ivo Konell, conhecidos desafetos.

ENTRE ASPAS
"ELES DEVEM TER SEUS MOTIVOS." (Vereador Rudolf
Guesser - PPB -, evitando fazer comentários,
ao ser indagado sobre o ambiente' de insatisfação
existente entre alquns vereadores ai iados do go--,

verno municipal em Jaraquá do Sul, descontentes
com o atendimento que recebem do Executivo)
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

1P9!'J ,N·a,'.�
Akêvír Antonio FogolO Junior

,

OAB/se 2969:B

Osvalina Vargas Rodrigues
OAB/se 2968·B

Ruo 25de Julho,234· Bairro Vila Novo· !Jragua do Sul/se Fone/Fax: 370·8866

li REAÇÃO: PAULO AFONSO VIEIRA RESPONDE ÀS CRITICAS FEITAS POR ADVERSÁRIOS CONTRA SEU GOVERNO
I

Ex-governador compara e diz
que fez mais em .laraguá do Sul

GêNeves criticaAtninpor concederverbas através doPMDB

JARAGUAooSUL-O ex

governador Paulo Afonso
Vieira (PMDB) reagiu ontem
àscríticas que recebe com fre

qüência de integrantes daatual
admiriistração estadual, res
ponsabilizando-o por dívidas
herdadas, dizendo que, ao

contrário do que está sendo

alardeado, não levou o go
verno ao "cartório" e que
quando concluiu o mandato
a dívida consolidada, de su

cessivas administrações, e�a
.

. de R$ 4,2 bilhões, contra cer

•
ca de R$ 8 bilhões, que o

Estado deve hoje.
Paulo Afonso também

negou que o crédito estivesse

combalido, dizendoque, se as
sim fosse, o governo não po
deria ter utilizado recursos da
CEI' (Caixa Econômica Fe

deral) e do BID (Banco Inte
ramericano de Desenvol

vimento), como fez na época.
Para o ex-governador, que
compareceu naquinta-feira
em Jaraguá do Sul, quando
concedeu entrevista à im

prensa-acompanhado pelo,
ex-secretário de Estado du
rante seu governo, Adernar

Duwe, seus adversários ''ba
tem namesma tecla e atacam

porque não têm pontos p0-
sitivos para mostrar à co-

Ex-governador Paulo Afonso com o CQlaborador Adernar Duwe ,

munidade", desafiou, afirmando também jogo de bingo dos idosos, na
Ele também acusou os que fez mais pelo Município Barra do Rio Cerro, provo-

adversários de ineficiência, do que a atual administração. cando indignação".
,dizendoque,quandoassumiu, Citou a conclusão da ligação GOVERNO - d coor-

"apenas uma pequena parte Corupá/São Bento do Sul; o denador do PPB na mi-

das metas previstas no BID 3 acesso à empresa Ceval; a crorregião, Luiz Antônio

havia sido concretizadá" e que construção de subestações da Grubba, respondeu ontem à

desd� aquela época já rraba- Celesc e do Linhão; investi- tarde às declarações feitas por
lhavapelaviabilização danova mentos na Educação; cons- Vieiranavéspera, dizendo que
etapa desse programa de trução da Delegacia Regional "só na área da Educação, o
'investimentos, que agora o de Polícia; compra de viaturas governo de EsperidiãoAmin
governo Amirrcomeça a exe- para a segurança pública e o ePauloBauerinvestiumais de
cutar Paulo Afonso argu- apoio a empresas, através do R$ 4milhões na região. Citou
mentou também que a arre- Prodec, além de outras rea- também os cerca de R$ 1,8
�cadação estadual dobrou lizações. O ex-secretário de milhão de investimentos

desde então, passando de R$ Estado Adernar Duwe, que através do Badesc (Agência
,

)50 milhões para R$ 300 oacompanhavanaentrevista, Catarinense deFomentoSA.),
-rnilhões, em média. foi irônico, dizendo que "uma aobra da ligação entreJaraguá
- Quero que eles apre- realização que bem lembrodo do Sul e Guaramirim, através

sentem um único programa' atual governo foi a incursão da Ilha da Figueira, prestes a

, que salte a0S olhos da popu- de policiais vindos da capital ser iniciada, e a instalação do
lação, seja na área que for�, do Estado para interromper BPM (MILTON RMSCH)

JARAGuA DO SUL - O" atitude do governo esta- posa política", mas os pe- reeleição.
presidente do diretóriomu- dual ao "distribuir verbas pebistas jaraguaenses la- Biehl, por sua vez, disse
nicipal do PPB, José Carlos através do PMDB da re- mentam não estarem ven- que a confirmação da can-

Neves, o Gê, aproveitou a gião, referindo-se aos re- do "nenhuma espertezanis- didatura de Bertoldi re-

presença do deputa�o fe- cursos de convênios fir- so", até porque, assim pro- percutiu positivamente entre
deral Hugo Biehl (PPB), mados, com a interveni- cedendo, acaba prejudican- -c--as lideranças do PPB em

quando concedia entrevis- ência do deputado estadual do a disposição do vice- Florianópolis. Ele confir-
ta à imprensa ontem à tar- Ivo Konell (pMDB), como I prefeito de Jaraguá do Sul, mau também a candida-

de, na passagem pela cida- aconteceu necenternenre Moacir Bertoldi (PPB), de tura ao Senado pelo PPB e

de, para enviar recado ao em Guaramirim. concorrer a uma vaga à As- disse que a principal bandei-
governador do Estad!:?, Es� Segundo Gê, o gover- sembléia Legislativa. ra que estará empunhando
peridião Amin (PPB). nadar é visto pelos correli- Konell, como se sabe, será a do Imposto Único

Gê disse "estranhar" íl gionários como uma "ra- vai tentar conseguir a Federal. (MR)
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ISEM ACERTO: DISCUSSÃO ÁSPERA ENTRE KONELL E BYLAARDT APós ALMoçO COM PAULO AFoNSO VIEIRA

Guaramirense denuncia deputado
, �

ao 'Conselho de Etica do PMDB·
]ARAGuA DO SUL - Os

presidentes do PMDB de
Guaramirim e de Jaraguá
do Sul, ex-vereador Nil
son Bylaardt, e: deputado
estadual Ivo 'K6nell, res
pectivamente, discutiram
asperamente, quinta-feira,
logo após terem partici
pado de almoço com o

ex-governador e candidato
a deputado federal Paulo
AfonsoVieira (pMDB), no
Hotel Itãjara. As diver

gências existem há tempo,
mas se acentuaram desde

terça-feira, quando Byla
ardt solicitou ao Conselho
de Ética do partido que
averigúe a liberação de ver
bas estaduais pelo depu
tado na região.

Bylaardt encaminhou o
pedido ao presidente do
diretório estadual do

PMPB, Casildo Maldaner,
com cópia para o líder da
bancada peemedébista na

Assembléia Legislativa,
João Henrique BIasi. O
documento questiona a fi
delidade do deputado para
com o própriopartido, ci
tando que Konell "tem as-

Troca de acusações entre peemedebistas durou IS minutos
César Junkes/CP

-sinado convênios em com

panhia do governador
Esperidião Amin (PPB),
como aconteceu recente

mente em Guaramirirn,
'

onde foram liberados R$
150 mil para obras de pavi
mentação".

{.�

A quantia de recursos

que o deputado teria dispo
nível para atender obras
nos' municípios da região
seria em torno de R$ 1

milhão, cita Bylaardt no
documento enviado ao

diretório estadual, base
ando-se em informações
que ele diz ter obtido na

imprensa. Ainda confor-

me o pedido protocolado
naCapital, isso funcionaria
"como compensação polí
tica, pois Konell votou

com o governo nas ques
tões da federalização do

Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina) e na cisão

da Celesc (Centrais Elé
tricas de Santa Catarina)".

A combinação também

teria ficado evidente, se

gundo Bylaardt, em decla

rações que Konell teria fei
to na última reunião mant

ida com o PMDB em

Guaramirim, mas o depu
tado nega isso; munido de

cópia da ata da reunião. Pa-

ra Bylaardt, com as posi
ções do deputado, .0

PMDB ficou com dois
discursos na região: "Um
que é contrário à política
do atual governo em rela

ção ao :Sesc e Celesc, e ou
tro que é a posição do

deputado". O ex-vereador

guaramirense indaga do
diretório estadual, em fun

ção disso, qual o candidato
a governador que deve ser

apoiado na região: "Se o

candidato do partido, Luiz
Henrique da Silveira, ou o

governador e candidato à

reeleição, Esperidião Amin.
(MILTON RAASCH)

Almoçohavia sido organizadoporamigos do ex-governador
o almoço de Paulo

Afonso Vieira com a im

prensa, no Restaurante do
Hotel Itajara, foi organi
zado por amigos do ex-go
vernador com a intenção de
oportunizar que de fizesse
um balanço do que realizou
pela região no seumandato,
fazendo comparação com

o desempenho do atual go
verno da coligação Mais
Santa Catarina. O almoço e

a entrevista já estavam

concluídos quando a dis-

-SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

cussão entre Bylaardt e Ko
nell iniciou.

A troca de acusações
durou cerca de 15 minutos,
mas aconteceu de forma
contida, sem gritos ou ou

tras conseqüências. Paulo
Afonso e Adernar Duwe
foram colhidos de surpre
sa. O advogado Altevir Fo
gaça saiu lamentando, dizen
do que Konell (que compare
ceu acompanhado pelo
filho, vereador Ivo Petras

Konell) não havia sido con-

vidado para o almoço. O
jornalistaRealiJúniordesistiu
de participar do almoço, ao
deparar-se com o deputa
do. Ele e Fogaça são críticos
do estilo centralizador do

deputado.
Bylaardt chamou Konell

de "penetra" e o deputado
reagiu criticando a inge
rência do guaramirense em

Jaraguá do Sul e minimizou

o impacto da denúncia de

Bylaardt, dizendo que' ele
tem de explicar primeiro

como o senador Casildo
Maldaner só perdeu, em
Guaramirim a prévia para
a indicação do candidato do
partido ao Senado. O

deputado federal Edison
Andrino recebeu a una

nimidade dos votos noMu

nicípio. Konell diz que a

questão com Bylaardt é

pessoal, por não ter atendi-
, do um pedido dele, e que o
guaramirense "se excede,
mostrando ser apenas ini

ciante na política". (MR)

SÁBADO, 18 de maio de 200�

O presidente da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guara

mirim), Maurici Zanghelini,
ocupou a tribuna da Câmara

de Vereadores de Guara-
,

mirim, quinta-feira, para des

fazer boatos de que o trânsito

de veículos em mão única na

Rua 2B de Agosto, no sentido

Jarnguá do Sul para o Bairro

Avaí, tenha sido imposiçãodos
comercianteslocais:ZangheIini
explicou que a sugestão partiu
de proposta amplamente
analisada pelo Núcleo do

COmérciodaAciag, eque, aca
tada e executada pelo Exe

cutivo, está dando resultados.

As vendas aumentaram nos

estabelecimentos lojistas do

Centro, diz.

o Hospital Comunitário de Corupá está-em dificuldades e

sob ,risco de fechar as portas. O secretário municipal de
Saúde, Alceu Moretti, esteve reuriido com representantes
do governo' estadual na semana passada, para expor a

situação daquele estabelecimento de saúde, que acumula

mais de R$ 50 mil de dívidas, além de pendências com

impostos. Conforme relatou Moretti, a dívida cria um

obstáculo amais ao impedir o recebimento dos recursos do
governo federal para a compra de equipamentos, num total

de R$ 67 mil. Sem a apresentação da certidão de negativa
dessa dívida, os recursos permanecem bloqueados.

ILUMINAÇÃO MÃO ÚNICA
Os vereadores de' Guara

mirim decidir� solicitar ao

prefeitoMário Sérgio Peixer
(PFL) que reestude a co

brança do IPTU (Imposto
Predial eTerritorialUrbano)
noMunicípio, por causa das
várias reclamações surgidas
entre contribuintes. A po
sição foi tomada pela una

nimidade dos vereadores na

sessão desta quinta-feira. Os
vereadores questionaram
também a eficácia da em

presa de Florianópolis, con
tratada pelo Município es�

pecialmente para ex�tar o
novo cadastro imobiliário de

Guaramirim. Os custos na

contratação dos serviços da

empresa foram bastante con-

sideci�'alegam
ÁGUA
O diretor regional Odir Nunes e dois engenheiros da

Casan (Companhia Catarinense de Água e Saneamento)
estarão em Corupá, segunda-feira, para verificar os

problemas de abastecimento de água na cidade. A estação
de tratamento da Casan local já não comporta a demanda
e a população estásendo prejudicada. A direção da Casan
também prometeu elaborar projeto para melhorar o

atendimento. em Schroeder. Lideranças de Corupá e

Schroeder compareceram na direção da Casan, em

Florianópolis, quarta-feira, solicitando providências
urgentes ao presidente da companhia, Josué Dagoberto
Ferreira.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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QUAIS AS MELHORIAS QUE O Centro necessita?

EDER Orro, 39 ANOS, COMERCIANTE LUI� LAtUNASTER, COMERCIANTE

"Eu moro no. Centro desde que nasci e não tenho
muitas reclamações. Acho que Jaraguá do Sul,
mesmo o centro da cidade, ainda é tranqüilo,
embora daqui pra frente a administração pública
não pode se perder, porque a cidade está crescendo.
O Calçadão foi uma, boa para os moradores, por
outro lado, os eventos na praça geram muita

algazarra. Deveria haver mais policiamento, não
muito ostensivo, melhorar a sinal lzação do trânsito
e instalar banheiros públicos decentes."

"Eu estou instalado no centro da cidade há 30 anos.

A cidade tem uma boa qualidade de vida e um povo
trabalhador e ordeiro. Apesar de todas as coisas

positivas que a cidade possui, tenho que admitir que
o Calçadãogstá abandonado. Falta iluminação pú'_
blica, llmpeza e rnelhorla nas calçadas, que estão

irreçulares e sujas. O Calçadão foi construído para

melhorar o comércio, mas hoje não passa de uma

rua escura. O comércio perdeu em faturamento de
cerca de 30% 'desde que o Calçadão exi�te."

"O Centro é' o melhor bairro para se morar

porque tem tudo o que se precisa. O único

problema é o barulho nos finais de semana que
tem evento na Praça ÂnqeloPlazera.Acho
também que falta estacionamento. As pessoas

que moram aqui no Centro enfrentam sempre
esse problema . .As poucas vagas são usadas por
outras pessoas, isso quando não estacionam em

frente às garagens. N o restante, torno a dizer

que o Centro é muito bom."

LUIZ CARLOS·KARSTEN, 46 ANOS, COMERCIANTE

"Eu moro no Centro há 40 anos, mas

sou nascido em NereJRamos. Acho que o Centro
melhorou no aspecto da limpeza pública e na

orqanizaçáo.de muitas coisas. Mas, apesar das
vantaqens, temos que admitir que o trânsito
'ficou perigoso. Atropelamentos na Reinaldo Rau

eram raros, agora são acontecimentos

quase que diários. Nos finais de semana, a

bagunça é muito qranríe. A garotada não

respeita os mais velhos."

ENTRE O passado ,e o futuro
o TRÂNSITO INTENSO

TEM-SE CARACTERIZADO
,

COMO O PRINCIPAL

PROBLEMA ENFRENTADO

PELOS PEDESTRES,
ESPECIALMENTE NA

REINOlDO RAU COM

PROCÓPIO GOMES, ONDE

A CAlÇADA, ESTREITA,
DIFICULTA A PASSAGEM

,

o Centro de Jaraguá do Sul é o único bairro que não tem

associação de moradores, mas é o que possui o maior
Numero habitantes. De acordo com os dados do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tem uma

. população estimada em pouco mais de 8 mil pessoas.
-.

Como 'em toda cidade, o Centro tem' características

peculiares, que, ao mesmo têmpo que agradam a uns,

desagradam a outros. Por ser uma cidade que tem

crescido de forma muito intensa, especialmente nas

últimas décadas, muitos moradores antigos' preferiram
vender o imóvel para uso comercial e viver em locais
mais tranqüilos,
Quem permaneceu no Centro tem de aceitar as

desvantagens do barulho, do trânsito, do movimento
,

,

intenso, mas também aproveita das facilidades, geradas
pêlos inúmeros pontos de comércio, igrejas, escolas, bares,
restaurantes, livrarias, farmácias, hospitais,' supermercados,
shopping center, cinemas, postos de gasolina, museus e

CENTRO DA CIDADE É O BAIRRO QUE CONCENTRA O MAIOR NÚMERO DE

HABITANTES, COM UMA POPULAçÃO DE MAIS DE 8 MIL PESSOAS

toda a infinidade dê benfeitorias que somente o

centro de uma cidade pode oferecer.

Espaço democrático, para onde converge toda a

população, o Centro deverá passar por reformas
no Calçadão e na Praça Ângelo Piazera. O prefeito
lrineu Pasold tem afirmado qu� a intenção da

administração pública é resgatar o sentido de

confraternização e amizade, que existia há alguns
anos em Jaraguá do Sul, época em que as familias

costumavam se reunir 'em [estas comunitárias com
o objetivo de realizar obras necessárias para a

população.
O centr« de Jaraguá do Sul pode, ser dividido em

novo e antigo. A parte antiga é a que envolve o

chamado centro histórico, incluindo o atual terminal
rodoviário e adjacências. A área da Praça Ângelo
Piazera e Museu Emilio da Silva é mais recente, mas
também faz parte da História de Jaraguá do Sul.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOPÇÃO: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM SEDE EM MAF� INSTALOU AGÊNCIA EM JARAGUÁ DO SUL
\

Filial da Credinorte já recebe
quotas dos. novos associados

I

]ARAGuA DO SUL - A

Credinorte, cooperativa
que atua no segmento de
crédito rural; com sede em
Mafra, instalou filial na
Rua Epitácio Pessoa, no
Centro. A agência está

operando desde o dia �
de maio e foi inaugurada
ontem à noite, em ato que
.contou com as presenças
da direção central da

cooperativa, dos respon
sáveis pela unidade local e
convidados. Trata-se de

projeto inédito na Região
do Vale do Itapocu, se-

.gúndo o gerente de cap
tação, Adernar Henn.

Conforme ó gerente, a
filial presta serviços nos

mesmos moldes de qual
quer instituição bancária e

já iniciou a inclusão de no

vos associados, através de

quotas/partes com o valor

mínimo de R$ 50,00. Os
sócios terão serviços ban
cários em geral, desde aber
tura de conta corrente e ca

derneta de poupança como

compensação de cheques e
,

pagamento de tarifas de

água, energia elétrica e tele
fones. Henn aponta como

Valor mínimo 'para inclusão de novos sócios é de R$ 50,00
Cesar Junkes/CP

vantagem a isenção na co

brança de tarifas sobre os

serviços prestados.
Segundo de, a insta

lação da agêndà teve boa

receptividade da popu
lação local. "Durante

_ _toda
a semana�muitas pessoas
solicitaram informações e

'-'mostraram interesse em

participar como sócias",
conta o :gerente. Ele des
taca que o sistema de cré

dito cooperativo-rural des
ponta como proposta no

va para a região, mas tem

grande expansão em lo

calidades com atividade

\

predominantemente agrí
cola, como nas regiões do
Oeste de Santa Catarina e

Sudoeste d� Paraná.

rário normal de expediente
bancário, das 10 às 15 horas.

, \

CREDITO - As

linhas de financiamento

específi�cas para o setor

agrícola são as oferecidas

pelo governo federal, co
rno o Pronaf (Programa
de Agricultura Familiar),
com juros de 3% :10 ano

para custeio, e 4% nos cré-
,

ditos para investimentos, e
do Proger (Programa de

Geração de Emprego
e Renda), com juros de

8,75% ao ano (tanto cus

teio quanto investimento).
(MILTON RAASCH)

Apesar de. ser um siste

ma de serviços vinculado

com o setor agrícola, a par
ticipação de novos associa
dos está aberta à popula
ção em geral, e não .necessa
riaménte só para agriculto-
,res. Henn 'explica que a

remuneração das aplica-
ções �m poupança está asse-

, I

gurada.pelo Fundo Garan-

tidor, que envolve capital
das cooperativas do setor.

A agência funciona no.ho-

Fampesc realiza encontro demicros e pequenas empresas
JOINVIllE - A Fam- nick, e que assinalou o 18° néis serão realizados a par- sando o fortalecimento do

;.

pesc (Federação das As- aniversário da Ajorpeme tir das 8h30 e deverão setor, que serão enviadas a

sociações de Micro e Pe- (Associação de Joinville e prosseguir até porvolta das todos os candidatos que es-

quenas Empresas de San- Região da Pequena, Micro 15h30. "A grande lm- tarão concorrendo às elei-

ta Catarinarestá promo- e Médias Empresas). portância deste aconteci- ções para o Governo do

vendo, neste final de se- i Para hoje, a progra- menta
I
será possibilitar a Estado. '''Não queremos,

mana, o 23° Encontro Es- mação assinala a realização atualização das lideranças que o segmento sejalem-
(

.radual das Micro e Peque- de quatro painéis de deba- do movimento das micro brado apenas em ano de
nas Empresas. Lideranças tes, tratando sobre "Refor- e pequenas ,empresas no eleição", diz Floriani, acres-
de todo o Estado são es- ma Agrária com Imposto Estado", destaca o presi- centando que este segmen-
peradas neste evento, que Único; alterações no Sim- dente da Fampesc, Luiz to é importante para a

teve início ontem à noite ples/SC, motivação para Carlos Floriani.' , economia catarinense, e
.J

com um jantar realizado no o empreendedor e comér- Do encontro sairão precisa de políticas con-

Centro de Eventos Rud= cio internacional. Os pai- , propostas de políticas vi- eretas para o setor.

Risco-
MAURICI ZANGHELlNI - Presidente da'-"Associaçã�
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim

Quando precisamos investirem nossos negócios, devido à

concorrência interna e externa, através das linhas de crédito, somos
sabatinados absurdamente, dificultando o nosso acesso ao crédito,
além de que, quando conseguimos, somos obrigados a hipotecar
nossos bens em 2 x 1, e ainda com juros absurdamente elevados
comparados com o resto do mundo,

Competir como!, com impostos, taxas, Mf's.vauxilio às

geradoras de energia por conta do apagão, fundos nas contas de

telefonia, fundos nas contas de energia contra danos na queda de
energia, e, o pior de tudo, "auxílios-moradias" a alguns, enquanto
ou-tros vivem com o salário mínimo e convivem com o mal de

Parkinson, mal de Alzheimer, diabetes e outras doenças. Pes
soas que trabalharam a vida inteira, desde 9s 12 anos, para

aposentar-se com 60 anos, com um salário mínimo reduzido,

Por quê nunca pagam o integral?Nós, empresários, aposentamo
nos com os míseros 10 salários mínimos descontados de algo
que até hoje ninguém consegue entender, sobram no máximo

seis a sete.salários, com isto obrigando-nos a fazer um plano de

previdência privada, como forma de garantir uma velhice mais

digna.
o : O banco de fomento dos empresários, o BNDES (Banco

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), continua
financiando multinacionais, que o utilizam para comprar nossas

empresas com o nosso próprio dinheiro. Na Ásia, como exem

plo, se uma pessoa pensa em montar seu negócio, basta ir ao

banco e receberá o investimento a fundo de risco, enquanto a

nossa criatividade é estrangulada por falta de crédito ou por falta
de uma fada.

Em nosso Brasil, bancos lucram por semestre R$ 5 bilhões,
em contrapartida pagam todas as suas despesas (salários, aluguéis,
água, energia, etc.) com aquelas taxas que descontam em nossa
contas por r:nantermos o nosso di-nheiro circulando em seus ca

pitais. Enquanto isso, os empresários amargam com os cheques
sem fundo, uma forma de pagamento criada pelos bancos, mas
sem o aval dos mesmos, quando deveriam ser os responsáveis,

,

porque abrem contas e distribuem talões somente para descontar

aquelas taxas. Os empresários fazem planos e sabem que estão

administrando o risco constantemente nas suas tomadas de

decisões, podendo levar as suas émpresas ao fechamento e, por

conseguinte, os colaboradores estarão .a mercê deste risco. O

empresário do setor agrícola, não interessando o porte, corre
ainda mais risco do que nós, porque depende do clima, e o que
fizeram ou estão fazendo por eles? É só verificarmos o êxodo

rural. Seguro contra seca, seguro contra inundações, seguro contra
vendavais e contra granizo, onde estão?

Exportamos somente manufaturados ou hortifru

tigranjeiros, também? Quem corre risco neste País?

Falemos do governo também, pois ele administra somente

o fixo, porque,quando ele necessita de dinheiro para pagar suas

contas, cria mecanismos para repor as perdas. Fácil! Aliás, que
decepção o Pedro Malan, quando da não aprovação da CPMF

(ContribuiçãoProvisória deMovimentação Financeira) e Imposto
de Renda pelos políticos, ele argumentou: "Aumenraremos o

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o IOF (Imposto
sobre Operações Financeir1s), Cofias (Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social)," etc. Como é diferente a

forma de administrar. Quando um empresário está com

problemas financeiros ele corta, aperta o cinto, faz de tudo para
não 'perder seu negócio, e o outro nada faz. Está na hora de

mudarmos a palavra' cascata para cataratas, por motivos de

avalanche de impostos como forma de arrecadação. Risco ou

credibilidade, E 'a omissão?

UM VELHO AMGO
DE JARAGUA DO SUL.

l-lornenoqern
'da lvlorisol aos'
83 anos do jornal
Correio do Povo,

�A
Ma,risol

/

www.morisol.com.br
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A PLUS COM PUTADOR ES, OFER ECE AS MELHOR ES OPÇÕES
E CONDIÇÕES PARA QUEM TEM INTENÇÃO DE ADQUIRIR

UM MICROCOMPUTADOR OU RENOVAR SEUS

EQUIPAMENTOS, TANTO OS DE CASA QUANTO.DA

EMPRESA. PARA ISSO, ATUA COM UMA EQUIPE DE NOVE

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DEVIDAMENTE
TREINADOS PARA DESEMPENHAR SUAS RESPECTIVAS

FUNÇÕES. SEMPRE EM BUSCA DAS NOVAS TÉCNICAS, A
EMPRESA PRESTA SERVIÇOS NA ÁREA DE

COMERCIALIZAÇÃO DOS MICROS E TAMBÉM DE

MANUTENÇÃO DE PERIFÉRICOS, BUSCANDO A

EXCELÊNCIA NO ATENDIM ENTQ E QUALIDADE NO

TRABALHO.

Há três anos em Jaraguá do Sul, a Plus Computadores fixou-se no

Município devido à alta demanda de mercado e pelo interesse da

comunidade pela informática, principalmente por tratar-se de

uma cidade industrial. O proprietário da Plus, Jairo Andrade,
. enfatiza que a empresa oferece diversos benefícios para os

clientes, como taxa de chamada e orçamento qratuitos, entre

outros. "Nós disponibilizamos também de uma linha de
\ .

financiamento que garante aos clientes as melhores condições e

facilidade de paqarnento", destaca, acréscentando que as

parcelas podem ser divididas em até 24 vezes.

PLUS COMPUTADORES GARANTE SERVIÇO
DE QUALIDADE E BE:NEFÍCIOS AOS CLIENTES

As pessoas que
desejam conhecer a
estrutura da Plus
Computadores

podem visitar a sede,
localizada na Rua

Jacob Buck, 120, ao
lado do Banco Besc.

O telefone para
« contato é 275-0475 e

o e-mil é
plus@plus.inf.br ou
consorcio@plus.inf.br

Equipe especializada da Plus informática busca qualidade no

atendimento aos clientes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILar Imóveisl
'275-2010/9101-9028/9122-7393

• Composornpiero I, Jaraguá Esquerdo. V�lor R$
25.000,00. Terreno cf 702,00m2, esq., no

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

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

I

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

I i Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
.1 22.000,00.

• Terreno cf 405m2; esquina, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000,00.

CASAS !
• Casa de alvenaria cf 130,00m2, situado no

1
loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• 112 (meia) Água de Alvenaria, 30,00m2• No Ouro

.

Verde [Borro], Lote 2Q7. Valor R$ 11.000,00
• Casa de alyenaria cf 400,OOm2• Centro
• 112I(meia) Água de alvenaria, 40,OOm2, na Rua
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00

I.
lf2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro

i

1Verde. Volor R$ 14.000,00
• Casa de alvenaria, cf 280,00rn2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, cf 70,00m2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 380,00

'I
,LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 FlAGAMENiOS, COM UMA

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

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

1if371-1136

. "� .

Imovels

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

ANA PAULA - Vende-se, próx. Posto,
Mime, alv., c/ 2 qtos, gar, e demais
dep, R$ 22.000,00, quitado, c/
escritura. Tratar: 371-6069.

BARRA RIO CERRO - Vende-se, em
alv., aprox. 260m2• R$ 88.000,00.
Tratar: 9955-2298, c/ Mônica.

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

BARRA VELHA': Troca-se sobrado

por casa em Jaraguá do Sul.
Tratar: 370-9282.

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

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

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

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

demais dep. R. José Ceará da Costa.
Aceita-se casa de menor valor em

Jaraguá do Sul ou imediações.
Valor aprox. R$ 25.000,00. Tratar
371-5592, c/ João.

1
BARRA VELHA - Casa de

alvenaria, no Centro, a 700m da

praia, Casa com 12x9 e terreno
com 13x25. Valor a eomb. Aceita-se

negociação. Tratar: 373-1848. c/
Reniee.

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

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

pisos, semi-acabada, c/360m2, c/
+ 1 casa de alv. nos fundos, c/
75m2• R$ 45.000,00 (as duas).
Tratar: 370-3109.

1 CENTRO - Vende-se, em alv., c/
180m2, c/ 1 suíte + 3 qtos., sala,
copa, eoz. e demáis dep., c/ chur.,
taça murada. Preço de ocasião. R$
62.000,00. Tratar: 371-6238

CHICO DE PAULO - Vende-se,

madeira, 80m2• Terreno c/580m2•
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

\ .

CURITIBA - Troca-se, no Bairro
Santa Felicidade, c/ 3 qtos., 2 bwc,
gar, p/ 2 carros, de esquina, por
casa em Jaraguá do Sul, até R$
50.000,00. Tratar: 371-4626.

CURITIBA - Vende-se, alv., c/ :3
qtos. e demais dep. Terreno c/
2.500m2 e casa c/144m2
construída. R$ 65.000,00 ou troco

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

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

c/ 1400m. Tratar: 371-0742.
I

CZERNIEWICZ - Vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos., 2
banheiros, 2 salas, cozinha, área
de serviço, garagem p/ 2 carros.

Próx. ao Pama, em frente ao n"
134. Tratar: 275-0845.

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

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Dalcells, alv. R$ 15.000,00 .•ratar:
373-1118, c/ Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

-troca-se por imóvel de menor valor,
,

próx. Hornago, 3 qtos. e demais

dep., em alv., nova. R$40.000,OO.
Tratar 371-0695.

-,

ILHA DA FIGUEIRA - Procuro casa
•

para alugar. Tratar: 372-2316.

ITAJUBA - Vende-se, alv., a 150mts
da praia, c/297m2, sobrado c/ 2

. casas, tndep, Tratar: ::175-1004.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se
ou troca-se, lat. Walter Marquardt,
próx. lombada eletr. R$ 35.000,bO.
Tratar: 275-3344 comi. ou
370-9787, c/ Vanderlei.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-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, c/ José Carlos.

1

�alte� 9a;222!129�
Corretor de Imóv�ls grotewold@rieb.Jno.Cl)m.br

APARTAMENTO
BAEPENDI- novo, próx. Rodoviária, c/ suíte + 2 qtos e
demais dep, 4º andar. RS 35.000(00 + 14x RS 740,00

m18' .• •
"

.�..�;4w",,, 7. '" tERRENOS .

',,�

,liA RAUr::.L9x211·ófima localizaçÜ�. RS r6.5QO,OÓ
'"

xf4:�� , »�>�": I '" � ,�

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

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

LONDRINA/PR - Vende-se ou

'l'roea-se. Tratar: 370-1677.

L,OT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
alv., 100m2• R$ 18.000,00. Tratar:
91044588.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de aív., c/70m2• Terreno quitada
(12x27) tudo por R$ 17.000,00.
Tratar: 276-1306, c/ Pedro. Aeeita
se carro até R$ 9.000,00.

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se por casa na Ilha da Figueira, alv.,
c/ 3 qtos. e demais dep. R$

.
45.000,bo. Tratar: 275-0051.

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, c/133m2• Tratar: (47) 369-

, 4922, c/ Roberto.

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

RIO BRANCO - Vende-se, c/
27.000m2, contendo casa, lagoas,
arvoredos, campo de futebol suíço,
plantações. R$ 35.000,00. Aceita
se contraproposta de casa ou

carro. Tratar: 9975-3987, c/ José.

Em atividade desde 1994
Ótimo ponto comercial em um dos bairros que mais cresce em nossa cidade

Mais ou menos a 5km do Centro
Clientela formada

VENDE-SE - O ponto comercial;estoque avaliado em RS45.000,OO
(39 preço de llJSto damercadoria) eos equipamentos da loja.

AlUGA-SE, asala com70,OOm', com carência de trêsmeses para o primeiro pagamentó.'
Valor: RS 40.000,00. Aceita·se carro ou imóvel como parte do pagamento.

� 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

VENDE...SE UMA LOJA

NEREU RAMOS - Vende-se ou

troca-se por casa próx. ao Centro,
alv., toda murada .. c/ 3 qtos. e
demais dep., 660m2• R$ 25.000,00
+ flrranc, CEF. Tratar: 371-4497.

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

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

Rua .João Planinscheck, 302

CASA NOVA DE MADEIRA
Área com 50,OOm2, contendo 2 quartos, solo, cozinho, bwc. Terreno com

406,OOm2 (14x29), localizado na Ruo Leopoldo Bloze, Iof. Garcia, Bairro
Estrado Novo. Valor RS 25.000,00, negociáveis

CASA DE MADEIRA
Com 121,OOm2, contendo 2 quartos, solo, cozinho, 2 bwc, área de serviço,

garagem. Terreno com 364,OOm2, murado (exceto frente). Valor RS 23.000,00,
aceito automóvel até RS 3.000,00 como porte do negócio.

RIO DA LUZ - Vende-se casa alv.,
3 qtos., si, coz., bwc, tav., gar,
Valor a eomb. Tratar: 9993-3761 ou

,376-1350, c/ Cleiton.

"
SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou troca

se, c/120m2• R. Ilda Friedel t.afín.
lote 254. Tratar: 276-0070, c/ José.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João.

SANTO AN'I"ÔNIO - Troca-se por
outra em Jaraguá do Sul, Joinville
ou Curitiba. R$ 38.000,00. Aeeita
se contraproposta. Tratar: 276-
2094, c/ Roberto.

SÃO FRANCISCO DO SI,IL - Vende
se, Baía da Babitonga, mista, fundoS
p/ Baía, e/2 qtos., sala e coz. R$
20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559,.e/ Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar, cf
urgência. Tratar: 9992-2575, c/ KeJlY:

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno c/ muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, alv., ern

constr., c/ 1 qto. Terreno de 450,OOrn'·
R$10.000,OO. Tratar: 9104-4588.

TROCA-SE CAIBRO - Comp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
c/ caixilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GOL SPORT 1.0 16V

M.otor 1.0 16V com sistema E.Gas (acelerador inteligenfe)
e a tecnologia RSH, que proporcionam menor consumo,
maior durabilidade do motor e menor ulrito inferno.

1_

ENTREGAMOS ONDE vod ESTIVER. HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXTA' 8h ;'tt 191; - SÁBADOS ."Bh b. 11 h",,,,,,,.",,rI.<!Ç(1<> n.... <om T......
do s.4!IUltsudo

.

/

Você está escoledo
pore conhecer

o'Gol do Mundlial.

o sonho da Copa est6 na cabeça de todos os brasileiros e no p6tio dCICoragu6:
novo Gol Sport, o Gol do Mvndial2002. Um série.limitada, feita exclusivamente

paro pessoas com roça e espírito vencedor, como você. Venho conhecer o novoGol
Sp'ort na Coraguá. Com ele, você está convocado paro ser destaque nesfi;l Copo,

CARAGUÁ
.JARAGUÁ DOSUL

(47)371..4000
A

. .I....',.

. S u. a a 9 .e n c I a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OFERTAS DA SEMANA

SÁBADO, 18 de maio de 20024 CORREIO DO POVO

APARTAMENTOS
EDIFíCIO DESCRiÇÃO DO IMÓVEL
Ed. Teresinha Vila Lalau: 2 dorm., cf garagem
Ed. Tower Center Centrei: suíte + 2 dorm. (novo)
�Ed. Dianthus

.

Ccibertura cf acabamento de 1 a

CASAS
LOCALIDADE DESCRiÇÃO DO IMÓVEL
Água Verde Casa mista - cf 2 dorm. cf garagem
Barra Rio Cerro Lot. Papp - sobrado ótimo cf piscina
Nova Brasilia Casa alv. cf 3 dorm. cf abrigo p/ carro
Czerniewicz Casa mista cf 3 dorm. cf garagem

\

VALOR
R$ 250,00
R$ 650,00
a combinar

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

VILA. NOVA. - lerrÊmo ch área de 1.044m2 .\
.

1 \'••
(frente 23,80m) - RS 6S.00Q,OO� R. libério RC?zzã;'� :�

J :.' Próx. Clínica Santa Cecília . .1�::1
� .

VALOR
R$ 200,00
R$ 800,00
R$ 300,00
R$ 300,00

TERRENO 'NA. "MIl.A. NQVA,:U;�iP.·áfea.. .d� 646m2 (llZx3�.)
.

" ',,,, RS 30.QOO,OO '" j.Prólk Coqfecções Gatos e �,"PS:••íl

CENIRO • apto Ed. Aquamari�, com qrea de 100in2, com 2 d'orm.' rl!i

dep.,- R$ 52.000,00 OIJ R$ 20.,gOO,oo rll' fino (direto com a con$trlJ�ora)

vezes sem juros

VEIS
OMES,

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de apenas

R

Estofados
3x2 Lugares VieRa
1+4x de apenas

R

Dormitório Ponzam

Faça-nos uma'Visitai

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 18 de maio de 2002 CORREIO DO POVO 5

* Te , no Bairro
Centenário próx. APAE. R$
19.500,00

* Terreno 8000m2, Masx
Willian. Valor a comb.

EDIFíCIO CATARINA ERSCHING
BELEZA SOFISTICAÇÃO E SEGURANÇA, QUEM SONHAVA COM A CLASSE E O CONFORTO DE UM

APARTAMENTO BEM LOCALIZADO, AGORA TEM A OPORTUNIDADE DE MATERIALIZAR ESTE SONHO.

Apartamentos de � e 3 quartos, com suíte, banheiro social, sala em "L" para dois ambientes, copa/·
cozinha, varanda com churrasqueira e pia, área de serviço, ar condicionado embutido

O condomínio possui: 8 andares com 4 apartamentos por andar, 2 elevadores, garagem
individualizada, bicicletario, salão de festas, salão de jogos com varanda, piscina, play-ground.

Preço de ocasião

de alv. no Bairro
ira, próx. Hotel

. R$ 39.000;00.

NEREU RAMOS
. casa alv.,
90m2, el terreno,
de 660m2, 3
qtos, sala, bwc,
dispensa, lav. e
garagem.
R$ 20.000,00
+ R$ 315,00
mensal

CENTRO . casa
, alv., R. Eriche

Milk, 80, el
5 suítes, 4 salas

+ dep.
R$ 280.000,00

negociáveis

* Cas
144rh2
coz.� , r., murada. R$
55.000,00. Terreno com 15x30.

* Casa alv. nova, Lot.
Versailles, c/145m2• Terreno
540m2• $ 79.000,00

Apt
Ótima oca izoçõo, apto
por andar, 1 suíte master,
2 suítes, 2 salas, lavabo +

dep., área total 392m2•
Entra 0% +

fo

pres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TROCAoSE - Sala comercial ou

apto., alv., c/150m2, próx. Weg II.
R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

VENDEoSE ou TROCAoSE - Alv., cl
300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, cI Sérgio.

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor casa de alv. cl 100m2,
terreno de 670m2• Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, cl
3 qtos., gar. pI 2 carros, murada',
cerca de alumínio. R$ 33.000,00 +

flnanc, Pela Previ. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA LALAU - Vende-se sobrado cl
156m2, apto. e sala comercial. R.
Bernardo Dornbusch, 2021. Terreno
de esquina. R$ 65.000,00. Iratar:
371�0339 ou 91124110, com Wilson.

VILA NOVA - Vende-se. R. Carlos
Sbardelatl, 35, em alv., 140m2, área
externa 450m2, suíte cl hidra, + 1

qto., sala, copa/coz., salão de

festa, cl chur., bwc, piscina, toda
calçada e murada. R$ 70.000,00.
Tratar: 371-422;;(cl Alceu.,

'

,...
VILA LENZI- Vende-se, cl 96m2•

Terreno cl 480m2, cl mais 2 meia

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

275-2860, cl Sandro. '

VILA LENZI - V�nde-se, alv. e 2 de
, rnad, Por apenas R$ 40.000,00.
Rua António Carlos Ferreira. Tratar:
9104-4588. <

VILA LENZI- Vende-se, alv., 3 qtos.,
2 bwc e demais dep. Terreno c/468m2,
e casa cl 118m2• No mesmo terreno
uma 1/2 água cl 3 peças.
R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815.

VILA RAU - Vende-se, na Cohab, 7

peças, com escritura. R$ 28.000,00.
Tratar:371-9852

CRÉDITOS
PARA COMPRA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO,

REFORMA ou CAPITAUZAÇÃO DE SUA EMPRESA

DE R$ 20.000,00 AR$150.000,00.
,

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais.

Trabalhamos com autorização
do Banco Central.

.
Plantões sábados,
domingos e feriados.

322-7505 ou 9321-6142,
c/Mauricio

373-0564, cI Daiane.

SANTO ANTÔNIO _. Vende-se, em

eonstr., el 2 qtos., gar., chur, 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.

VILA NOVA - Vende-se, el 2 qtos,
sala, eoz., lav. R$ 7.000,00, assumir
finane. Aceita-se troca. Tratar: 9118-
0160 ou 91174363, el Bárbara.

VILA RAU - Vende-se, R$ 17.000,00
+ finane. Caixa Económica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, el Silmara.

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

AMIZADE - Vende-se ou troca-se por carro
terreno el 13x29. Tratar: 278-0629.

AMIZADE - Vende-se, 530m, Rua
Emílio Butzke. Tratar: 9973-5212.

AMIZADE - Vende-se lotes, próximo
Clube dos Viajantes. Valor a
combinar. Tratar: 9975-1299.

de frente pio mar. R$ 12.000,00.
Tratar: 372-2201.

BARRA VELHA - Vende-se, terreno
próx. aeroporto. R$ 3.000,00. Tratar:
370-9282.

BARRA VELHA - Troca-se por carro.
Tratar: 375-2961, cl Carlos. '

BARRA VELHA - Vende-se, entre o

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

CENTRO - Vende-se terreno el
750,00m2, ótima localização. Tratar:
372-3947.

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

CENTRO - Vende-se.Büõmê,
localizado no Centro, el esquina pI
Getúlio Vargas. Tratar: 275-1676.

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

ENSEADA - Vende-se, ao lado sup,
Bona. R$ 5.800,00. Tratar: 276-2070.

ESTRADA NOVA - Vende-se, el
320m2, el casa de madeira. R$
14.000,00. Tratar: 275-1676.

BARBADA!·
Vendo apartamento novo, 69m2, térreo I 02

quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.

À vista R$ 33.000,00 (aceito propostas)

hectares, Tifa Martins. Tratar: 378-0253. 1011 ou 376-2691, el Guida.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, el
8.750m2, R. Jbão Janúárlo Ayroso,
fundos. R$ 376-1537, el Olegário,
aceita-se apto. el parte de pagto.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: 371-70ql.

JOINVILLE - Vende-se, no Jàrdim Santa

Mônica, el 390m2, quadra E, lote 10.
Valoraeomb. Tratar. 3732912, e/Vajdecir.

ILHA DA FIGUEIRA,- Vende-se, José ® ,

Theodoro Ribeiro, 14x28. R$19.000,00. MASSARANDUBA - Vende-se terreno

Tratar: 371-6640, el João. no Centro, 18x20, casa de alvenaria
em construção. R$ 8.000,00,
negociável. Tratar: 9133-6515,
el Eurico.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
21.150m2, perímetro urbano, prôx.
Salão Vitória. Em cima do terreno,
casa el 200m2,,1agoas, cachoeiras.

, R$ 125.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-5015, el Hllário.

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

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, 35

PRAIA - Compra-se terreno na Praia
do Erwino ou em Barra do Sul. Tratar:
312-0074 ou 91124711, el Elson.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$ 15.000,00. Trat�r: 372-3812.
POMERODE - Vende-se, no Centro,

,

,
área nobre, el 617m2• Tratar: 376-

RIO CERRO II - Vende-se, el
2.543m2, bom pI chácara, próx. Mel.
Lombardi. Tratar: 376-0035.

'

RIO MOLHA - Vende-se, el 740m2•
R$ 23.000,00. CRECI1989-J. Tratar:
275-0051.

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

SÃOWIZ-Vende-se, el 700m2, lote 36,
Rua Guilherme Hruscbka, R$ 16.000,00.
Tratar. 376-2229, el Angélica.

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

TERRENO - Vende-se, cl 420m2, el
duas casas, 1 madeira e outra alv.

R$ 3'liOOO,00. Tratar: 276-0287 ou

278-0373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, cl
450m2, próx. CTG Trote ao Galope. R$
4.500,00. Tratar: 9113-1769.

VILA RAU - Vende-se, 4. R$ 30.000,00,
Tratar: 371-3409, el Bernadete, em

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

CENTRO'- Divide-se, novo. Tratar:
9975-6818, cl�onia.

'

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

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

LOT. DIVINÓPOLlS - Ve�de-se, el 2
qtos. R$ 35,000,00, Tratar: 9104-4588.

PROCURAoSE - para alugar, próximo
ao Centro, + ou - R$ 200,00. Tratar:

AMIZADE - Vende-se, próximo Clube
dos Viajantes, 60% de entrada e

restante parcelado. Tratar: 9992-6045.

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

'

,BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
el 416m2, 2km após a Malwee,

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

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

BARRA DO SUL - Vende-se, quadra,

ÇgNF'Q,� VA"Tl\Q,E"S
* :�.�g �Lpreçi?9%çgmprpy�ç�q çl�. r.�o�a%:�. qem'ffª,qqr�
*,f',Jão 'existêmJJarcelãs'Jntérmêdiai:ias> patcelas'deefltréga

.
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VILA RAU - Vende-se, próx.
Churrascaria Meseh, Rua 445, c/
2.600m2, c/ casa mad., luz e água.
Terreno c/ escritura. R$ 23.000,00.
Tratar: 273-6230.

VILA LENZI - Vende-se, terreno com

área total de 644,00m2, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, na Rua Jaime

Gadotti, no valor de R$ 19.000,00.
Aeeita-se propostas. Tratar: 371·6310,
comercial, ou 9975-9543, c/ Patricia.

VILA LENZI - Vende-se. próx. Cal.

Giardini Lenzi, c/637m2• R$
16.500,00. Tratar: 9122·4198.
CRECI 9238, c/ Walter.

CENTRO - Vende-se escritório, c/
toda infra-estrutura montada. Tratar:

371-3216. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, c/45m2, lat,

Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

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

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, ci ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3' andar. Rua

SUPER
IMPORTANTE

CABELEIREIRA COM 18 ANOS DE

EXPERIÊNCIA EM TÉCNICAS AVANÇADAS,
INÉDITA LIMPEZA DE PELE, COM

PRODUTOS NATURAIS.

RESULTADO IMEDIATO.

VILA LENZl - RUA GOIÁS, 256.
TRATAR: 370-2995

Guilherme Weege, 50. Tratar: 372·
2651 ou 371·6505.

RIO CERRO - vende-se sítio, c/
área a escolher, de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquard!.
Tratar: 392·3052.

VILA LENZI - Vence-se locadora,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937.'

R. MAX WILHELM - Aluga-se. com

25m2; R$ 350,00. Tratar: 371·9431,
c/ José.

RIO MOLHA - Vende-se, área a partir
de R$ 27.000,00, c/ lnfra-estrutura,
privacidade, junto à natureza. 6km do
Centro. Tratar: 370·8563.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso, c/
chalé suíço, 85m2, suíte e demais

dep., edícula c/ gar., ehur.,
escritório, galpão c/ quitinete,
etc. Tratar: 370·8563.

Vende-se. chácara toda mobiliada,
c/ lagos, casas, campo de
futebol suíço, etc. R$ 170.000,00,
nego Tratar: 275·2990. CRECl
001770·J.

SANTA LUZIA - vende-se, c/
111.000,00m2, c/ casa mob.
Aceito carro, casa ou terreno em

Curitiba. R$ .25.000,00. Tratar:
9962·5470 ou (41) 376·2340.

Vende-se. área de lazer, c/
1.000m2, área construída, salão
de baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um c/ iluminação, e

lagoa de peixe c/400m2, 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.

VENDE-SE - Sítio c/ 104.000m2 a

1.500m da Praia. Tratar: (47)
345·3458, c/ Rosi ou Carmem.

(47) 361-8026 ou 9101-1053
embro@bol.com.br

GAR'IBALDI - Vende-se, Ribeirão
.cacüda, c/ 200.000ni', c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372·0571.

" Suo empresa de bordado não pode
ficar sem as novidades do mercado
" Treinamento para software de
criação do bordado.
" 100,00 bordados prontos para
você usar.MASSARANDUBA - vende-se. 7

km do Centro, área de 60.500m2,
c/ casa de mad., rancho, lagoas,
plantação. Tratar: 379·1031, à
noite.

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

TORNEIO DE BocHA
SESC I CÂMARA JÚNIOR

Prazo de Inscrição: Até dia 17 Maio de 2002

Data de Realização dos Jogos: apartir de 20 de Maio/02

Congresso Técnico: 17 de Maio de 2002

às 19h30 no Auditório Shopping Center Breithnupt
Local dos Jogos: ARSEPUM - Bairro: Amizade -

'

Valor da Inscrição: R$ 20,00 por equipe (Dupla + Reserva)
Premiação para 1°, 2° e 3° lugares

Informações: SESC - 371 9177 ou 371 8930

SE
www.sesc·sc.com.br

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

REALIZAÇÃO

c Câmara Júnior de Jaraguá doSul

CORREIO DO POVO 7

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
VENDEDORES - Precisa-se, c/
experiência, p/ Jguá do Sul e

região. Consórcio União. Tratar:
371·8153 ou 9122-6233. Rua Barão
do Rio Branco, 627, centro.

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para

compra do seu imóvel.

DAMA DE COMPANHIA - Senhora

se oferece p/ trabalhar, c/ ref. e

experiência. Tratar: 370·2718.

ENFERMEIRA - Senhora oterece-se

para trabalhar como enfermeira, p/
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas. Tratar: 9122·7410 c/ Lu.

MOTORISTA ADMINISTRATIVO OU

EXECUTIVO - Ofereço-me p/ trabalhar,
c/ conhecimento na região. Tratar: 9992·
5253 ou 372·3574, após 18 horas.Informações: (47)

322-8328 ou 9123-3552 NUTRICIONISTA - oterece-se p/
trabalhar na região, c/ experiência,
'c/ CNH. Tratar: 9117-6292.Plantão: Sábados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.
OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2 grau
compl., c/ curso de manutenção em

computadores, domínio em Internet.

Tratar: 372·3922, c/ Wille.

PINTOR - procura-se emprego, de

automóveis. Tratar: 372·2316, c/ Élcio.

PORTEIRO - Senhor oferece-se p/
trabalhar, prédio ou hotel, c/ 4 anos de

carteira. Tratar: 372:1835,' c/ Marcelo.

empregos PRESTO SERViÇOS - Torno e mecânica

em geral. Tratar: 371·5640.

PROCURO EMPREGO - Senhora se

ofer_eee para trabalhar de diarista, .

em malharia ou em metalúrgica, c/
16 anos de experiência. Tratar: 392-
3051 ou 371·7150.21, c/ Sr. Miguel.

METALÚRGICA - Precisa-se pessoa
do sexo masculino p/ serviços
gerais. Tratar: 275·2364, c/ Valter.

PROFESSOR - Procura-se, de

Português. Tratar: 371·2198, ramal

REPRESENTANTE/PREPOSTO - SENHORA - Oferece-se para morar

Precisa-se. para vender brindes na na casa de praia pj' cuidar enquanto
região:' Tratar: 370·7321, c/Dorival. ninguém está na residência. Tratar:

9603·3383, c/ Euda.
VENDEDORAS - Precisa-se, com

experiência. Tratar: 371,5353. SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL
- Tratar: 370-6170 ou 9112·3916.

VENDEDOR EXTERNO - Procura-se,
autônomo, p/ área de automação, c/ SERViÇOS DE JARDINAGEM -

carteira de clientes, ótimos ganhos. Tratar: 9113·4116 ou 370·1531, c/
Tratar:' (041) 3027·5269, c/ Zilda. sr. Martin, em qualquer horário.

CASEIRO r- Preclsa-se, casal, c/ ref.

para cuidar de sítio, de preferência
sem filhos. Tratar: 9973·8449.

F/ESC
C/ESC
SES/
SEIVA/
/EL

A MA.R.CA DA RE_SP,OH:SABH.:IDADE SOCIAl.
Sistema FederaçãO das Indústrias

do Estado de Santa Catarina

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Intermediária

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

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

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

BR 280 GuaraÍnirim
Preço: R$ 75.000,00

Vende: Casa mista, cl área aprox.
100 m2., em terreno 364 m2. Rua
Tereza A Hruschka, 308 (São Luis)

(
Preço: R$ 25.00f),00·

Vende: Alvenaria, c/ área 230 m2, I

em terreno 540 m2.
Rua 25 de Julho, 594 (Vila Nova) r

Preço: R$ 70.000,00

Vende: Mine chácara, em terreno c! 2000

m2, contendo casa mista c!aprox. 100

m2, e tanque de peixe. Ribeirão Cavalo

Preço: R$ 23.000,00 (Aceita carro)

Vende: Casa alvenaria, contendo 3
.

dormitórios, em terreno c/ 608 m2.
Rua 25 de Julho, 327 (Vila Nova)

Preço: R$ 60.000,00

-+ VENDE
-+ Sobrado c/ área 144 m2, em terreno 141 m2. Rua Egydio Vicente de Souza, 21

(Nova Brasilia). Preço: R$ 100.000,00
.

-+ Sobrado c/ área 205 m2, em terreno 700 m2. Rua Jerônimo Correa
(Guaramirim) Preço: R$ 140.000,00

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

-+ Terreno com área 392 m2. Rua Artur Withoft (Ilha da Figueira). Preço: R$
30.000,00

'-+ Terreno com área 469 m2. Rua José Picolli esq. c! Rua 902 (Estrada Nova).
Preço: R$ 12.000,00 -,

-+ Terreno com área 342 m2. Rua Bernardina B. Multer (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

Imóveis

Vende: Casa em alvenaria, c/ área
105 m2, em terreno de 322 mli!'Rua

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

Vende: Ap. contendo 1 suíte + 2

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

SÁBADO, 18 de maio de 2002

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 - Ed.

Topázio Guaramirim. Preço: R$
25.000,00

VENDE

Casa mista, cl área 204 m2, cl excelente
acabamento, contendo 3 dormitórios, e demais

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

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

parcelamento)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desenvolvimento, -,

do PotencialHumano .

�
APEVI·
ASSDaAÇÃOlJAS

M1CROE�PEQUE�'A'S EMPRESAS DO .

.

.

VALE [}(J rrJ.pocu.
.

A área tle cohrança tle sua empresa petle SOCORRO ???
Preste atenção a este e-mail ontle você poderá encontrar a solução.

A APEVI- Associação dos Micw e Pequenos Empresas do Vale do Itopocu,
apresento o vantagem aos associados de prevenir suo empresa do inadimplência,

aumentando suo receito.

Desde 1995 nosso entidade levo o oportunidade de solucionar, através do
convênio firmado com II SERASA - maior 80nco de Dados de Pessoas, Empresas e

Grupos Econômicos, de pagar apenas o que utilizar.

COMO CONSULTAR?
\ Através do telefone, fax ou internet, com. o logon e senha fornecido pelo SERASA,

que entroró em contato com suo empresa em 24 horas.
As consultas podem ser:

Concentre: informo protestos"cheques sem fundo, falências, concordatas, ações
judiciais, pendências financeiros, dívidas vencidos, participantes em empresas

falidos. O valor RS 4,.13 {por consultai.
I (ontrole: o mesmo que o concentre, mos podendo controlar seu CPF ou CNPJ,
sabendo quantos empresas o·procurom. O valor é 20% o mais que o concentre.
Detalhe: mostro detalhadamente todos os pendências que alguma empresa tiver.

Valor RS 5,00. �

Confirmei: confirmo o CNPJ ou CPF. Valor RS 2,92.
Identifi'co: identifko só o CNPl Valor RS 2,92.

Achei cheque: sustado, cheque roubado, extraviado, cancelado. O valor vario
conforme o nº de consultas feitos.

Monitore: Serviço�xdusivolde monitoramento poro os empresas consultados,
�endo um sistema de acompanhamento sobre os restrições.

I Para melhor conhecer a SERASA, visite o site www.apevi.com.hr
-

ou ligue {47} 371-1044, lalar com Luciane.

JARAGUÁ DO SUL
I

Promove Curso'de :

F/ESC
SENA/

. A

M.ECANICO DE
MANUTENÇÃO DE

, \

-MAQUINA DE
COSTURA INDUSTRIAL

\ I : --,

Período 27/05/2002 à 02/09/2002

VAGAS LIMITADASun

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
CURSO eH PERíODO HORÁRIO VALOR

Desenvolvimento de Vendedores 15h 20/05 a 24/05 19h às 22h R$88,00
21 a 61

Técnicas e Estratégias em Compras 16h 23,24,27 e 28/05 18h30 às 22h30 R$1.35;00
ou 5', 6', 2', e 3" 1+1 R$68,00
Atendimento em Call Center sn . 27/05 a 29/05 19h às 22h R$68,00

2' a 4"

Fidelizar o Cliente 15h 03/06 a 07/06 19h às 22h . R$90,00
'/

ou 21 a 6" 1+1 R$47,00

Redação Empresarial 30h 08/06 a 20/07 8h .às 12h R$145,00
ou Sábados 1+1 R$73,00
Assistente Administrativo 140h 17/06 a 25/11 19h às 22h R$665,00 '

ou 2' e 4" 1+6 R$ 95,00

Administração Financeira 120h 18/06 a 05/11 19h .às 22h R$720,00
\

ou 3" e 5' 1+5 R$120,00
Processo de Importação 8h 16h 18 e 19/06 '. 13h30/17h30 ,R$210,00
e Processo de Exportação 8h 3·.e 4' 18h30/22h30 1+1 R$105,50
Televendas 15h .24/06 'a 28/06 19h às 22h R$90,00

2' a 6"
I -,

Oratória e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07 18h4.5 às 22h30 R$130,00
ou 2' a 5" 1+1 R$65,00
Excelência no Atendimento 12h 08/07 a 11/07 19h às 22h R$78,00

2' a 5'

Vendas Externas 15h 15/07 a 19/07 '19h às 22h R$86,00 ,Ó,

2" a 6'

Matemática Financeira 29h 29;07 a 02(08 19h às 22h R$75-;00
ou 2" a 6' 1+ 1 R$37,00

CORREIODOPOYO 9

FLoRICULTURA
, I

"P{ores naturais,

arraJ'!jos em, gerar,
atendemosfestas,

.r
.

casamentos,Junera{
.... e cestas de ,ccifé da manhã.

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério

ir 371-9942 te�os disk entrega

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

EMPRESA LíDER EM SANTA CATARINA PROMOVE PROCESSO DE SELEÇÃO
BUSCANDO IDENTIFICAR PESSOAS DINÃMICAS, AMBICIOSAS, COM GARRA

E VONTADE DE VENCER, PARA PROPORCIONAR UMA OPORTUNIDADE DE

, TRABALHO, FORMAÇÃO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL.

INTERESSADOS COMPARECER À

RUA JOÃo MARCAITO, 147 -

CENTRO - JARAGUÃ DO SUL

(RUA DO PONTO FRIO)
HORÁRIO: 8:00 ÀS 22:00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...• Edifldo co
.
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• Rua Cabo

• Construção P,
'; Preço de ICUSt.

.

,

• Salão deps/]
+Sacadas com

• Alto.padrão
• Taxa de Con.

Rua Ouintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC - CRECI 8469-1 - futuro@netunQ.com.br
'\ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

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

5044 - CORUPÁ -casa de alv. cl
190m", 3 dorrn sendo 1 suíte, 1 sala
estar, jantar, cozo ampla, salâo festas
cl chur., lav., jardin planejado. Terreno
c/540m'- R. Guilherme Melschrdt,
445. R$'85.000/00

��!..=....!o<E!.1!.n.!oI!
- R. Presidente

Epitácio Pessoa '; Terreno com

2.655,00m2 - Rua Preso Epitácio
Pessoa - Valor negociável

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

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

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

Terreno cl 1.450m2•
R$ 120.000,00 negociável

5119 - SCHROEDER - 2 casas, 1 casa

antiga cl 130m2, cl 3 dorm., 1 bwc +

i
'

casa alv. cl 110m2; cl pto
comercial. 'R. Mal. Castelo Branco,
7713. R$ 110.000,00 (negociável).
Pode ser vendido com a metade

5110 - CZERNIEWICZ - Casa
alv. cl 327,32in2, suíte + 3
dorm., 2 bwc, jardim interno,

sala estar, jantar, livine, lavabo,
dep. emp. cl bwc, gar. pi 2

carros. Terreno cl 4.988,50m2•
R. Max Doering. R$ 190.000,00

5114 - AMIZADE - casa alv. cl
136,50m2, Lot. Behling, suíte + 2
dor,m., sala estar, jantar, coz., área
serviço, 'bwc social, área de festas
"coberta cl chur., gar. pI 2 carros.
Terrenõc/ 435,89m2• R. Henrique

Behling. R$ 53,000,00 + financ

3047 -SANTA LUZIA - Chácara cl
62.500m2, mata nativa, lugar'

fresco, 2 lagoas, cachoeira, casa pi
chacrelre, luz elétrica a 30km de
Jguá. R:' Estrada Rio Manso Grota

Funda. R$ 74.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t vIVotoranti,m I Finanças

Vectra Gl compl. 97

Uno EP, 4p 96 '

Gol Cl, 1.6 ' 96
Corsa Super 1,0 96
Fiesta 1.0, 4p 99
Gol CL 1.6 94
Santana GlS, 4p 95

Golf Gl 1.8 95
C-20 88
Fusca 1500 791
Parati Cl 1.6 91
Moto CBX 250 02

Moto Kawasaki KDX 92

Vinhó R$ 19.500,00
Vinho R$ 8.800,00
Verde M. R$ 9.800,00
Cinza R$ 9.500,00
Azul

.

R$ 11.500,00
Branco R$ 7.50d,00
Branco R$ 11.800,00
Branco

.

R$ 13.800,00
Bege R$ 11.800,00
Branco R$ 2.700,00
Branco R$ 6.900,00
Azul R$ 6.300,00

\

Verde R$ 3'.500,00

:"i'j]"f,::g'::ç'j ,1111'�F:lrtâ::"::p�iâli::�'!

I

Fiesta GL 1.0 4p 98 R$ 10.500,00 Seja parceiro
F-1000' Turbinado Die. 88 R$ 18.500,00 da BV FinanceiraGol Plus 1.0 96 R$ 9.800,00
Gol CL 1.6 álcool ' 93 R$ 6.800,00 e faça ótimos,

Corsa Wind 1.0 4p 99 R$ 13.000,00
, •

Escort Hobby 1.0 94 R$ 6.800,00 negoclosPalio EL 1.5 com Ar 2p '97 R$ 11.300,00

neste eSpaço!Veetra CD ano 94 R$ 13.500,00
Veetra 2.0 GSI 95 R$ 14.500,00
Voyage GL 1.8 4p 94 R$ 7.500,00

GM
Vectra GLS com Compl. 4p 94 Dourado Gas.
Corsa'Wind 2p 96 Bordo ' Gas.
Corsa Sedan 99 Prata Gas.
Kadett GLS Compl. 2p 98 Branco Gas.
Monza Compl. 4p 98 Branco Gas.
FIAT
Mille Smart 2p 01 Branco Gas.
Uno SX 4p 98 ' Cinza Gas.

VW
,'Gol Speclal 2p 99 vermelho Gas.
_.-Gol MI2p 98 Branco Gas.
Go11.0 2p 94 Branco Gas.

FORD
Escort GLX 2p 95 Bordo Gas.
Escort L 2p 89 Cinza Ale.
Del Rey'GLX 2p 89 Gas.

MODELO COMB. COR ANO

VW
Go1M11.0 G Branco 1997

, Fusca 1,600 G Cinza 1994
Go11.6 G Bege 1986

FlAT
Branc6

, Palio EOX 1.O, 4p G 1997
Uno as 1.5, 4p G Cinza .1996

Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995
GM

Celta 1,0 G Branco 2001
0-20 Conquest, compl.-ar O Branco 1995

Omega CO 30 compl. G Verde 1993
FORD

KaGL ·G \ - Branco 2000
.Fiesta 1.0 G Azul 1997
EscortGL 1.6 G Branca 1989
EscortL 1.6 A Azul 1987

, TOVOTA

Toyota Paseo Aut 'G Prata 1994
I PEUGEoT \

Peugeot SR 405 cf G 4zul 1995
.................•..•..�.: .. i:.. o •••••••••••• <�. o •• , .••••••••••••••�:,"'•••••• � ••••••••••• ', .: ••••••:.,.:�::::,...,.

":,�V. .'PRÊ,F�iiô W�LQ�MÂil G'Ru,BÂFalIP?;W .�lijij9 VI�iRA'�':JAijAGI(A'Dg $11(:'"

Seja parceiro Fiesta 2p R$ 9.500,00
F-I000 Dupla Cornp 91 R$ 30.000,00

Gol MI 97 R$ 10.700,00 da BV Financeira F-I000 87 R$ 17.500,00
Gol I 1.6 96 R$ 9.800,00 Corsa 4p Super 97 R$12.50q;00\.

Para�i CL 1.6, gas. R$ 8.500,00
e faça ótimos Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00

Fiesta 4p. 97 R$ 10.500,00 .1. Saveiro 1.6 MI 97 R$,9.700,00
Versailles GL 1.8 .95 R$ 8.500,00 , • Monza Class 2p Cornpl. R$ 8.500,00
Verona GLX compl. 90 R$ 6.500,00 negoclos Monza 4p Menos ar R$ 8.500,00
Ford 100\diesel 5m 77 R$ 11.300,00

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

Uno 2p 97 R$ 8.500,00 . Uno Mille 2p 95 I R$ 7.500,00
Uno EX 4p 99 R$ 10.500,00 Uno Mille IE 1.5 R$ 7.500,00
Uno 4p 93 R$ 9.300,00 Saveiro 99 1.6 MI R$14.200,00
Corsa 2p 96 R$ 6.800,00

ii '

R$ 4.300,00
R$ 7.500,00

"I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

•

•

•

•

.'

,. . . .

•

,

, ,
,

PARCERIA DENEGOCIOS IMOBILIARIOS
Joro{!;Juá do Sl:J1

'

- Sábado, 18 de mc:iio de ,2002 - .E-mail: correiodopovo@netuho.com..br

"Trabalhando em equipe,
. tornamos seus sonhos realidade"

•

•
•
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• _'
CRCl11l/W

=

.

.

..

•

•

•

Teo'd'orô \

1í{.li!i!:;I.ljl.gllfiltV4:JI>,
.

calCl ...
•

-

..

•

..

•

Flr�SfrR
U_parcerla correía..

•

/

•

•
..

.�
BarraSul
1\ ímobiltária. da Barra
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APTOS EM' 'CONSTRUÇA-O COM 'ADMIN' ISTRAÇA-O PROMA
r
- - - -

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- - -

-..,

.

,.
I. Aptos novos, c/ suíte+ 2 qtos. R. Leopoldo Malhelro. R$ 550,00 (prédio c/ elevador)

I • Aptos novos, c/ suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malhelro. R$ 450,00 (prédio c/ elevador)
• casa- R. 250. n' 48, próx. unerí, R$ 300,00

I • casa- R. José PleoUi, 122·3 qtos e demais dep. R$ 300,00
• Casa de madeira mobiliada, el 1 qto, próx. unen, R$ 225,00

'I • Sobrado- R. Barão do·�io Branco, 134· Residencial ou comercial. R$ 600,00
• Apto Mal. Deodoro, 159 - el 3 qtos e demais dep. R$ 370,00

.

'1 • Apto de 1 qto, na R. Epítácio Pessoa, si gar. - R$ 250,00
• Ed. Mariana Cristina - R. Bemardo Dornbusch, e/3 qtos edemals dep. R$ 400,00

J • Ed. Dianthus - R. Marina Frutuoso, -

ap,to 604, el
sufte + 2 qtos e dep.ernpr., prédio el piscina

e 2 vagas garagem � R$ 750,00 \. \
Ed. TowerCenter-c/ 1 sufte + 1 qto e demais dep. R$ 450,00
Ed. Tower Center - el 1 sufte + 2 qto e demais dep. R$ 680,00
Ed. Tower Center - salas de 101m2 a 138m2, el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, el 40m2,l' andar. R$ 400,00
Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - sala, c/40m2, 2' andar. R$ 350,00
Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, el 55m2 - R$ 300,00

.

Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho-loja térrea.c/ 26m2• R$ 200,00
Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 - 3 salas térreas - 36m2• R$ 200,00 cada
Centro cornercíel- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m2 cada. R$ 280,00/250,00
Loja térrea - R. Bernardo Dornbusch, 136 - el 660m2 •.R$ 660,00
Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m2• R$1.000,00
Sala na Av. Mal. Deodoro" - 2' andar, el 250m2• R$ 800,00

Condomínio Residencial

,
EM 'PiÇARRAS

Apto. c/ 170m2, em eonstr.- suíte +
2 qtos, sala estar/jantar, bwe social,

cozínha/chur., sacada, área de
serviço, c/ 2 vagas de gar.; Prédio
c/quadra poli esportíva, salões de

festa - Rua Nereu Ramos.

,
Entrada 45.475,00 + pareelas

R$ 1.618,00 mensais a partir de
mar/02 - corrigidas pelo CUBo

Sunflower - Rua
José. Emrriendoerfer
(Próx. Marechal)

-Aptos. nº 101 e 106,'c/
123m2 - suíte + 1 qto. e
demais dep. Entrada de'
R$ 32.336,00 e assumir

parcelas de R$ 86:1,00
corrigidas pelo Cubo

I
I ,

I !

APARTAMENTOS PRONTOS

Rua Adolfo Sacani, 36 - Apto. corri
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de

.

empregada, 2 gar. e demais dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
chur., sauna, sala de ginástica, sala
de jogos, piscinas, quadra esportiva, .

quiosque e play-ground. Preços de:
'R$ 150.000,00 à R$ 162.000,QO s/
acabo interno (pare. direto c/ o
proprietário)

Condomínio Ed. Dom Lorenzo: Rua

Marinª FrutuQsQ. esq. LeQPOldQ
� - AptQ 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 acab., entrega malo/02

Casa - Rua José Pornianowskí, 65 - cl
suite + 2 qtos e demais dep., terreno
c/400m2, troca PQr apto central, QU

, vende - R$ 65.000,00

Casa - Rua Guilherme Hasse - Jguã
Esquerdo - Terreno c] 450m2,
edlflcaçâo 230m2 - R$ 85.000,00

ED. AMARYLLIS - Vila Nova - Rua
AngelQ Torlnelle, 78. Apto cl suite +

1 qto .e demais dep.' - R$ 57.000,00.
E suite + 2 qtos e demais dep.,
sernt-mobiltado " R$ 75.000,00

Edifieio Marina
em eonstrueão-na
Rua Marina Frutuoso

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

cf churrasqueira.
Entrada

R$ 4'5.382,00
+ pare. de R$ 2.277,00,
corrigidas pelo CUBo

.

Entrega de
chaves em' março de 2003.

Res. Phoenix - Apto 204, cl suíte +' 2
qtos e demais dep., Rua Barão RiQ

Branco, 1 gar. Entrada R$ 51.541,00,
pare. de R$ 1.181,90 (2.072 CUB) +

acab. Interno. Previsão p/ têrmlno em

abril de 2003 ..

Casa - Rua ferreira,
1173 - suite + sqtos. cl salão de

festa e' gar. e demais dep. -Área const.

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

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

Nova Brasilia, c/ 1 qto e demais dep.
Áreá const, de, 120m2 e terreno c/

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

CASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 surtes, 2 qtos e demais dep. - pronto- parte superiorem
eonstrução-Terreno com 600m2, tot,Versailhes-R$ 75.000,00 \ (
.Casa em aiv. com 180m2, naRuaAlexandre'Koeler,122 -Figueira, el sufte + 2 qtos e demais dep.
-R$65.000,001» . ,

• Casaem alvenariael 140m>, 3 quartos, sala, coz..bwc, terrenoel600m2-:RuaLuizPícolli - R$
50.000,00-Aeeita-se sítioJaraguá do Sul ou região.

-

.• Casa mistael 3 qtos edemais dep. - Rua CarlosMeyer, 164-R$ 45.000,00
• Sobrado parcialmente acabado-Lo!.Versailhes-R$89.000,00.
• ResldenclalAmaryllls,Aptos 304A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$ 75.000,00
• Apto, n' 304 -sufte + 1 qto- Ed. Catarina Erehing - Rua Adolfo Fiedler, 304-R$ 75.000,00
• Apto, n' 302- Cond. Amizade-semi-mobiliado- 3 qtos e demais dep. - R$ 44.200,00
• Apto, n'303 B- Ed. Vitória Régia-Vila Lalau-3qtosedemais dep.-R$ 56.000,00

TERRENOS/síTIO
• Terreno - R. Alexandre Koeler - ilha da Figueira �el 472m2: R$ 25.000,00
•Terreno- R.Marajó-Uha da Figueira (prôx, Homego)- a negociar
•Terreno - R. JoséAguinaldo de Souza, 170 - 720m2 - R$ 35.000,00
.Terreno-Lo!. VersaUes4-Rua B projetada, lote 14.9-R$37.000,00
• Terreno ideal para uso industrialel 2Q.ÓOQm2, na R. Chico de Paula-R$130.000,OO.
• Terreno emGuaramirim.loeal nobre pararestdência. R$ 22.000,00
• Terreno com 400:00 m' - RuaEspírito Santo -Centro -R$ 25.000,00
• Ierrenoc/ área totalde400,OOm2-: NereuRamos-Valortotal.R$12.000,00.
• 2 terrenos di área total de 6.707 ,OOm2 - Rod. BR 280, próx. ao Trevo de Guamlranga - R$
6O.ooo,00(eada).

'

.Terreooel área de lQ2.752,OOm2- RuaWalterMarquardt-R$250.000,00.
• Sítioel galpão de 600m'e depósito de 50m2 + casa em alvenaria de 100m2-Próximo à Serra de
Pomerode:R$130.ooo,OO
• Sítioel 28.000m2, em schroeder-R$·21.000,OO

L �__� �

..

PLANTÃO DE VENDA

Edifício Towet Center - Rua João
Marcatto•. esquina com Clemente
Baratto

,- Apto: nl! 902: suíte + 2 quartos e

dernaisdep. com 2 vagas de garagem
- Preço: R$ 145.000,00, acabado.
- Apto. nl! 802: suíte + 2 quartos e

demais, dep. com 2 vagas de gara
gem - Preço: R$ 130.000,00 acaba
do.
- Apto. pi!904/1003c/ 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
el 105,26m2 - R$ 53.849,00
c/ 102,8m2 - R$ 52.591,00 "

(90%-do CUB o m2) -

. Parcelamento direto com a PROMA

TERÇAS/QUAR\A DAS 17 AS 19HORAS

Terreno industrial,
no bairro Chico de .

Paula, c/150m de
frente pi asfalto,
20.000m2•
R$ 130.000,00
parcela-se o solo
ou o valor

Apto, nº 302 -

Cond. Amizade,
semi-mobiliado,
3 qtos e

delnals dep.
R$ 42.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHave

Ó CORREIO DOPOVO· 3
PARCIM, VEIS·················································· .

CHave

· DÊ ESTa SEGORfift:ÇA. PRREi SOA FAMí�IA.
•

aro
•

•

.,

•

•

•

"

•

•

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

*
Preço especial oe lan·çamenfu·em

condições facilitadqs de pagamento.

• Ref. 2201 CZERNIEWICZ
Terreno cI (14x47) 658,00m",

; próx. Rua da Celesc - sem

edificação, cl fundamento e

2 plantas - R$ 30.000,00 nego

Ref. 2702 VILA LALAU - terreno
localizado na Rua Germano
Horst - 583,00m2• R$ 38.000,00,
aceita entro R$ 20.pOO,00 + parco

Ref. 2404 VILA LENZI - terreno
cI 682,00m2• , próx, a creche ..

R$ 31.000,00
entro + parco em 2 ou + vezes

Ref. 1055 AMIZADE - casa alv.
cI 160,00m2, c/ 1 suíte, 2 qtos, 2 Francisco Kreter, s/n; terreno cl
salas, copa, coz., lav., bwc, área 450,00m",(15x30),cl3qtos,2bwc,
pi chur., piscina. R$ 48.000,00 coz., copa, gar., lav. R$ 28.000,00

Ref. 55 ILHA DA FIGUEIRA - R,
Jose tbeocoro Ribeiro, 4236, prox.
Soe, Vitória, terreno cl450,00m2,
alv., sobrado: em cima 3 qtos,
sala, coz., e demais dep. Em baixo
sala comi, R$ 80.000,00

•

•

VOCÊFODE'IERUMABElAVISTA

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

,
. (

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

EDIFICIO. MONACO•

OI

•

Yln�
"

OI

•

lIllQurrun
�N� tl. pmzu WOLf

- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagem Salão'de Festas
.: Ployqround - 7 Pavimentos c/ elevadór . Financiamento

direto pelo Banco ou pela Construtora.

Ref.:3809: 'APARTAMENTO EDIFICIO MÔNACO - Com 01
dormitórios, sacada, churrasqueira coletiva, play ground, ótima
localização central. Entrada + parcelamento, direto com a construtora

lUIQUJ!{!D �N� tl. PfllZU WOtf
OI

•
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PARCIMÓVEIS

�(iirassol
•

•

•

IMÓVEIS
'371-7931

SÁBADO, 18 de majo de 2002\._
..........................................................

COMPRA
VENDE
\

ALUGA

• ADMINISTRA'

E-mail -imoveis@netuno.com.br

,Cód. 20�4
CENTRO - Apto Ed.

Royal B<\rg - cl I 34 m2
Suíte + 2 quartos,

\ '

salão de festas e piscina.
Preço R$ 100.000,00

CÓ� 3083 CENTRO - Terreno c/ 450 m2

(15 x 30), Rua Centenárlo - Lat. Marechal
Deodoro, Preço R$ 48.000,00

Cód 2051 AMIZADE
- Apto 3 qtos, sala,
copa, COZ., gar., lav.,
campo' de futebol e salão

,

de festas. Res. Amizade
- Preço R$ 37.000,00

c/320 m2 - 2 suítes + 2 Quartos +

dependências, Terreno c/2,590 m2 - fica de Alv, c/ 120 m2 - Suíte + 2 qtos - Próx.
cozinha s/medlda. Preço R$ 230.000,00

\
Menegotti Malhas, Preço R$ 37.00!),OO

Cód 1028 AMIZADE - Casa de alv, c/
1.27m2 - Terreno,c/432 m2 - 3 quartos,

Preço R$ 48.000,00

,Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 - Loteamento
'

CampoSampiero. Preço R$ 22.000,00

Cód 1133 NOVA BRASILIA - Casa
alv. c/151m2 - 3 qtos + 3 salas + 2 b:.vc

+ garagem. Preç? R$ 85.000,00

Codl089 VILA NOVA - Sobrado em

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

Cód. 3096JARAGUAESQUERDO-Terreno
c/ 560m2 (14x40). Lot. Campo Sampiero.
Preço R$ 13.000,00 entr. + 25x R$ 373, II

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

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 1141 GUARAMIRIM - Sobrado
',cód 3027 CZERNIEWICZ - Terreno c/ 354m2. Suíte + 3 quartos, 'fica
c/ 340 m2. Rua Richard Piske - Região \ 'cozinha sob medida. Terreno c/720m2.

do PAMA. Preço R$ 24.000,00 Preço R$ 160.000,00,

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

Preço, R$ 17.000,00

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

edícula 2 quartos"Preço R$ 50.000,00

Cód 1125 VILA NOVA - Casa alv.
180 m2 - Terreno 495 m2 - Suíte -P 02

qtos. Preço R$ 105.000,00

Cód. 3093 VILA, LENZI - Terreno cl
302m2 - Rua Esmeraldina Junkes Klein

Preço R$ 9.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pela primeira vez interpretando um gay na tevê, o ator
de 56 anos demonstra o entusiasmo de novàto quando o
assunto é o trabalho na trama de Euclydes Marinho.

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

EM BUSCA DOS deuses. perdidos

Interessados em conhecer elementos das antigas civilizações das Américas não
podem deixar de visitar a exposição Tenda Solar, instalada na antigaMetalúrgica
Hamme, no Bairro Czerniewicz, e que, desde a sua abertura, �egunda-feira desta
semana, já recebeu a visita de aproximadamente 600 pessoas. As visitas são

orientadas pelo técnica de Cultura do Sesc (Serviço Social do Comércio) de
Jaraguá do Sul, Sérgio Pedrotti, que reserva 30 minutos para cada g.rupo. Nesse
período, Pedrotti fornece todos os detalhes da instalação, concebida pelo artista
plástico e professor de Arte da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina),
José Alvim Almeida da Silveira, que adotou o nome artístico deManoalvim.

Segundo Pedrotti, o espaço está aberto à visitação nã� apenas de escolas, mas a

todos os segmentos. "O importante é ligar antes para o Sesc e agendar a visita",
avisa Pedrotti.

'

A necessidade de agendar a visita é fundamental para o entendimento da obra, que
mistura a vivência dos po;ros através de objetos usados pelos ancestrais primitivos
que viveram nas América�. "O que o artista quer é que as pessoas participem da

proposta, tocando nos objetos e entendendo a intenção de cada um deles. A tenda
é o local mágico onde as coisas.

acontecem", explica Pedrotti,
único credenciado na cidade a

explicar o trabalho de

Manoalvim.
Pedrotti pode ser considerado
um tradutor da mensagem de
Alvim. Cada: objeto inserido na
tenda tem um sentido �

específico;'completando,com
o fogo, mantido aceso. O ritual
de acender a fogueira, por
exemplo, carrega em si o

sentido da vida. ''A fogueira'
deve sermontada em sentido
de flecha a ser disparada,
sendo que as pessoas em volta

do fogo devem mentalizar

seus desejos, que se

desprendem com a fumaça e

acabam voltando para a

(

pe,ssoa, realizados", explica.
Uma das características dessa

instalação é o fato dela ser

itinerante. Até o final do ano,
deve passar por mais nove
cidades. Em cada cidade é

,
recolhido um' pouco de terra
da região, que passa a fazer '

parte da tenda. ''As antigas
civilizações acreditavam que o

espírito do homem fazia 'parte
da terra onde ele viveu e

morreu", ensina Pedrotti.
Antes de Jaraguá do Sul, a
Tenda Solar passou por

Chapecó, de onde foi
recolhido um pouco de terra,

que já está fazendo parte dos

di;ver�os elementos que
compõem a tenda.

. A simbologia do fogo e da

água como elementos

precursores da humanidade é o

fato mais explorado na Tenda
Solar. A própria colocação da,
tenda obedece os pontos
cardeais e .tern fomo cobertura
a imagem do Sol. Durante

todo o tempo de visitação, o
fogo é mantido aceso como

forma de manutenção da vida..

''A água representa o feminino
e o fogo o masculino. Quando

,

eles se encontram, abre-se um
espaço para a comunicação
entre os deuses e o� seres

humanos", conta Pedrotti.

Oficina
Hoje, o artista estará em Jaraguá do Sul

,para ministrar uma espécie de oficina,
denominada de "Vivência: Amor Fati -

Narração do Mito", das 8 às 18 horas, na
Tenda Solar. Trata-se de uma adaptação
aberta do mito de "Orfeu" (mitologia

greco-romana) e do mito de

"Quetzalcoatl" (mitologia maya

ameríndia), criada por MaiJ.oalvim. Nesta
atividade o artista narra o mito ''Amor -:
Fati", definido por um roteiro que pode
sofrer alterações dependendo das pessoas
envolvidas e das circunstâncias nas quais o

mito é narrado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR DANIElE SPÉZIA spezia@unerj.br

..

:' CTG LAÇO ]ARAGUAENSE Sexta-'Bira
1.1JIlh
ll1:Oi1h'AbeI1l'''OIi:iaI
22:Wh .oól.comCl!,QUIRO &

Sál>I!ÓO
a:IlO�IIÇAadolJiço
'UilO Baila "'" TcHl .......uIl1AOC
Domingo
7:1X> F""'1>á
l1:QO ç"",c.",{,..
liGO Ocmlnq;leirJt('ljradatlaOtaromCANTO

.' .Nos dias lo; 11 e p, o CTG

Laço Jaraguaense realizou o 210

Rodeio Crioulo Nacional. Nossa

equipe de trabalho se dedicou com

competência pára oferecer amilha
res de pessoasmomentos agradáveis.

Me disse um senhor: "Parabéns,
neste CTG todos vestem a camisa

para .!,rabàlhar". Nosso rodeio é
um sucesso por essa causa, todos

'realmente se dedicam para oferecer /

ao público a mesma hospitalidade, todos os anos, cada qual com seu trabalho: são caixas"
manutenção, breteiros, assadores, enfim, inúmeras pessoas que merecem agradecimentos e

têm o bem-estar.do público como pagamento. Nosso objetivo é fazer um trabalho pari a,
comunidade, não importando cor, raça ou credo.

Agradecemos principalmente ao nosso Patrão Celestial por ter abençoado nosso rodeio,
tudo transcorreu com tranqüilidade, aos patrocinadores, autoridades, poder público, '

voluntários e todos que acreditam nó trabalho do CTG. Sem a confiança dessas pessoas 'não
seria possível a realização destas festas tradicionalistas, e ao público que compareceu: "Sua'
presença é a nossa felicidade e Ç) nosso incentivo".

Obrigada a, todos e até o ano que vem, se o Patrão Celestialpermitir.

� Regata
HõNDA=- Motos

Rua Adélia Fischel-. 239
Te!. 371�2999

RuaWalter Marquardt. 727.

'Iel. 3708800

:Fone; (47) 371-4547 Fone/Fax: (47) 371·0330
tkll1'IôIn:hleanlo••'uno.com.bt c,"ac.amJWtIAl@t"",l..�.bf

Grâflca Marechal- Fone/F.. : (47) 37HI398 I .-maU: marechal@nctuno.com.br

AGENDA GAÚCHA
17 A 19 _ RODEIO CTG INDEPENDENTES DA QUERÊNCIA ':
Itajaí
18 � 10 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CAMPEIRO, SALÃO

SOCIEDADE AMIZADE _ Academia de Dança Pátria
\

Campeira
24 A 26 _ RODEIO CTG CORAÇÃO DO VALE 7" Gaspar
31 A 2/6 _ RODEIO CTG EUZEU SCHMITZ _ Luiz Alves
21 A 23/6 _ 4a FESTA CAMPEIRA SÍTIO AMOR E TRADIÇ'ÃO
_ Rio da Luz � Jaraguá do Sul'

NOTA
Amanhã será realizada mais uma cavalgada do Grupo
de Cavaleiros Paixão. de Tropelro, com saída de Nereu
Ramos (sr. Neco Moretti), com destino a Ribeirão Grande
do Norte, onde será servida uma deliciosa feijoada

Jaques, qG Retiro Crioulo,
de Joinville, parabeniza o

patrão Geovane pelo aten

dimento aos CIGs visitantes.

Jaques fez questão de ma

nifestar sua mensagem: "O

CTG Laço Jaraguaense faz o

que o gaúcho mais espera
quando chega na casa do

visitante, porque aqui somos
recebidos por pessoas co

nhecidas, somos agtfardados
com ansiedade e tratados com importância. Eu fui recebido na portaria e ,chamado pelo
nome, minha família, que chegou horas depois, foi reconhecida e orientada até meu

acampamento com atenção, carinho e respeito, por isso é pouco dar os parabéns.ao CTG,
dou os parabéns a Jaraguá do Sul". O Piquete Estampa de Taura agradece a manifestação,
lembrando que apenas fez acontecer a missão recebida do patrão Geovane, em março de
1998: "Quero tratar bem GfGs e piquetes". Do sábio provérbio: ''A empresa é do tamanho
da cabeça do dono". (Marcon)

,

I.

'I Eletro Diesel

Jaraguá

Av. Pref. Waldemar Grubba. 363
....... Tel/f�x 37o:2m

DICIONÁRIO GAÚCHO

Tirador = Espécie de avental de couro macio, ou
pelego, que os laçadores us�1Jl pendente na

cintura, ao lado esquerdo, para proteger a roupa
e o corpo do atrito com o laço. Mesmo quando
não está fazendo serviços em que utiliza o laço, o
homem da fronteira usa como parte da vestimenta.
Sesteada = Sesta, ato de sestear. Lugar, na

campanha onde Os tropeiros ou carreteiros soltam
9S animais para que descansem enquanto eles

, fazem a refeição, e, às vezes, dormem a sesta.Sabina, Valéria e Tânia, três mulheres que
.
merecem aplausos. Foram elas que
prepararam as refeições para nossa equipe
de trabalho, durante os três dias de rodeio.
Como nos diz o ditado: "Saco vazio não .

pára em pé", então elas capricharam ...

Obrigada!!!

GAÚCHO E GAÚCHAS DE IDÁDE NOVA

20/5 _ Patrícia Weirich

21/5 _ Adriana Maria Freiberquer Rau

23/5 _ Leandro Steilen

,24/5 _ Guido Franzner

24/5 -_ Sibyla Planischek Demarchi
25/5 _ Carla Adriana Spézia

!�
CARNES

BoiI. 4 •

OFERTAS
Costela ponta ••••.•.•� .••• R$ 3,65
Costela ripa ••.••. �� •.••••.• ,R$ 3,55
Filé'simples ••..•••• � .••• ..• R$ 4,89.

I Peito bov. sI osso ••••• R$ 3,75
Lombo bov. sI osso •• R$ 3,65

\

"

FONE; '(47) 371-4547 FAX: (47) 275-052,4
.

JARAGUÁ DO SUL· se

E-mail: demarchicarnês ã netuno.corn.br
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SÁBADO, 18 de maio de 2002 INFANTIL CORREIODOPOVO 3E

-,

NASCIMENTOS
•

29/4
Heloisa L. Sombrio

30/4
Rafaela Beckauser
1/5
Aline O. Dias

Eduardo F. Alves

3/5
Josiel S. Rodrigues
Jesiel S. Rogrigues
4/5
Jaune A. Porath
Isabela Enkc

5/5
Ana Paula Schutz
Rafael S. da Silva

Emily N. H. Machado Bento

6/5
Maycon J. Fleck
Letícia H. Grassi

Andrey A. Lazarotto
Wellington C. Alves
Alexandre Chuste
7/5
Caralina. R. Martinho
Eloísa E. da Silva
Analice Numes
Vinícios de Souza
Flávia S. Umlauf

Diogo L. Bastos
Eduardo F. Hoeft
8/5
tuane C.J. Alencar

9/5
Layra S. Zilse
Letícia Rückert

Eydrian P. Nunes

Henrique Pruzak
Natan Schmltz
lO/S
Julia M. Cunha
Eduardo D. Damásio
Patrick de Freitas

Wesley E. Straub
Laís G. Kanzler
Leandro S. Dettmer

,

Carlos H. Holz
'

Jose S. Rotersjr
.11/5
Camila Luz Mueller
Michael C.F. Silva
Rena Gonçalves
15/5
Gabriel Tiburski

I Roana T. Da silva
..

ATENÇÃO I

VOC� QUER COLOCAR A FOTO DO

SEU BEB� OU CRIANÇA ATÉ 12
ANOS NESTA PÁGINA?
ENTÃO ENVIE-A ATÉ

QUINTA-FEIRA, As 12 HORAS.

Posando para a nossa coluna as gatinhas
Tainara Gabrielli Baier, 6 anos, e Naiara Aline

Baier, 11 anos

Desejam felicidades a Gustavo Demarchi, que

completou 1 aninho dia 15 de maio, os pais, Michel
e Eliane Demarchi, e os pàdrinhos, Rafael e Gisele

Completa 7 anos amanhã Rafael Cristiano
Besker, Os pais, Adilcio e Doraci, e a

irmã, Vanessa Caroline, desejam
,

fel icidades

Geovane Pereira da Silva completa
6 anos hoje (18), Ele é filho do
nosso companhei ro de trabal ho
Pedro e Maria Inês. Os pais e as

irmãs, Yasmln e Sarajane, desejam
fel i cidades

Adilson Hélio dos Santos, a
mulher, Rose Marie, e as filhas,
Camila e Rafaela, desfrutaram de
um maravilhoso final de semana

no Beto Carrero World, com os

passaportes 'sorteados entre os

assinantes do
Jornal CORREIODO POVO

Stefanni Peracchi da Silva

completa 7 anos dia 20 de
maio. Com muito amor e

carinho, desejam-lhe feliz
aniversário os pais, G ilvan e

Maria Inês, e o mano, Cristian

ROUPA DE CRIANÇA

..

"

� .�

de estar na moda
�

*

..
. I

,
,

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 li
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4E CORREIODOPOVO VARIEDADESI!V

I TV POP POR SEBASTIÃO DOURADO

SÁBADO, 18 de maio Ide 2002

DESISTÊNCIA SABATINADA
Não é só gente grande que é homenageada
no "Gente Inocente". Esta semana quem

-

pintou nos estúdios do Projac foi a lindinha
Isabelle Drumrnond, que vive a Emília em

"O Sítio do Pica-pau Amarelo". A atriz

gravou o quadro "Tá no Papo" e respondeu
às inusitadas perguntas dos participantes
mirins do programa.

Uma baixa em "O Beijo do

Vampiro", próxima novela das

sete da Globo: Ney Latorraca,
que estava escalado para viver

um "vampirão" na trama de

Antônio Calmon', desistiu do

papel. O ator tomou a decisão

em comum acordo com o autor.

"Já fiz o papel e deu muito certo

da primeira vez. Acredito que
repetir a dose seria muita

expectativa.' Poderia se tornar

repetitivo", justifica Ney, que,
em 91, já havia interpretado o

terrível vampiro Vlad, em
"Vamp", também de Calmon.

"É uma outra linguagem, uma
outra história e acho que não

seria interessante participar", diz
Latorraca, que, depois da Copa
do Mundo, começa a rodar o
filme "O Mistério de Irma Vap",
ao lado do amigo Marco

Nanini, com quem também
_ dividiu a cena nos anos em que
encenaram a peça homônima.

DIETA JÁ
Mal saiu do "Casa dos Artistas 2" e Ricardo
Macchi marcou logo um

"check-up". Depois de quase três meses

confinado, o' ator queria ver se estava tudo

bem com 'o corpinho sarado. O resultado foi

mais que satisfatório. O único problema
agora é perder as calorias adquiridas no

programa do SBT.

CHARADA GLOBAL

Parece que Supla e a Globo fizeram .as pazes.
O louraça que virou celebridade depois de

participar da primeira edição do "Casa dos
Artistas" está fechando contrato para

participar de "O Beijo do Vampiro".

;� I

I ii rapidinhas.:---
I

li

I
'

,

I
,

No "Expressão Empresarial" deste fim
de semana uina entrevista especial com o

presidente 'da ADVB, eleito na semana

passada, apresentando os projetos da
entidade e ressaltando a participação
efetiva de Jaraguá do Sul e sua expressão
empresarial, destacada através das

premiações de representantes da cidade.

Acompanhe ainda mais informações e

notícias da nossa região. SBT JOINVILLE
SABADOS As 13H30MIN E AOS DOMINGOS As

lOH15.

Nancy Allen, Daniel O'Herlihy.Desta vez,
o policial-andróide enfrenta uma gangue
de traficantes de drogas. Ao mesmo tempo,
o império corporativo que o criou está

lançando um robô aperfeiçoado que torna

necessária a eliminação de Robocop.
RECORD, DOMINGO, 19 H. /

A "Tela Quente" apresenta "Inferno",
de Ian Barry. Com Jonathan Lapaglia e

James Remar. -A história se passa em

Washington, onde oficiais tentam enfrentar
--------------------1 uma enorme bola de fogo que está a

"Pequenas Empresa;Grandes Ne- caminho da Terra.\Com apenas poucas
gócios" revela como pequenos merca-dos horas para impedir a catástrofe, um grupo
de bairros investem no atendimento e na de pessoas. Globo, segunda, 22:55 h.

confiança das donas de casa. Uma repor
tagem vai mostrar o que é indispensável
para quem vende por telefone ou pela
internet. A apresentação é de Esther

,i Jablonski. GLOBO, DOMINGO, 7:30 H.

Na terceira semana da série "The Os-.
bounes" -; casa: do roqueiro por pouco
não pego fogo. Se não bastasse isso, Ozzy
escorrega no banheiro e quase quebra o

-------------------1 pé, às vésperas do aniversário. MTV; TERÇA,
23:30 H."Verdes Vales" é o documentário que

registra a presença dos imigrantes alemães
no Rio Grande do Sul no programa "Sul
Sem Fronteiras", que ainda mostrá as

belezas da região do Vale dos Sinos e do

Taquari. Rede Brasil, domingo, 11 h.

"A Obsessão dos Meninos pelo Sexo Anal"
é o tema do "Meninas Veneno". A

apresentadora Marina Person discutê o

assunto, que é bastante polêmico nas

---------------------l relações amorosa. MTV; QUARTA, 22 H.

o "Repórter Record", com. produção
assinada pela BBC de Londres, focaliza o

conflito .no Oriente -Médio. Em "estaque,
a trajetória política do controvertido

primeiro ministro de Israel, Ariel Sharon.
Record, domingo, 18:15 h.

"Um Lobisomem Americano em Paris", de
AnthqnyWaller, é o cartaz da "SuperTela".
Na história, um trio de-estudantes americanos
viajam pela Europa. Em Paris, Andy se

apaixona por Serafine sem saber que nas luas
I

--------------------1 cheias a moça transforma-se num

lobisomem. Com Tom Everett Scott e Julie
Delpy. RECORD, QUINTA, 22 H.

"Tela Máxima" apresenta "Robocop II",
Com Peter Weller,

EMOÇÕES BARATAS

O quadro "Princesa por um Dia", do
"Domingo da Gente"; parece estar

agradando à direção da Record. Tanto

que a emissora está dando mais um

"tempinho" para o apresentador
Netinho. A partir do dia 19, o

"Domingo da Gente" fica no ar de

meio-dia até às 15:45 h.'

"IN-SHALÁ"
Não é só na novela que Carla Diaz e

Nívea Stelmann vão continuar se

enfrentando. As atrizes, que vivem

Khadija e Ranya em "O Clone",
gravaram esta semana uma

participação no quadro "Vídeo

Game", do "Vídeo Shaw". O

programa ainda não tem data prevista
para ir ao ar.

Visitinha
Christiane Torloni e Fúlvio

Stefanini vão dar expediente em "Os
Normais". Os atores estiveram esta

semana no Projac gravando o episódio
"Umas Loucuras Normais". As cenas

só devem ir ao ar no próximo dia ,31
de maio.

Do Caribe
A Record estréia em 10 de julho

a novela venezuelana "Joana, A
Virgem". A idéia do superintendente
de programação, Luciano Callegari, e
do diretor artístico, Del Rangel, é exibir
produções importadas e, só depois,'
investir em novelas nacionais.

Mais tempo ,

Minutos antes de gravar vinhetas

e chamadas de seu programa semanal
- que era p,ara estrear neste domingo,
dia 19, na Record -, Otaviano Costa

ganhou uma produção diária, das 21h

às 22 h, que vai ao ar no dia 10 de

julho;

Novos e antigos
.- O próximo "Shaw, do Milhão"

especial será- com os onze eliminados

do "Casa dos Artistas 2". Bárbara Paz,
Supla e Mari Alexandre, três dos cinco

finalistas da primeira edição do

programa, vão fazer parte do- time de

universitários.

Milhagem cancelada
Os integrantes do "Casseta &

Planeta, Urgente!" não irão mais para a

Copa do Mundo. A justificativa da

Globo é a redução de despesas. Na
, Coréia e no Japão, os, humoristas iriam

fazer esquetes para o jornalismo e para
o programa.

Na passarela
A modelo Daniela Sarahyba está

cÇ>m o pé na RedeTV!. A moça

negocia com o diretor de
entretenimento da emissora, Maurício
Nunes, o comando do concurso de

moda. "Riachuelo Mega Model", que,
no ano pàssado, foi apresentado por
Fabiana Saba. Há ainda a possibilidade
deDaniela comandar um "game" nos
fins de semana.
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ESPECIAL CORREIO DO PO
ESPECIAL CORREIO DO P
ESPECIALCORREIO DO P
ESPECIAL CORREIO DO P
ESPECIAL 'CORREIO DO P
ESPEtlAl CORREIO DO P

ESPECIA� CORREIO DO POVO

diversos fatores. Arrojo, determinação, perseverança,
a�negação e confiança são apenas alguns dos elementos "

que podem ser encontrados no currículo de diversas
'

marcas brasileiras. Muitos nomes de sucesso brasileiros
nasceram de pequenas iniciativas onde, quase de forma

unânime, os primeiros passos foram marcados por dúvidas,
inseguranças e incertezas: Apostar na idéia e seguir em

frente, sabendo contornar os momentos mais difíceis, parece
ser.urna rotina obrigatória a ser cumprida por qualquer
empresário ao iniciar suas atividades.

Entretanto, o maior retorno ao investimento destes

" empreendedores é ver seu negócio prosperar a cada

temporada. E este parece ser o perfil da Gatos ,& Atos que,
_'__

no dia 1 de maiocompletou lQ anos de atividade no

ramo têxtil. Com.urna administração familiar, que
pode servir demodelo a muitos empreendedores que
desejam iniciar suas atividades, o casal Cecília e

Ailso Schvambach mostra que o sucesso da
iniciativa tem muitos anos pela frente de .:

conquistas e de resultados favoráveis.
Esta marca está explícita
no ambiente de trabalho

agradável em todos os

setores. Um clima de
harmonia e parceria, em
prol do desenyolvimento
da marca, é um fator
marcante. Por outrolado,
a direção atua num regime

de portas abertas onde todos
têm oportunidades de mostrar

suas idéias e competências.
São 10 anos de progresso e

crescimento. Aliás, crescimento este

que jáé respaldado por clientes em toda
a região Sul do Brasil e em Estados das

/ regiões Centro-Oeste, Sudeste e' Nordeste. Este
climà de comprometimento mútuo pode ser medido pelas
mensag.ens recebidas pela empresa por ocasião do seu

10° aniversário. Foram fax, e-mails e telefonemas de
• diversos portos do País. Em comemoração aos seus 10

anos, a empresa homenageou todos os colaboradores
com um jantar especial.em. seu novo restaurante.
Nas próximas páginas o leitor poderá conferir como é
feito o sucesso desta empresa que consolida Jaraguá do

�ul como uma cidade onde pessoas de sucesso obtém
reconhecimento por aquilo que mais gostam de fazer:
viver com qualidade:
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BOAS perpesctivas
Nossa perspectiva de crescimento para
os próximos anos são boas, pois ainda
temos muito mercado para ser

explorado, apenas estamos em sete

Estados; abrimos nosso espaço de vendas
conforme a capacidade de produção,
como nosso espaço não permite alta

produção, então estamos limitando

abertura de novos clientes, nossos
clientes são' fiéis à marca, e isso 'faz com

, que a produção fique toda colocada.
Atualmente, dmercado brasileiro vem

atravessando períodos difíceis, pois no

nosso ramo/dependemos muito do tempo
climático, como __nos últimos anos o

inverno esteve mais ameno, para os

lojistas foi' ficando difícil, o investimento
para a espera de inverno frio, é muito
alto e quando ele não consegue vender o

que programou, ele vai se

descapitalizando, prejudicando também
as compras deverão, e assim vai

chegando ao ponto de não conseguir dar
a volta por cima.
Nó' meu ponto de vista a própria indústria

"

ANA fi. /.pfITZ€R WOLf
arquiteta

Projetando Sonhos

I' Fone: 27.5-1594
Fax: 371-7024

Rua-Barão do Rio Branco, 2i�
Centro - Ja,raguá do Sul - SC

/

também é culpada de grande parte disso, pois quando o verão mal
iniciou já se está falando em vender inverno, e quando o invérno
chega já se está querendo que chegue o verão, por isso o lojista
recebe muito cedo as mercadorias de cada estação, �eu cliente passa.
várias vezes em sua loja e vê a mesma mercadoria, e quando chega a

hora dele comprar, a mercadoria não é mais novidade, pois ele já viu
as mesmas peças várias vezes, e sai à procura de outras novidades

.

.

(
mais recentes.'

.

'

.

Por isso nõs adotamos desde o início, trabalhar com estoque pronta
entrega, o cliente compra na hora que necessita, evita cancelamento
de pedidos e a inadimplência é menor, pois ele só compra quando
precisa, a entrega é rápida, n00máximo uma semana.
Em todos os segmentos há uma grande reclamação nas vendas em

relação a outros anos, nós também sentimos pela primeira vez, em
dez anos, uma queda nas vendas, pois sempre conseguimos atingir
nossas metas e este ano não estamos conseguindo. Parece que o

�inheiro do povo acabou, em geral a crise Argentina, o apagão do
ano passado, contribuiu muito com tudo isto, também as pessoas se

perderam um pouco em seus orçamentos, deixaram de dar valor a

pequenos números como 1 real, 5 reais e no final do mês, com O·

custo de vida básico, não sobra muito.
Nós esperamos que de agosto em diante se recupere grande parte
das, vendas novamente, pois no verão sempre se obtém resultados

melhores, há menos timidez na hora de comprar e a mercadoria de
verão não.fica na prateleira, vende o ano todo.

,
f

o sucesso pertence às empresas que acreditam no

trabalho, na criatividade e especialmente no'

potencial de toda urna equipe.

Parabéns à toda equipe que há uma década faz da
Gatos & Atos um sucesso absoluto.

.

Rua Barão do Rio Branco, ·221
Centro - Jaraguá do Sul - SC

v e @ n e t u n'o . c o m . b r
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DES'ENVOLVIMENT'O DE PRODUTOS
envolve pesquisa com consumidores

Como moda é sinônimo de

variedade, diversificação e
,

inovação, uma empresa voltada
ao segmento deve estar apta a

desenvolver novos produtos
para atender ao mercado. E
não poderia ser diferente na

Gatos & Atos. Através de
relatórios enviados por seus

representantes, distribuidores\

e lojistas, a empresa
,

jaraguaense consegue captar,
de forma clara e concisa, a
necessidade do consumidor.
A estilista Fabiana Andréia de
Amorim explicá que o processo
de desenvolvimento de novos

produtos é corriqueiroe
natural na linha de produção.
"Procuramos analisar as

informações sobre a ótica do

o sucesso pertence às empresas
que, como a Gatos & Atos,
conseguem enxergar as

possibilidades antes delas
se tornarem óbvias.

negócio da nossa linha. A partir daí,
através de pesquisas nacionais e

<,

internacionais, desenvolvemos
croquis que serão estudados pela
equipe para depois fazermos os

modelos que passarão por uma nova

análise antes de entrarem na

produção."
Fabiana garante que a empresa
analisa friamente a qualidade dos
insumos que irão ser empreçados nos

produtos. "Procuramos sempre
fornecedores que têm na qualidade o

forte do seu negócio. Preferimos
trabalhar desta forma é o resultado
são 10 anos de sucesso no mercado
têxtil", justifica. A Gatos & Atos
mantém um amplo cadastro de
fornecedores que passa por uma

avaliação qualitativa de seus

produtos, periodicamente.

Como parceiros e admiradores,
desejamos à Gatos & Atos

que a próxima década seja
tão próspera quanto à que
transformou sua marca num

sinônimo de sucesso.
I '

Parabéns pelos
10 anos de sucesso!

PLANUS Planus Informática
e Serviços Ltda.
Sistemas Administrativos para
pequenas e médias empresas
e específico para metal mecânicas

(47) 372-2544 - 9973-3788
I

Rua Affonso Bartel, 35 - Vila Baependí - planus@netuno,com.br - Jaraguá do Sul

-msa .luccrcarue·l·ro-,qU'e-l'a-n-ç'o'u' o llvro.--"-�-r=I" , I-'A'l'� XrOp·l·-···17----....--1-'-.-,� U. _u

J:
J -, W-UKe:ruao-aun:-nrao oe m=r-UllTa-aTe:nçao-e:�'Pe:Clarao-aTU. nqano't: rao-rurm que:"Minorias Silenciadas", um estudo sobre a Spyro Gyro" e "w/Brasil", entre terpretar personagens conflituosos. chega a me fascinar", explicaWilker, que ainda se declara ."

história dà censura no Brasil. outros. Até mesmo por isso, ele garante que fã de programas como o evangélico "Fala Que Eu Te
'

aboliu definitivamente o papel de Escuto", da Record. "É muito 'trash'", sintetiza.

DOUAT elA. TÊXTIL
'

R: Rui Barbosa, 2930 - Costa e Silva
Joinville
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PRODUÇÃO SIMPLIFICADA

garante resultados acima da média
Uma linha de produção simples, ágil é eficiente.
Este é um dos pilares do 'sucesso da Gatos &
Atos. O encarregado do corte, Roberto Krutszch,
afirma que o processo começa tão logo os

croquis são aprovados pela direção. Em seguida,
o departamento de criação prepara a escolha
dos tecidos de acordo com sua modelagem.-I

"Fazemos esta separação baseados no
.

acabamento que o produto terá. Desenvolvemos
as peças no computador pará, posteriormente,
seguir, propriamente dito, para sua montagem

\ .

final." I'

Krutszch assinala que dúvidas e soluções são
atividades pertinentes aos 'colaboradores em

todos os departamentos da empresa. "Temos
uma equipe bem treinada, que procura avaliar
os possíveis erros que possam surgir mas
também capacitada a apresentar soluções

"\
práticas ,e funcionais". Estas observações
também são repassadas à estilista, que coloca
em seu banco de dados para estudos.
O encarregado reforçou o comentário da

",
I

estilista ao informar que a direção da Gatos & Atos

prima pela qualidade de Seus produtos mesmo que esta

exija custos mais elevados. "Esta política-está muito
bem definida e é aplicada diariamente em todos os

departamentos. Fazemos também uma inspeção interna
\ rigorosa no processo anterior ao corte, o que evita

desperdícios e permite maior coerência entre os

setores."

Parabéns pelosl O anos
-,

M A L H A S ,41).

MENEGOTTI
(47) 372, 8500
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BENEFICIOS MOTIVAM
OS· colaboradores

Trabalhar com motivação.éa maior ferramenta de
crescimento dá Gatos & Atos. Através de uma política de

valorização de seu quadro funcional, a empresa possibilita
bem-estar e segurança no ambiente de trabalho, além do
crescimento profissional. A auxiliar administrativa Claudia
Amaral Callai afirma que a participação de funcionários
em cursos de capacitação profissional acontece
habitualmente e a' participação tem sido boa.
Claudia explica também que a empresa implantou a CIPA

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) no ano

passado e' que, ainda este ano, o grupo da primeira
comissão deverá passar por um treinamento ministrado
pelo Corpo de Bombeiros VoluntárioS de Jaraguádo Sul. ,

"Temos também convênios com as farmácias do Sindicato'
do Trabalhadores e do Sesi. Isto dá mais tranquilidade a

.

todos nós no trabalho."
A auxiliar comentou que os colaboradores que encontram
se como encarregados dos departamentos participam de
treinamentos dentro e fora de Jaraguá do Sul, além de
freqüentar feiras ce exposições voltadas ao setor. ';Esta é
uma cultura da GÇ'ltos & Atos. Após a participação nestes
eventos, os participantes repassam aos demais os

principais pontos observados."

Felizes emparticipar do constante progresso _destes 10 anos.

E ainda mais felizes por podermos almejar ainda
mais nos próximos 10... )

'Parabéns Gatos & Atos.

, .

�.
'

.

\

Tel. 372-9600 - Jaraguá do Sul

'\
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MODAFEMIN
ê o carro-chefe
da empresa

Apesar de possuir uma ampla lin� de
produtos, os modelos voltados à m dinha
feminina podem ser definidos com o carro
chefe de vendas. São blusinhas, cal as, saias,
shorts voltadas para um público fe inino

\

infantil!adulto. AI.�m desta, a empr sa possui
linhas. infantil, juvenil e adulto mas lina. Esta
diversificação fez com que a Gatos Atos
ganhasse mais espaço no mercado acionaI.
Neste espaço o leitor pode compre r a

,

diversificada linha da Gatos & A.tos,

<'

• •••
••

•••
••

PARCERIA QUE JÁ DURA 10 ANOS

•••
••

•••
••

•••
••

•••
••

•••
••

•••
••

SOLUÇÕES PARA
SUA CONFECÇÃO
Em Jaraguá do Sul:
Av. Pré. Waldemar Grubba, 2259
Tel. 47 371.0832
Visite nosso site: www.silmag.com.br

'

...
•• en�lac

SOLUÇÕES PARA CONFECÇÃO EM: I
corte bordado costura

passadoria acessórios agulhas

o que a gente faz todo mundo vê '

/

I O anos'Gatos & Atos
A ousadia para apostar em novos produtos,

'

a competência para consolidar uma
marca e a coragem para abraçar
novos desafios são determinantes
para o desenvolvimento de uma

grande empresa.
r

Rua 25 de Julho, I 777
Fone: (47) 371-8512

Vila Novà - Jaraguá do Sul - �C

Garra, ousadia e coragem para enfrentar desafios.
A Gatos & Atos tem de sobra. t}

l ,

!

Parabéns pelos 10 'anos!
,REVENDEDORCOMÉRCIO DE MÁQUINAS MACHADO LTDA.

I

Venda de aviamentos em geral, máquinas ihdustriais e domésticos. novas e usadas.
Assistência técnica autorizada SINGER.
Av. Mal. Deodoro'do Fonseca, 1729 - Tel. 275-2812 - Centro - Jaraguá do Sul\ .

Rua 25 de Julho, 1538 - Tel. 371-9823 - Vila Nova - Jaraguá do Su
,

S
SINCER®

HOMENAGEM DA EMPLAC A QUEM ESTÁ
HÁ 10 ANOS DEIXANDO MARCAS NA MODA.

I
u
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o UEFAZDA
Gatos & Atos um ambiente
agradável para trabalhar?

,

Mônica Correia de Negreiro,
encarregada deacabamente: "É
uma empresa séria, e que oferece

oportunidades para crescimento,

Estou satisfeita e acredito que vou

poder contribuir muito mais para

que ela alcançe novos horizontes,"

Parabéns Gatos & Atos

Rosiméri Ersc�ing, encarregada
de expedição: "É um enorme prazer,
o ambiente é descontraído e o acesso'
aos diretores é direto, Quem trabalhá
.aqui pode comprovar que é uma

empresa séria, que sabe dar valor
aos seus' colaboradores,"

Jorcelina da Silva An,tunes,
encarregada da, costura: "Eu adoro
trabalhar aqui. A empresa é uma

verdadeira mãe para mim pois
entende nossas ansiedades e

reconhece a dedicação que
oferecemos,"

Uma década de exemy{o
o exemplo de determinação eyersistência são

marcas de homens com caráterfirme que os

tornam colunas mestras do empreendimento a

queyretencem.

Reciclagem de Cartucho para
Impressora lzaser, Jato de Tinta e

Fotocooiadoras em Geral

Rua 25 de Julho, 1610 - Vila Nova

370.1035 - rc@netuno.com.br - Jaraguá do Sul - se

(

, "

Maria Nilza X. F. da Cruz operadora
de máquinas: "Desde quando
trabalhava na casa da d. Cecília, o

bom acolhimento e o tratamento que
.recebi me chamou muito a atenção, O

esforço e a dedicação de todos são os

diferenciais daqui."

Tem feSta
na cidade!

Parabéns à equipe
Gatos & Atos.

Aliás, para nós da Cromoart
fazer es�e Caderno.Especial
CORREIO DO POVO
foi uma festa! Obrigado

C R I AlÇo Ã o

3700816 275 3515 cromoarte@terra.com.br
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LINHA DE PRODUÇÃO OTIMIZADA

garante maior rendimento

�\OCS �\()

,,0'3
.

GatoS

,\0 anos

Uma visita rápida à linha de produção da Gattos & Atos pode
mostrar a eficiência de suas atividades. No andar térreo os

departamentos de expedição, recepção, escritório e loja são

amplos, claros e funcionais. O desenvolvimento dos/produtos
da empresa começa, realmente, no segundo andar, onde os

departamentos de costura, criação e corte atuam em sinergia.
No departamento de .costura a empresa possui 60 máquinas
importadas do Japão, todas automatizadas, sendo que,

algumas de caseamento, possuem auto-sensor e autocorte.

"Trabalhamos atualmente com 49 costureiras de forma a

deixar uma reserva técnica", explicou a encarregada de

costura, Jorcelina da Silva Antunes. Neste setor são

fabricados, emmédia, 18 mil peças por semana, chegando a

100 mil peças por mês no verão.
No departamento de corte o programa Audasis, ou Cade,
permite que as peças sejam modeladas e possuam encaixe

o com 100 de acerto. O encarregado do corte, Roberto
Krutszch, afirma que, embora as infestadeiras sejam manuais,
a qualidade do corte das peças é semelhante a do processo

automatizado, "Na nOSSa atual conjuntura, estas máquinas são

adequadas. Dentro da realidade brasileira atual, este
equipamento está dentro dos padrões".

E para os próximos vôos
que estão 'por vir, a gente. ,

dá uma mãozinha. Ou melhor,
duas asas.

L
AERO CARGd'�
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

3 7 1 O 3 6 3 brasil@netuno.com.br
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LOJA lYIOSTM
novo conceito de comerem
Um local espaçoso e harmonioso. Assim

pode ser definida a loja de fábrica da
Gatos & Atos em Jaraguá do Sul.
Localizada ao lado da fábrica, o local

dispõe de mostruários que exibem todas
as linhas da indústria. O consumidor,
além de ser atendido por vendedoras .

plenamente treinadas, possui a
liberdade para comprar em diversos
sistemas.
A gerente da loja, Elisiane Maria

Ponticelli, cita que a maioria dos
j'

. consumidores da loja da Gatos & Atos
acaba se tornando cliente habitual. "São

pessoas que encontram conforto e

qualidade e se identificam com o
,

produto. Além de ser um ponto básico
nas relações comerciais do presente,
nosso atendimento revela o respeito que

temos, pelo nosso atacadista, lojista e

<' c-onsumidor final."

Parabenizamos a Iodos da

Galos I Aios
, . pelos seus 1 O anos
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REDE. DE VENDAS GARANTE
presença em diversos pontos do País

Alessandra: "Nossos representantes vestem a éamisa"

Representantes e distribuidores garantem
entrada da Gatos & Atos em vários estados

z

Uma rede de vendas eficiente, que envolve
representantes, distribuidores e lojistas em vários
Estados braslleiros garantem ,à' Colocação dos
produtos da marca Gatos & Atos nos principais
pontos de comércio do País. Coordenados pela
auxiliar de vendas Aless�mdra Maria Ponticelli,
esta equipe também é responsável pelorepasse
de informações sobre as necessidades do
mercado. "Funciona como unia ferramenta de
informações de mão dupla. Temos mais de três '

mil pontos de venda espalhados por todo o País e

somente através destes parceiros é que podemos
atender as necessidades do consumidor."
'A empresa mantém também uma central de
televendas 47 275-1749.

Boa parte do sucesso da Gatos &
Atos deve ser atribuído ao trabalho
bem executado dos seus

representantes e distribuidores.
Localizados em diversos estados

brasileiros, eles garantem a

penetração dos produtos da
indústria jaraguaense em vários
mercados nacionais.
A eles o nosso muito obrigado"

�'

.' -,;.:«

Gatos & Atos, '10 anos ...

Parabéns à Gatos & Atos por saber conduzir
uma década de empreendimento com

,

determinação e seriedade.

Fone/Fax: 275-0628
Av. Getúlio Vargas, 49 - 10 andar
Jaraguá do Sul
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A Moda veste Tici.

A-Gatos e Atos

E
o
u

-

_U
-

...

Tiei
Têxtil
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SÁBADO/IS de maio de 2002 VARIEDADES/TV CORREIO DO POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 19 A 25/5

AMOR PROIBIDO

(GLOBO, DOM, 12:20 H)
A "Turma do Didi" conta a história de um

amor proibido entre a jovem Luana, vivida
por Sarnara Felippo, e o cantor Marcelo

Augusto. O problema é-que o pai de Luana
é contra o namoro. Mas Didi começa a

trabalhar no hotel e consegue reaproximar
os pombinhos.

BOM HUMOR

(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
Otávio Augusto relembra a trajetória de 30

anos de carreira no "Por Acaso". Ele ainda
fala sobre o prazer de atuar e aponta seus

personagens favoritos em novelas como o

deputado de "A Escalad�", o poeta de "A
Padroeira" e o vampiro Matosão de

"Vamp". Na segunda parte do programa,
José Maurício Machline conversa com o

escritor Bruno Mazzeo, filho de Chico

Anysio, que aos 14 anos de idade já era

roteirista do extinto "Escolinha do;
Professor Raimundo".

FINALíSSIMA
(SBT, DOM, 20:20 H)
A modelo Ellen Rache, Joana Prado, a
Feiticeira, André Gonçalves, Suzana Alves, a
Tiazinha, e o cantor Rafaef Vanucci são os

finalistas do "Casa dos Artistas 2". Sob o

comando de Silvio Santos, o público
escolhe através de telefonemas o vencedor
do "reality-show". O fortão Alexandre

Frota, participante da primeira edição,
marca presença no programa. O sortudo
embolsa R$ 400 mil.

LEMBRANÇAS
(GLOBo, DOM, 20':30 H)
O casal Mel e Jiló, interpretados por Denise
Fraga e Selton Mello, contam de forma
bem-humorada a conquista do

bicampeonato de futebol no quadro
"Copas de Mel", do "Fantástico". Nesta

história, Mel e Jiló passam a lua-de-mel com
a seleção, na Copa de 1962. As confusões
do casal são intercaladas por depoimyntos
de craques da época e da cantora Elza
Soares.

PAPO-SÉRIO
(REtoRD, DOM, 23:30 H)
Boris Casoy recebe o presidenciável Ciro
Gomes da Frente Trabalhista (pDT, PTB e

PPS) no "Passando a Limpo". O pré-
/

candidato à Presidência da República revela
suas metas de governo. Ainda no programa,
O' jornalista entrevista a historiadora Maria
Luisa Tucci Carneiro, que lançou o livro
"Minorias Silenciadas", um estudo sobre; a
história dá censura no Brasil.

BRINCADEIRAS
(Record, seg e ter, 9 H)
Eliana entrevista o cantor norte

americano Aaron Carter e mostra

detalhes da viagem ao Pantanal

Matogrossense no "Ellàna &

Alegria". Ainda no

programa, o biólogo Sérgio
Rangel ensina como tratar alguns
bichos exóticos como o ferret.

Chiquinho mostra os bastidores da

pré-estréia do 'filme "Homem

Aranha", em São Paulo. Já na

quarta-feira, o grupo Travessos e o

, mágico Edson Iwassaki participam
do programa.

GEJ'JIAlIDADE
(GLOBO, SEG, 11:15 H)
Depois que; Dona Benta decide ler
sobre as invenções do homem

para as crianças, Pedrinho tem a

idéia de fazer uma
feira de ciências no sítio. No

episódio "Histórias das

Invenções", do "Sítio do Pica- pau
Amarelo", o prêmio do vencedor
é uma viagem de pirlimpimpim. .

Emília não consegue bolar nada e

decide viajar ao
'

encontro de grandes inventores e

leva Leonardo da Vinci para o

sítio.

FIGURAS
(MTV, seg, 23 H)
Rodolfo, ex-Raimundos e atual
vocalista da banda Rodox, 'fica de
frente com João Gordo no

"Gordo a Go-go" e' fala sobre os

novos projetos da banda. O
excêntrico Lulu Scroback, ex "Casa
dos Artistas", conta as novidades
do musical "Modernidade", em
cartaz em São Paulo. No quadro
"Enviado Especial", Max Fivelinha
visita o Museu do Crime, na USP.

PARA DANÇAR
(MTV, SEX, 22:30 H)
O "Acústico MTV Jorge Ben-Jor"
apresenta os maiores Sucessos do
músico. O programa, dividido em

duas partes, conta com uma

seleção de 22 canções.
No show, Ben Jor junta-se a

tradicional Banda do Zé Pretinho e

relembra sucessos como

"Zazueira", "Que
Pena", "Pais Tropicalj
Spyro Gyro" e "w/Brasil", entre
outros.

IEM FOCO: JOSÉ WlLK.....ER_,.__ PO_R_C_IN_T_IA_L_o_PE_S
POpTEVÊ

o LADO
daironi

Seja qual for o perfil do perso
nagem, a marca registrada de José
Wilker é a ironia. Com o Ariel de

"Desejos de Mulher" não poderia ser

diferente. Pela primeira vez in

terpretando um gay na tevê, o ator

de 56 anos demonstra o entusiasmo
de novato quando o assunto é o tra-

, balho na trama de Euclydes Marinho.
Tanto que Wilker não teve dúvidas
ao escolher o personagem. O pri
vilégio, pa�a poucos, foi um mimo

'do diretor de núcleo Dênis Carvalho.
"Um personagem que mobiliza as

pessoas, somado a colegas agradáveis,
é a fórmula perfeita", comemora.

O sucesso do personagem com

o público é outro fator que, segundo
Wilker" provoca grande satisfação.
"Vivemos em uma sociedade que
defende um comportamento burro.

Sempre que a gente puder cha�ar à
atenção para isso vai valer a pena",
constata. Mesmo interpretando um

homossexual,Wilker jura que nunca
foi vítima de preconceito nas ruas.

"Há muito terripo não recebia uma

resposta tão simpática. Mas o Brasil
é um país paradoxaL Ao, mesmo

tempo que apóia um causa, está

disposto a atirar a primeira pedra",
analisa.

,
L

•

Ao lado de Otávio Müller, que
interpreta O também homossexual

Tadeu, Wilker vem protagonizando
cenas hilárias. O ator, porém, não
poupa elogios ao colega com quem
trabalha pela primeira vez. "Tentamos
nos divertir com o trabalho e o pú
blico, nqta isso também. Além disso,
o Otávio é muito talentoso", ob
serva. Sem dúvidas, "Desejos de
Mulher" já 'integra a seleção das
novelas favoritas de Wilker. "Tenho
a felicidade de contat nos dedos
trabalhos que fiz e não gostei. Alguns
até nego que tenha feito", debocha.
Mesmo assim, o ator não esconde a

preferência por alguns personagens
como o protagonista de "Roque
Santeiro", de 1985,Mundinho Falcão
de "Gabriela", de 1975, e o coronel
Belarmino de "Renascer", exibida há
9 anos. "Mesmo depois de vários
anos ainda há a lembrança", espanta
se Wilker, que totaliza 37 anos de
carreira. Apesar da assiduidade em

novelas e minisséries, o ator garante
que nunca assiste suas cenas. "Me
falta paciência. Não tenho essa vai
dade incontrolável", assegura.

Apesar da freqüência na tevê, - ele
acumula trabalhos seguidos desde
1999 -, Wilker não abre mão de in

terpretar personagens. conflituosos.
Até mesmo pOr isso, ele garante que .

aboliu definitivamente o papel de

Jorge Rodrigues Jorge/ClN

José Wilker, O Ariel de "Desejos de Mulher"

mocinho da carreira. "Fazer um cara bem comportado
é insuportável. São tipos sem arestas, que não têm

paradoxos", explica. Outra peculiaridade do ator é a

opção por não fazer "laboratório" para os personagens.
"Jamais parei para pensar como" construir um per
sonagem. Ele se quiser que venha até mim'l.'desdenha.
Segundo Wilker, o segredo para uma boa atuação é

estar sempre atento aos acontecimentos. "Tudo que
acontece comigo é material de trabalho, mas acredito
que o talento é uma espécie de filtro nesse processo",
profetiza.
o jeitão intelectual, porém, esconde um ina

creditável senso de humor. Não éa toa que algumas
cenas de "Desejos de Mulher" habitualmente são

repetidas por causa de eventuais crise de riso do elenco.
"É uma grande festa. São 12 horas de risadas",

.

completa. Para o ator, o agradável clima dos bastidores
compensa a intensa carga de trabalho. "Sou ra

zoavelmente bem pago e transito num universo
feminino deslumbrante. O que mais posso querer?",
questiona em tom de galhofa. Mesmo com mais de

40 novelas no currículo, o ator ainda encontra

disposição para acumular trabalhos. "Minto por
profissão e as pessoas acreditam. O ator não paga
contas. e pode matar, que não vai em cana. É sen

sacional", vibra.
Paralelamente à novela,Wilker ainda acumula há

sete anos a função de comentarista de cinema do

Telecine, canal por assinatura da Net. A sétima arte,

por sinal, é uma das paixões do ator. Cinéfilo

assumido, Q ator conta com uma coleção de 3000
DVD's. "Assisto pelo rnenos a um filme por dia", I

gaba-se. Mas as novelas mexicanas também recebem
uma atenção especial do ator. "Aquilo é tão ruim que
chega ame fascinar", explicaWilker, que ainda se declara
fã de programas como o evangélico "Fala Que Eu Te
Escuto", da Record. "É muito 'trash"', sintetiza.
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6E CORREIODOPOVO SÁBADO, 18 de maio de 2002VARIEDADESI!V
POR MARIANA MEIRELES

I PERSONAGEM DA SEMANA: JULIANA SILVEIRA --'-'POpTEVÊ

IFASE
adolescente

"E o que é que eu vou

fazer se me oferecem as

melhores oportunidades do
mercado? Eu não deixo

passarmesmo/ não!"
LUANA PIOVANI, sobre sua

agitada vida amorosa. A

atriz diz que não fica
sozinha porque vive num

meio em que conhece
diariamente pessoas
interessantes. Depois do
término do namoro com o

empresário Cristiano

Rangel, há cerca de dois

meses, ela teve um rápido
"affair" com Marcos

Pasquim e agora está com

Paulo Vilhena. P.P. Figueiredo/CZN

Juliana Silveira sempre batalhou.por
urn bom papel na tevê. Fez inúmeros
testes e recebeu muitos nãos. Curio

,
samente, suamelhor oportunidade caiu
do céu. A atriz de 22 anos foi chamada

para viver a protagonista da nova fase
de "Malhação" de urna hora para outra
e sem ser submetida a nenhum teste. O
convite partiu de RicardoWaddington,
diretor de núcleo da trama, com quem
ela trabalhou em "Laços de Família",

, novela de Manoel Carlos exibida em

2000. Dá para imaginar que ela está
sorrindo de orelha a orelha. "Fiquei
muito surpresa, mas nem tive tempo
deme acostumar com a idéia. Dois dias

depois, já estava gravando", conta.
Com amesma fala doce daJúlia

que interpreta no'folhetim adolescente,
Julianã assume que sofreu até se

-acostumar com a agitada rotina de

gravações. Trabalha de segunda a

sábado, o dia inteiro. "Para ser feliz,
tenho de dormir 12 horas. Então, estou
sempre cansada. Minha olheira vai até
a bochecha", diz, rindo. Como é

protagonista, está sempre envolvida em
conflitos. Esta semana, "o bicho vai

pegar"paraJúlia.Depoisdeserflagrada
Juliana Silveira, a Júlia de "Malhação"

beijando Pedro, papel deHenri Castelli, papéis bem pequenos. Chegou a pensar que nunca teria uma
a menina fica mal falada no colégio chance legal?
porque o rapaz já tem namorada. E R- Pensei em desistir várias vezes. Sou inquieta e ansiosa, não sei

vai quetef largar o Múltipla Escolha. esperar. Achava que talvez não fossemeu destino seguir essa profissão.
Mas Pedro a convence a ficar e os dois, Faziamapa astral para saber, mas nunca me disseram nada concreto.

que até então implicavam um com o Agora que aconteceu, estava "desencanada". Uma amiga ia montar
outro, iniciam urna amizade. "Não sei

,

uma assessoria de imprensa e eu ia trabalhar com ela. Essa
se eles vão namorar agora, mas começa oportunidade mostrou que eu estava no caminho certo.

I
a pintar urn clima", adianta. P - Você teve medo de não se sair bem por conta do ritmo de

Ao contrário damaioria das jo-vens' gravação e da quantidade de cenas?

atrizes, interpretar não é um sonho que R - Na primeira semana, fiquei assustada. Em "Malhação", ou você
Juliana cultiva desde criança. Ela tomou entra no ritmo, ou não faz bem a cena. É tudo muito rápido, não dá

gosto pela profissão quando fez a para refazer várias vezes. Então, pensei: tenho de agüentar, vai dar
Oficina de 'Atores da Globo após ,tudo certo. Tenho paranóia de ficar doente e atrapalhar a produção.
encerrar o trabalho como "angeliquete", Então, estou tomando vitamina C e me alimentando bem.
assistente de palco de Angélica, que P - Você está gostando do resultado do seu trabalho?

começou aos 13 anos. E teve a sorte R - Tem cenas que acho boas, outras detesto. Quando não gosto,
de logo poder exercitar o que aprendeu.' tento ver o que não está legal para consertar nas próximas. Às vezes,
fez o primeiro e alguns outros episódios acho que façomuita careta. É estranho se ver natevê, É como ouvir

'

do extinto "Você Decide", uma par- sua voz na secretária eletrônica. Mas estou me acostumando. O

ticipação na fase "academia" da própria importante é que a direção está gostando. Recebi um elogio da

"Malhação" e o "remake" de "Pecado autora, Andréa Maltarolli, pelo meu desempenho em duas cenas.

Capital", de Glória Perez. Depois de Sendo assim, nã<;> me importo se eu não estou gostando. Fico mais

"Laços de Família", a última novela, ela tranqüila.
atuou ainda em uml'Brava Gente". P - É verdade que o clima nos bastidores de "Malhação" é
"Amo ser atriz, mas, como a profissão melhor?
é instável, faço faculdade de Publicidade R- É diferente. A maioria dos atores tem a mesma faixa etária, está
e Propaganda, que agora tive de trancar. começando na carreira e passa pelos mesmos problemas. As pessoas
O que não posso é ficar sem trabalhar", ficam amigas mesmo. Saem juntas, vão aos aniversários urnas das

,I enfatiza. outras. O elenco novo já está entrosado. Os antigos nos receberam
I' I P - Até então, você só havia feito muito bem.

III

"Chega! Não aguento mais verminha cara em tudo o que é lugar."
MALU MADER, dizendo que vai dar um tempo da mídia. Mesmo

,
.

. � ,

longe das novelas, a atriz está sempre fazendo comerciais e

estampando capas de revistas.

"Uma grande vantagem de não ter cabelo é que nunca mais me
atrasei. Eainda diminuíram osgastos com xampu. "PATRÍCIA PILLAR,
sobre' o fato de estar careca por causa do tratamento de

quimioterapia para combater o câncer de mama, no "Programa
Amaury Jr", da Record.

"Fico à vontade nua. "DEBORAH SECCO, que será capa, pela segunda
ve,z, de uma das próximasedições da "Playboy",

"Disseram que sou pãp-duro/ 'mas sou economista." GUSTAVO

MENDONÇA, último eliminado do "Casa dos Artistas 2", tentando
dizer que' é econômico.

"Gente, a bicha está inconsolável!" JOANA PRADO no "Casa dos
Artistas 2", em relação ao estado de Rafael Vanucci com a saída
do sarado Gustavo Mendonça. '

"Acho que sou anti-sensual. Para compensar essa falta de mulher

exuberante/ sou extremamente carinhosa. "G,IOVANrilA ANTONELLI, a
Jade d� "0 Clone", negando o rótulo de símbolo sexual.

':4 té 05.20 anos. .0 homem diz aos amigos que arrumou umamulher
maravilhosa. Depois dos 3�

_

fala que descolou um restaurante
bacana e/ aos 5� conta. que descobriu um médico sensacional.
Estou nessa fase. "EVANDRO MESQUITA, O Bill de "Desejos de Mulher",
que acaba de completar 50 anos. "

"Ohinobrasileiro é tão bonito quesobrevive a essesatentados. " GALVÁD
BUENOI se referindo à banda que tocou o H ino Nacional no jogo entre

São Paulo x Corínthians, pela final do t�rneio Rio-São Paulo.

':4cheiqlle$e,riá uma boa, opção mudar de ares. Chega uma hora
em que cansá$ da sua cara. "José LUÍS DATE NA, apresentador do
"Datena Repórter Cidadão", dando o motivo de ter trocado a Record

pela Rede TV!.

"Fiquei quatro anos indo para o Sulpor causa do Marcus. Agora
éa verdete. "CRISTIANA OLIVEIRA, a Alicinha de "0 Clone", referindo
se ao marido, Marcus Sampaio, que vive em Porto Alegre. A
atriz acaba de comprar uma casa no Rio de Janeiro.

l'Escrevi todo o texto à mio, durante dois meses. porque o computador
deupau. "Babi, apresentadora do S BT, que lançou o livro "E Aí? - Um

.: Papo Aberto Entre a Gente", na Bienal. Internacional do Livro, em 'São
Paulo.
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JARAGUA DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN

SALA 'ILME/HORÁRIO GÊNERO

'HO,MEM'ARANHA A
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22hOO

2 NÃo É MAIS UM BESTEIROL. AMERICANO C
15hOO - 17hOO - 191100 - 21hOO

HOMEM ARANHA
3 15h15 - 18hOO - 20h45 A,

A - AVENTuRAIC ,�COMÉDIA/D - DRAMA/DA - DESENHQANlMAIxY' ,

F-FlCÇÃCi R':"�MANCE!P,-fUUCIAL/De-rxx:UMENTAA!O

BLUMENAU -,RuA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

HOMEM ARANHA

1 llhOO - 14h30 - 16h30 - 19hOO - 21h30*

/ 14hOO - 16h30 - 19hoo - 21h30**

2 HOMEM ARANHA
14h30 - 17h30 - 19h30 - 22hOO

3
o CONDE DE MDNTE CRISTO

14h15 - 16h45 ' 19h15 - 21h45
. , . .

('
. . . . . . . . . . . .

CRIMES EM PRIMEIRO GRAU

1�h45 -16h15 - 18h45 - 21h154

5 NÃo É MÂIS UM BESTEIROL P,.M ERICANO

13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h40 - 21h50
,

...... , .. \.', ., T ...

6

o ESCO,RPIÃO REI

14h45 - 17h15 : 19h45

A GUERRA DE HART
21h40

A-AVENTUR.tv'C-COMÉDIA/D�DRAMA/DA-PESENHO.ANlMArXi
F - FlCÇÃCi R - ROMANCE! P - fUUCIAL/De - rxx:UMENT!ÁRIO

.

2
.

SALA 'ILME/HORÁRIO

1 HOMEM ARANHA

( llhOO - 13h30 - 16hOO - 18h30 - 21hOO'- 23h30 *

,

llhOO - 14hOO - 16h30 - 19hQO - 21h30 ***

14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30**

CRIMES EM PRIMEIRO GRAU

(

14h30 - 17h30 - 19h30 - 22hOO

. ',' ...

o ESCORPIÃO REI

3 13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45

H ISTÓRIA REAL
{ "

* De séx, a dom.
** De sego a quino
*** Somente dom.
A - AVENTURNC - COMÉDIA/D - DRAMA/DA - DESENI;jOANlMAIXi
F - FlCÇÃCiR - ROMANCE!P - fUUCIAL/De - rxx:UMENr�Õ'

..

GÊNERO

A

A

A

s

C

A

o

A

s

A

D

POR CAROLINAMARQUES
_.--,R,-"-,E�T"-"R�A-,-T,--,O"---,,--F,,,-,A�L,,-,,A=-D-,,,O-,,-:-"-A=D",-",RE=S..=..o.SA�K;o-,,E�T=-Z'--' �POI?TEY�

NATRIL

•

NOME - Adressa Kcetz,
NASCIMENTO - 11 de março de 1982, no
Rio.de Janeiro.

ÀpELrpo - Dressa, Ore e Deca.

PE,RSONAGEM DE COBIÇA - IIUma garota bem
• )C"�

certinha, estudiosa e que usasse óculos".

NA TEVÊ - Novelas, "vídeo Show" e

"Proqrama do JÔIl•

Ao QUE NÃQ ASSIST� NA'TEVÊ - IINão ve]o
"Proçrarnado Ratinhô' êLinha-Dlreta";
NAS HORAS LIVRES _,li leio ,e gosto de deitar
na rede e ver a praia",
Nó CINEMA - liA Vfda é Bela", d� Rot)erto
Benini.

, "

, ::" j"
MÚSICA - IIÉ P�eêJ'So,'$�ber" Vivé-r", de
Roberto e Erasmo. C'arJc;i,s;',"

v
'

LIVRO -"Cem Anos de Solidão::, -de G�briel
, �,' ,

Garcia Marquez .

PRATO PREDIlETO - Comida [aponesa.,
.. � '_ ; ,

O melhor do guarda-roupa" Roupas
indianas.

MULHER BONITA - Vera Fischer.

H9MEM BONITO - George Clooney. I

,

,

, 'CANTOR - Djavan.
----�----------------------------��---+,

CANTORA - Ana Carollna.

ATOR- Osmar Prado e Paulo Autra�.
ATRIZ - Fernanda Montenegro.
() QUE NÃOPODE FALTÁR NA GELADEIRA - Água.
PERFUME - IIU$(i),um que tem todos os

signos do zodíac'tj'!.
BEBIDA - Água çle coco. '

'

O PIOR PRESENTE - "Quando já era mais

velha detestava g�rihar bonecas",
ARMA DE SEduçÃo - "Meus olhos".
TIME - Flamenqo.
FILOSOFIA DE VIDA:- "Cuidar mais da mente
e esquecer um pouco 9 material" .

MANIA - "Acender incenso".
SINÔNIMO DE ELEG'ÂNCIA - "Humildade".
FRASE PE IDENTIFIC�ÇÃO - "Multa luz".
INVEJA - "Do chico Xavier. Ainda quero

chegar no nível de espiritualidade dele".
LUXÚRIA� "Lençóis de seda".
GULA - "Chocolatecom nozes".

COBIÇA � "Ter um teatro".

I'RA � IICom trânsito".

PRE;GU�ÇA" "De lavar louça",
VAIDADE - "Usar anel no cedo do pé".

da fama
\�

Adressa Koetz, a Soninha de "O Clone"

À:dfessa Koetz seIembra bem do clia em que fez seu primeiro
,

teste corno atriz. Bom, na época, a menina de impressionantes
�lhos azuis, que hoje interpreta a Soninha em "O Clone", nem
sabia clireito o significado da palavra. "Tinha apenas sete anos.

Testes eram apenas cliversão", conta a bela moça de 20 :poso O
tal teste era para fazer Xuxa quando pequena no filme "A
Princesa Xuxa e Os, Trapalhões". "Todo mundo no meu .prédio
me chamava de xuxinha. Aí, um produtor que era meu vÍzinho
convenceuminha mãe e acabei ficando com-o papel", recorda.
A lourinha de longos cabelos não foi "dublê mirim" de Xuxa

apenas neste ftl/me. Enquanto era "baixinha", continuou atuando

ao lado da apresentadora. "Era um mundo de fantaSIa. Imagina:
o que era para uma criança ficar ao lado de .seu íddlo"�
emociona-se. De lá para cá, Adressafez cursos e encarou a

"cliversão" como profissão para o futuro. Aos 10 anos, fez a

primeira novela. A estréia foi em 'A História de Ana Raio e Zé

Trovão", na extinta Manchete, em 91. "Foi muito legal; pois
'

_

rodamos o Brasil",aponta. Foi na novela que teve o primeiro
-

contato com: Jayme Monjarclim, que na época clirigia a 'trama de
Marcos Caruso e Rita Buzzar.

Quando soube que Jayme'iria clirigir "O Clone", a atriz juntou
'

todo o material que tinha e foi atrás de uma promessa de
infância. "Ele me disse que um clia ainda trabalharíamos juntos", "

cliz Adressa, que logo foi escalada para fazerparte do núcleo de
Vera Fischer, a Yvete na história de Glória Perez. "Acho que.a ,I
Soninha entrou para dar uma leveza no núcleo. É pelo menos

curioso ver uma menina ao lado de m�lheres mais velhas, que
jamais teriam uma amiga como ela", observa Adressa.

-

Nos próximos capítulos, a atriz vai ter de trabalhar mais. Além de

segurar a barra da patroa Yvete com suas dores 'de cotovelo, _,' I

Soninha vai ficar confusa com o comportamento do clone Leo,
personagem de Murilo Benício. "A Soninha fica muito intrigada
com ele, pois não entende seus sentiinemos. Acho que é uma

atração ffsica��, aposta Adressa, que na vid� real não segura a

admiração, pelo colega de elenco. "O Murilo sempre foi meu
ídolo. Açho ele,um super-ator. Confesso que, na primeira vez em I'

que fui contracenar com ele, fiquei nervosíssima",éntrega a moça .
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ENCONTRO
Amanhã, a partir das 8h30, no Parque
Municipal de Eventos (pavilhão B),
acontece o 3° Encontro da Família
Luterana do Vale do Itapocu
(Domingo de Pentecostes). O
encontro é uma promoção das

paróquias de Jaraguá do Sul,
Schroeder, Corupá, Massaranduba e

Guaramirim, e tem por objetivo
reunir as comunidades para
celebrar a fé e o serviço. Participe,
leve,a família e os amigos.

DIVINA
Este ano, a Festa Junina do Colégio
Divina Providência será realizada no

próximo dia 25, tendo em vista o _;

feriadão de Corpus Christi e os jogos
da Copa do Mundo. Além das
tradicionais comidas e bebidas, será
servida maçã do amor e churrasco. A

criançada se divertirá com a Turma
do Miguelito: cama elástica, piscina de
bolinhas e muita brincadeira. Os
alunos do colégio farão a

apresentação do casamento caipira,
danças e quadrilhas. Também será

sorteada, entre outros prêmios, um
TV 29', tela plana. "Num vai

fartá, sô!"

INAUGURAÇÃO
Abriu as portas ontem, no Shopping
Center Breithaupt (2° piso), e bastante

, \

concorrida, a Doceria e Cafeteria Di
Lorenzza."

, NOTAS,
_

* A Malwee Malhas recebeu na noite
do dia 13 último o Prêmio Abit
Fashion Brasil 2002, segmento Meio
Ambiente.
* A Marisol também foi agraciada
com dois prêmios no mesmo

evento: nas categorias Confecção e

Empresa do Ano. São as empresas
jaraguaenses se destacando em nível
nacional.
* Amanhã é um dia especial para o

Brasil e, principalmente; para nós,
catarinenses, é a canonização '

.de madre Paulina, pelo papa João
Paulo II.
* Na próxima sexta-feira acontece

mais um Tititi, no Clube Atlético

Baependi, às 20 horas. Mais
i

I' informações no 275-0491.
,I * Também amanhã, a partir das 20

horas, na Praça Ângelo Piazera, a
escrachada banda Ziriguidhu.
* Começou ontem a termina
amanhã 'a 42a Conferência Distrital
do Rotary e Família, que acontece no

Centro Cultural e no Centro

Empresarial.
* Este final de semana tem rodada do

Campeonato Varzeano Raul Valdir
Rodrigues. Vá ao estádio.

I

Industrial Wandér Weege (E),
superintendente da Duas Rodas,
Leonardo Zip(' o engenheiro e

proprietário da Prema, Paulo Rubens

Obenaus, e o vice-presidente da Duas

Rodas, Rodolfo ti ufenüssler, na

'inauguração da Dream Carl revenda
exclusiva da marca SsangYong em

Santa Catarina

Roberto Vasquez, o Kiko, do Programa
Chaves, com o fã Daniel Henrique
Silveira, quando da visita à Rádio'

Studio FM, onde participou da
,

proqramação. Roberto, que pela
segunda vez visita o Município, faz
show em Jaraguá .do Sul, em breve,

para a alegria da gurizada

_I

o proprietário da Dream Carl
Rogério Gonçalves (ao

microfone), com os sócios-
'gerentes Eduardo José Menel\
e Andréa Cláudia da Costa,
Menel

o grupo de teatro Jangada.comTeatro, do Instituto
Educacional Jangada, emocionou às mães que
compareceram à apresentação de peça teatral, encenada no

dia 9 último, no auditório da escola. O espetáculo, dirigido
pela atriz e professora de artes cênicas Mery Petty, foi uma
homenagem às mães pela passagem do seu dia

,

,

-

.
I

CENTERSOM

Av. Mal. Deodoro, 406
370·2647
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• ImobilióriaMenegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-rnoil: immenegotti@nétuno.com.br CRECI W 550-J

({{:
Associac;ãodasImobiliárias

deJaraguádoSul

•

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - CentroIMOBILIARIA

� MENEGOTTI• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOSCLIENTES CADASTRADOS.

·

•

5271 CASA - TRES RIOS DO SU L - R.PREF.JOSE BAUER SI
N - CASA DE ALVENARIA DE ESQUINA, COM 1 SUÍTE, 02
QUARTOS,2 SALAS, 1 WC, COPA, COZIN HA, LAVAN DERIA,
GARAGEM. (LAJE). Área do terreno 1,391.25 m2 Área
Benfeitorias 186.00 m2 Preço: 75,000.00

5288 CASA - TIFA MARTINS - R. PAULO LEONI, LOTE
36 -,CASA DE ALVENARIA COM 90,001Vi2 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 ,

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE - R.ROLF
ALBERTO BALLOCI<, 84 - VERSALH ES - DEP: 01

SUiTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZIN HA, 02 BWC,
LAVAN DERIA, GARAGEM, Área do terreno 450.00 m2

: Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço: 70,000.00
I

5287 CASA ALVENARIA - TIFA MARTINS - RUA: PAULO

LEONI,509 - LOTE 40 SAN LORE - 03 QUARTOS, BWC,
GARAGEM, COPA/COZINHA, LAVAN DE'RIA, MURADA,

FORRO DE MADEIRA, SALA DE ESTAR, FORRO DE LAJE
NO BWC. RESIDENCIAL SAN LORE. Área do terreno 325.00

m2 Área Benfeitorias 117.00 m2 Preço: 45,000.00

5265 SOBRADO'.-VILA NOVA- R.GUILHERMEWACI<ERHAGEN,
378. SOBRADO COM 4 SUÍTES(l COM BANHEIRA DE

HIDROMASSAGEM), SALA 3 AMBIENTES, SALA DE JANTAR,
ESCRITORIO, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, COZINHA E
BANHEIROS C/MÓVEIS SOB MEDIDA, GARAGEM. PARA 02

CARROS, CHURRASQUEIRA E PISCINA.Área do terreno 515.70

.mz Área Benfeitorias 394.00 m2 Preço: 350,000.00 (

5238 TERRENO - VILA RAU - LOTE 29 -LOT.RENASCEN,ÇA
- TERRENO DE ESQUINA - 19,4sM X 21,40M. Área do

'terreno 416.38·m2 Preço: 20,000.00

•, .' : e
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Barraôul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1046----��--�---------------------------------

376-00 .... 5
barrasul@netuno.com.br

-

Rua: Cei. Procópio Gomes tle Oliveira, 1207 - Jaraguá tio,sul/se

vilsoncorretor@terra.com.br
.

Casa clv,
120,OOm2,
fasefinal
acabamento
c/3 qtos,
sendo uma

. . .

Casa alv. cl
11 0,00m2, cl laje,
3 qtos, sala, copa,
cozo mobiliada, 2

. bwc, lavanderia,
despensa, chur.,
gar., murada - Rua
João

Maas,lot�
30 - Ouro

, Verde - aceita
erreno no Jaragtiá Esquerdo, São Luis -

$ 45.000,00

•

•

•
..

•

•

Sobrado c!
260,00m2, 4 qtos, '

sendo 1 suíte cl
hidre-mcscqem e

cl8set, todos
mobiliados cl

madeira mogno e

cl sacada, cl piso
'em med. e
trabalhos em

gesso; 2 salas, 3 bwc sociais, copa, cozo mob., escritório,
lav.,2 despensas, chur. cl balcão em granito, piscina cl

40.000 litros, portão eletr., toda murada. R$ 220.000,00,
aceita outra casa até R$ 50.000,00 e carro

•
..

•
..

• ... • • •

Fone 371-2357�

150 - ANA PAU LA - Casa
em alv. cf 140m2, cl3 qtos,
sala, cozinha, banheiro,
garagem. Rua Adenor

Horongoso, 277.
R$ 40.000,00 (aceita
carro ou: caminhão).
Terreno cf 350'm2

•

•

•

•

NEREU RAMOS - cl 3

qtos, sala, cozinha,
•
•
•
,

•

banheiro, lavanderia e •
I

I

garagem: Rua 834, si •
,

n". R$ 25.000,00
•

•

, .' :,
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�i; RANCHOIMO'VEIS
Uma.parceria correta.

CRECI820-J

•

CENTRAL DE VENDAS

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

completa - Rua Maria
Zastrow - 30m da Rua 28
de Agosto - R$50.000,00.

•

tr373.-0283
•

•

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

•

Cod. 993 - Casa em alvenaria com 90m2 - 3 quartos - bwc
- cozinha - sala - lavanderia - varanda - Terreno com 360m2
- Rua João Sotter Corrêa - Amizade - R$35.000,00.

Cód. 1056 - Casa alvena
ria com 166m2 - 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. 981 - Casa alvenaria com 137,50m2 - 3 quartos, - sala
- churrasqueira - varanda - garagem - Terreno com

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

financiamento.

•

•

•

·

•

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

300m2 - Rua Francisco Maria Tepasse - R$15.000,00 + Fi
nanciamento. Cód. 1053 - Casa alvenaria com 167m2 - 02 quartos - 01

suíte - bwc - garagem - sala - cozinha - despensa - lavan
deria - varanda - churrasqueira - Terreno com 450m2 - Rua
Cláudio Torazelli - Recanto Feliz - Guaramirim -

R$35.000,00.
Cod. 988 - Casa mista com 180m2 - 03 quartos - bwc -

garagem - 2 salas - lavanderia - varanda - cozinha - Terreno
com 375m2 - Estrada Bananal do Sul - R$30.000,00 .

•

Cód. 384 - Casa alvenaria
com 120m2 - 3 quartos bwc
- sala - churrasqueira - cozi
nha - varanda - garagem -

Terreno com 686m2 - R�a
Servidão Rodolfo Aquilino

.

Buzzi - Avaí - R$60.000,00.·

Estamos no

planetalmcvel.com ,

•

Cod. 991 -, Casa mista com 120m2 - 03 quartos - bwc -

garagem - 2 salas - lav. - varanda - cozo - despensa - Ter
reno com 422m2 - Rua, Valmor Mafei, 708 - Avaí -

R$25.000,00.
. ..

MARIMAR IMÓVEIS Atendemos aos sábados das 8h as 12h
I

Fone/Fax:' 275-0051•

• E-mail: marimar@netuno.com.br
Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi - Próx. Recreativa Marisol

����������Nereu Ramos - Ref.
62 - Em madeira,
com 03 dormitóri
os e demais depen
dências. Valor R$
45.000,00 (Troca-

15�����iiiiiii���se pI Imóvel de

I menor valor)
Barra do Rio Cerro - Ref. 63-
Em alvenarta com 03 dormi-
tórios e demais dependênci-
as. Valor R$ 37.000,00
Barra do Rio Cerro - Ref. 87 - SOBRADOS:
Casa Mista, com 02 'dormitá- ���������� Jaraguá 99 - Ref. 02 -

rios e demais dependências., Piso Térreo, 01 sala
Valor R$ 24.000;00 comercial; Piso Supe-
Ilha da Rguelra -Ref. 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 (Acelta-se lor R$ 60.000,00
parcelamento)

• MARIMAR
IMÓVEIS

• TERRENOS:
São Luiz - Loteamento
Mariano - 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

zes.

OI São Luiz - Ref. 96 - Com
• área de 323,00m2 próx.

ao Mercado Fronza. Va
lor R$16.500,00.

•
Vieiras - Ref. .13 - Com
área.de 600,00m2 próx.
a . creche. Valor R$
25.000,00 (negociá:

• .veis).
Vila Rau - Ref. 08 - Com

OI área de 427,00m2 próx.
• a o Supermercado

Tonin.
Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha - Ref.
.167 - Com área de
774m2, próx. a Loja de
Mat. de Consto Winter.
Valor R$ 23.000,00.
Baependl- Ref. 50 - Com
área de 11.103m2, próx.

OI
a Metalurgica Trapp, a

• aproximadamente 800m
da Rua Pref. Waldemar .

Grubba. Pussui casa e

rancho de madeira; lago-
•

. as de peixes. Valor R$
170.000,00
Três Rios do Sul - Ref.
78 - Com área de
3.073m2, próx. a Recre
ativa da Caixa Econômi
ca Federal. Valor R$

= 23.000,00.

Vila Lalau - Ref• .12
Em alvenaria

com 03 dormitóri
os e demais depen
dências. Valor R$
75.000,00.

naria com 03 dor
mitórios E;l demais

dependências. Va
lor R$ 18.000,00

Amizade - Ref. 62- ���������� Vila Rau - Ref. 04-
Em alvenaria, com

01 suíte; 02 dormi
tório e demais de

pendências. Valor

R$ 45.000,00

04 dormitórios e

demais dependên
cias. Valor
R$ 35.000,00.

���������� Amizade - Ref. 72-
Em alvenaria, con\
01 suíte; 01 dor

mitório e' demais
dependências. Va

lor R$ 50.000,00.

���������� Barra do Rio Molha
- Ref. 8.1 - Em ma

deira, com 04 dor
mitórios e demais

dependências; ter

reno com 1.145m2•
Valor

I.:;;__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;o:,l R$ 85.000,00

Centenário - Ref.
.166 - Em alvena
ria com 03 dormi
tórios e demais de

pendências; pisci
na. Valor

��������;:"I R$ 70.000,00.

Cód. 982 - Casa mista com

150m2 - 04 quartos - 01 suí
te - bwc - cozinha - sala -

lavanderia - churrasqueira -

garagem - Terreno com •

450m2 - Rua Geraldo Jung -

Nova Esperança
,R$28.000,OO.

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

r Cód. 896 - Sítio 'com.
5.000m2 - Casa alvenaria
com 144m2 - 2 quartos -

01 suíte - bwc - cozinha -

sala - lavanderia - churras

queira - garagem - Estra-
da Poço Grande
R$30.000,OO.

Cód. 973 - Casa alvenaria
com 240m2 - 02 quartos - 1
suíte - 03 bwc - sala - cozt
nha - despensa - lavande-
ria - varanda - churrasquei- •
ra - Terreno com 425m2 -

Condomínio Dona Benta -

.

João Pessoa - Jaragua do
Sul - R$80.000,OO.

Cód. 899 - Terreno com

16.032,50m2 - Infra-estru
tura completa - Escritu
rado - Rua Vereador João

. Pereira Lima - Centro -

R$250.000,OO.,

área construída, 03
dormitórios e de

mais' pependências;
01 garagem. Valor
R$ 60.000,00.

Com área de

25.000m2,
,

com cas em

alvenaria;
galpão com

125m2• Valor
.R$ 50.000,00
(Aceita Imóvel
em Jguá.)

����������. Vila Lenzl- Ref. 82
Com área de

74,17m2, 03 dormi
tórios e demais de

pendências. Valor

R$ 48.000,00
Barra do Rio

. Molha - Ref.
.170 - Com área
de 45.000m2, .

com duas
casas em

alvenaria;
possui lagoa
de peixe,

.

nascente de

água, riacho;
reflorestamen
to de eucalipto.
Valor R$
75.000,00
(Troca-se por
casa ).

���������Baependl-Ref. Com
250m2 de área
construída, 03 dor
mitórios e demais de

pendências, 06 gara
gens. Valor R$

1iiiíi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiol12�.000,00

"AO COMPRAR SEU
IMÓVEL ATRÁVES CIO
SFH, DEIXE AOS NOS
SOS CUIDADOS TODA A
PARTE BUROCRATICA
DO FINANCIAMENTO".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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36 - APTO. COM
306M2, COM SUíTE +

2 QTOS, DEP.DE
-

EMPREGADA, 2 GAR.
E DEMAIS DEP.
comere CI GRANDE

1-

SALAO DE F;ESTA;
CHUR., SAUNA, SALA
DE GINÁSTICA, SALA
DE JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QUIOSQUE E PLAY
GROUND. PREÇOS
DE: R$ 150.000,00 À
R$ 1€,2.000,00 S/
ACAB. INTERNO

(PARC. DIRETO CI O

PROPRIETÁRIO).
TRATAR: 371c8814.
-CRECI 1873-J

COM 400M2 - ESTRADA
BANANAL DO SUL - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA -

R$8.000,00 - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

R$ 37.000,00. TRATAR:
371-7931. CRECI 1741-J

COM 16.032,50M2 - RUA
VEREADOR JOÃO PEREIRA
LIMA - CENTRO - INFRf.
ESTRUTURA COMPLETA -

R$250.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 82D-J.

COPA, COZo MOB.,
ESCRITÓRIO, LAV., 2 f

DESPENSAS, CHUR. CI
BALCÃO EM GRANITO,
PlsdNA CI 40.000
LITROS, PORTÃO ELETR.,
TODA MURADA.
R$ 220.000,00,
ACEITA OUTRA CASA
ATÉ R$ 50.000,00 E

-

CARRO. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

, NEREU RAMOS -

I', ; VENDE-SE CASA EM
ALVENARIA COM

112M2, SENDO: 03
DORMITÓRIOS E
DEMAIS

• DEPENDÊNCIAS.
� TERRENO COM

•
350M2. VALOR R$

� 45.000,00 (ACEITA-SE
OUTRA CASA NA ILHA

• DA RGUEIRA) TRATAR:
275-0051 - CRECI
1989-J.

VILA NOVA - SOBRADO.
'EM CONSTRUÇÃO CI
350M2. EXCELENTE
VISTA DO CENTRO DA
CIDADE R$ 115.000,00
(ACEITA PARCELAMENTO E

IMpVEL DE ,MENOR
VALOR). TRATAR: 371-
7931. CRECI 1741-J

.

GUARAMIRIM - COM
9.570,49M2 - RUA
ERMíNIO STRINGARI -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - $45.000�OO -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 82D-J.

LOT. OLDENBURG - CI
411.00M2 (12X34,25) -

R$ 11.000,00. ,TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

CENTENÁRIO - CASA EM
ALVENARIA COM 108M2 -

2 QUARTOS - GARAGEM -

DEMAIS DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM 350M2 -

RUA ALVIM OljTO -

JARAGUA DO SUL -

R$30.000,00 - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 82D-J.

GUARAMIRIM - TERRENO

ICOM 400M2 NA ESTRADA
BANANAL DO SUL - PLANO
- INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA � R$8.000,00 -

TELEFONE:373-0283 -

CRECI 82D-J.

OURO VERDE - CASA
ALV. CI 110,00M2, CI
LAJE, 3 QTOS, SALA,
COPA, COZo MOBILIADA, 2
BWC, LAV., DESPENSA,
CHUR., GAR., MURADA -

RUA JOÃO MMS, LOTE 30
- ACEITA TERRENO NO
JARAGUÁ ESQUERDO, SÃO
LUIS - R$ 45.000,00.
TRATAR: 376-0015. CRECI
1589-J.

NEREU RAMOS - VENDE

SE TERRENOI COM
1250M2. POSSUI 03
CASAS EM ALV. SENDO;
CASA 01 - CI 135M� (01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS
E DEMAIS DEP.); CASA 02
- CI 100M2 (03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEP.); CASA 03 - CI
90M2 (02 SALAS
COMERCIAS E UM BWC).
VALOR R$ 150.000,00
(ACEITA-S!: TROCA POR'
CASA EM JAGUÁ. OU EM

PRAIAS). TRATAR: 275-
0051 - CRECI 1989-J.

•
ESTRADA NOVA -

CASA EM ALVENARIA,
•

COM 02
• DORMITÓRIOS E
• DEMAIS'
.' DEPENDENCIAS.
•

•
\
VALOR R$ 22.450,00.
(TROCA-SE POR

lERRENO DE MENOR
•

VALOR). TRATAR: 275-
0051 - CRECI 1989-J

VILA NOVA - C/873,64M2 ED. SCHIOCHET - 1

(26,41X33), RUA CARLOS SUíTE, 2 QTOS, SALA,
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,, ,

DEPOSITO, GARAGEM P12
CARROS. ÁREA DO
TERRENO 708.00 M2'
ÁREA BENFEITORIAS \

380.00 M2 PREÇO:' \

.
' 150,000.00. TRATAR:
371�031; CRECI 55D-J

COPA, COZINHA,
BWC, LAV., SACADA E
GARAGEM. 1º ANDAR,
Nº 104. PRÉDIO CI
PISCI,NA, CHUR.

COLETIVA, CI MESA
'BILHAR,

,

PLAYGROUND,
QUADRA
POLIVALENTE.
R$ 75.00p,00 NEG. ,

TRATAR: 275-1594. J'

--------- . CRECI 612-J

KUPAS, VILA NOVA -

R$ 50.0000. TRATAR:
376-0015. d�ECI 1589-J

TIFA MÁRTINS - �ENDE-SE
CASA ALV. CI 80M2,
�TERRENO CI 350,OOM2 -

R$ 35.000,00. TRATAR:

,
371-2357. CRECI 4936 €ENTRO - ALUGA-SE, AV.

MAL. DEODORO DA

FONSECA, LADO DA

MACOL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

CZERNIEWICZ -

• SOBRADp, COM 04
DORMITORIOS 02
SUíTES E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
VALOR R$ 95,000,00.
(TROCA-SE POR
OUTRO IMÓVEL).
TRATAR:

OI 275-0051 ,- CRECI
1989-J

GUARAMIRIM - CA$A
ALVENARIA - 02 QUARTOS
- 01 SUíTE - GARAGEM -

DEMAIS DEP. - TERRENO
PADRÃO - RUA PLÁCIDQ
AFONSO HAUSSIS - AVAí -

R$35.QOO,00 -

NEGOCIÁVEL - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 82D-J.

GUARAMIRIM - TERRENO
'COM 5.000,00M2 NA

;RUA 28 DE AGOSTO -

CENTRO - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA -

R$ 180.000,00 � TRATAR:
373-0283 - CRECI 82D-J.

CENTRO - ALUGA-SE, AV .

MAL. DEODORO DA

FONSECA, LADO DATA
TRAINING. TRATAR: 275:
1594.,CRECI 612-J

VILA RAÚ - RUA ANTON
FRIERICH,965 - CASA

'

MIXTA COM 03 QUARTOS,
SALA, COZ., WC, LAV.,
GARAGEM. ÁREA DO
TERRENO 300.00 M2
ÁREA _ BENFEITORIAS
1-00.00 M2 PREÇO:
27,600.00. TRATAR:
371�031. CRECI55D-J

VENDE-5E APARTAMENTO
COM 74M2, SENDO 03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEP., FICÀ COZo SOB
MEDIDA EJOGO DE

,

QUARTO. VALOR R$
48.000,00 - TROCA-SE
POR CASA. TRATAR FONE:
275-0051 - CRECI 1989-J

CHÁCARA 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 .rÓ.

CERCADÀ -

R$650.000.00 -

TELEFONE: 373-028,3
- CRECI 82D-J.

JARAGUÁ,ESQUERDO
•

- CASA DE MADEIRA.
RUA ALBANO.PICOLLI -

• R$ 25.000,00,NEG.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

CENTRO - ALUGA-SE, RUA:
PRESo EP. PESSOA, PROX.
COLÉGIO JANGADA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-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 82D-J.

CENTRO - ALUGA-SE, RUA:
VENÂNCIO DA SILVA

-p,ORTO, LADO ICRO
INFORMÁTICA. TRATAR:
275-1594. CRECI 612-J

BARRA - LOT.
CASA NOVA II - CI
420,00M2. VALOR
NEGOCIÁVEL. .

TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

VILA RAU - R.CARLOS
ZENKE, LOTE 12 -,

RESID.HELENA - 04
QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO
300,00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS 98.00 M2

PREÇO: 25,000.00.
TRATAR: 371{)031. CRECI
550-J

ILHA DA FIGUEIRA - R.
ALEXANDRE KOELER - CI
472M2 - R$ 25.000,00.'
TRATAR: 371-8814. CRECI
1873-J

NEREU RAMOS - CASA DE,

MADEIRA, CI 80M2 +

GALPÃO CI 100,00M2,
TERRENO CI J435,00M2.
PRIMEIRA ENTRADA DE

NEREU, A 80 METROS DO
ASFALTO. R$ 25.000,00.
TELEfONE: 371-2357.
CREC14936.

VILA LALAU - ALUGA-SE, R.
MAJOR JÚLIO FERREIRA,
318. TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

RGUEIRA - CASA ALV.

,CI 144 M2-2
QUARTOS + 2 BWC -

TERRENO C/350M2.
• 'PREÇO R$ 55.000,00

(TROCA POR
APARTAMENTO 3
QTOS). TRATAR: 371-

'

7931. CREel 1741-J

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE PARA
RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI 1873-J

, .

S,CHROEDER -

(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

J

VILA RAU - RUA ANTON

FRERICHS,91- CASA MISTA

CO[v1 3 QUARTOS, SALA,
CO'PAICOZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM.
ÁREA DO TERRENO

300.0q M2 ÁREA
BENFEITORIAS 60.00 M2

PREÇO:. 26,500.00.
TRATAR:
371-0031. CRECI 55D-J

\
VILA LENZI - CASA 'ALV.,
CI 184,00M2, 4 QTOS,
SALA, COZINHA, 2 BWC,
LAV., GAR. RUA 107

(PARAIBA). R$ 60.000,00.
TELEFONE: 371-2357.
CREC14936.

f

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"OQ. TRATAR:
371-8814.
CRECI 1873-J

CENTRO - VENDE-SE, \ COM

--400,00 M2 - RUA EspíRITO
SANTO - R$ 25.000,00.
T�ATAR: 371-8814.
CRECI 1873-JCENTRO - SOBRADO

EM ALV� C/320 M2 - 2
SUíTES + 2 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIAS.
TERRENO'C/2.590 M2
- RCA COZINHA SI
'MEDIDA. PREÇO H$
230.000,00. 'TRATAR:

; 371-7931.
CRECI 1741-J

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST" c/
583M2. VALOR
NEGOCIÁVEL. TRATAR:
275-1594. CRECI 612-J

NEREU RAMOS -

VENDE-SE, CI
�0.000M2 TODA
FECHADA COM

-

ARAME, SENDO: 02
CASAS (153M2 E

54M2), 02 LAGOAS
DE PEIXE, PASTAGEM.
R$ 82.300,OQ
(EXCELENTE
OPORTUNIDADE).
TRATAR: 275-0051.
CRECI 1989-J

SOBRADO CI 260,00M2, GUARAMIRIM - COM
4 QTbS, SENDO 1 SUíTE 5.000,OÓM2 - RUA 28 DE

CI HIDRO-MASAGEM E AGOSTO - INFRA-

CLOSET, TODOS ESTRUTURA COMPLETA -

MOBILIADOS CI MADEIRA R$1,80.00Q,00 -

MOGNO E CI SACADA, CI TELEFONE: 373-0283 -

PISO EM MAD. E -aRECI 82D-J.

TRABALHOS EM GESSO, 2 \

SALAS, 3 BWC SOCIAIS,
.

'\ GUAR�MIRIM - TERRENO

COND. AMIZADE -

APTO, N2 302 - SEMI

MOBILIADO, 3 QTOS E
DEMAIS DEP.

R$ 44.200,00. TRATAR:
371-8814.
CRECI 1873-J

REF. 2150 - JARAGUÁ 99
- RESIDENCIAL MIRANDA -

TERRENOS C/' 325,00M2.
ENT. R$ 2.500,00 +

PARCo 24X. TRATAR:
275-1594. CRECI 612-J

VILA RAU - CASA
CI 146M2 - 3
QUARTOS. PRÓXIMO
AO MERCAbo
TONIN. PREÇO RUA �DOLFO SACANI -GUARAMIRIM - TERRENO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonhá imobiliário
FONES/FAX(047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777
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CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

..,
o
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r--
,...

o
o

COO 013 - ANA PAULA -

residência' em alv. com 3 quartos,
demais dependências, mais uma

sala comercial na frente, em frenté
ao coléglo,« Valor R$ 49.000,00

COO 021- VILA RAU - residência
nova em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, demais dependências,
loteamento renascença - Valor R$

( 80.000,00

COO 051 - BARRA DO RIO
MOLHA - residência em

alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, .

e demais dependências - Valor

R$ 53.000,00

COO 027 - VILA LENZI -

residência em alvenaria com 3

quartos e demais dependências
Valor R$ 60.000,00

COO 176 -ILHA DA FIGUEIRA
Residência em alv. medindo

2.000,001"(12 - 1 suíte, 2 qtos, 2
salas, 2 bwc, coz., lav., dispensa,
gar., área de festas, piscina,
terreno medindo 2.000,ÓOm2 todo
murado - Valor R$ 75.�00,00

COO 180 - SÃO LUIZ -residência
em alvenaria medindo 144,00m2
- 1 suíte, 2 quartos, demais

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

COO 129 - RAU - 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lav., banheiro,
terreno todo murado perfazendo 2

esquinas - Valor R$ 75.000,00

COO 144 - ANÀ PAULA -

Residência em alvenaria com 3 .

quartos - COHAB -

Valor R$ 35.000,00

COO 269, - BARRA DOI RIO
CERRO - Otima residênc,ia em 2'

pisos com 1 suíte, 2 qtos, área de
festas, aquecimento a.gás, 3 gar.
- Valor R$120.000,00 (troca-se)

COO 206 -ILHA PA FIGUEIRA -

Residência em alv, - 3 quartos, 2
bwc, 2 saias" e demais dep. -

Valor R$ 60.000,00

COO 213 - VILA LENZI -

Residência em alvenaria -1

'suíte, 3 quartos - Valor
R$ 55.000,00

COO 263 - VILA RAU - área de
terra medi�do 10.500,00-
residência antiga - Valor

R$ 300.000,0C?

,

COO 252 - ANA PAULA -

residência em alvenaria com 3

quartos, e demais dependências
- Valor R$ 35.000,00

COO 279 - VILA RAU - área de COO 286 - JGUÁ ESQUERDO -

COO - ANA PAULA �

residência em alv. cj 1 suíte, 2
quartos, demais dep. - próximo ao

posto M IM E - Valor R$ 55.000,0()

terra medindo 10.500,00m2-
galpão novo próprio para qualquer
tipo de comercio - residência em

alvenaria - Valor R$ 270.000,00

I
Mini chácara no centro da cidade
área medindo 2.200,OOm2 -

residência mista em ótimo estado
- Valor R$ 60.000,0

COO 277 7" VILA RAU -

Residência em alvenaria com 3

quartos - COHAB - Valor R$
35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.v-COMPRA

�VENDE

�\ALUGA
CRECI8489

,

CASA MISTA + ou - 60m (lote com 450m2 - escriturado),
localizada no Bairro Boa Vista - Ilha da Figueira.

R$ 12.000,00 - aceitamos carro dé até R$ 7.000,00

Ref. 697 • VILA LENZI· terreno com 450m2•
R$ 45.000,00

.

,

LOTE. RESIDENCIAL com 513m2 (escriturado),
Bairro Amizade, próx. Clube dos Viajantes

. I )

R$ J 3.000,00 ou R$ 5.000,00 de entrada mais

parcelas dedoís mínimos/mês.

Ref. 642· VILA BAENPENDI . Casa cf 3 qtos,
garagem para 2 automóveis, seml-mobillada,

R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
.negócios

neste espaço!

Com a parceria
BV Financeira,
este espaç,o _

é seu!

tfêM .SJJI a u t o m
â
v e i s 370 3113

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

WOLKSWAGEN '.

I,
GolSpeclal aranco 00

Gol/,1.0 Branco 97

LogusGL/ Verde 96
Gol'GL, compl. Roxo 95
Go/CL/1.6 Branco 95

1
Logus GL, comp. Prata 94
Santana Quantum GLS Prata 93

FIAT
Pal/oEL 1.5,4p Vermelho 97

.1
Tempra 16V, 'compl. Azul 95

Tf!mprB 16V, compl. + couro Branco 95
TlpolE Verde 95

i UnoMllle Azul 93

I FORD
Ka Azul 97

EscorlHobby Azul 96
I EscorlHobby Vermelho 96

I VeronaGLX . Prata 94
VeronaLX Azul 94

I CHEVROLET

[
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
CorsBWlnd Roxo 95
KadettSL 1.8 Prata 91
Ipanema SL 1.8 Azul 91

I ChevetteSL Branco 89

I
MERCEDES

ClasseA Classlc 190 Prata 01

o )

E�te espaço
está reservado para

você lojista!

Este espaço
está reservada para

você lojista!

'VIVotoran;tim I finanças

Seja p_arceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

.neste espaço!
" .

'/

CJ) 370-222719975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Iro a
liMÓVEIS LTDA

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275.;,0722

E-m�iI: girolla@netun():com.br

I
I,

.

VENDA
* 1052 - Água Verde - Casa - casa

mista c/ 5 qtos, terreno c/' 720m2
(15x48) - R$ 38.0QO,00
* 1151- Chico de Paula - Casa - alv.
c/173m2, 3 qtos - R$ 40.000,00
* 1213 - Jaraguá Esquerdo - Casâ -

alv. c/ 3 qtos - R$ 50.000,00
* 1225 - Jaraguá Esquerdo - Casa -

mista, c/ 4 qtos, local alto,
pavimentado - R$ 35.000,00
* 1351 � Vila Nova - Casa's (2 de, alv. e
1 madeira), em terreno c/ 876,96m2
(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/
171m2, 3 qtos, ehur. é gar. para 2
carros. R$150.000,00.

,

* 2022 - Centro - Terreno e/609m2-
R$ 48.000,00 '

..

* 2034 - Centro - próx, Justíça Federal
- Terreno c/ 79�,48m2 - R$ 66.000,00
frente para 2 ruas
* 2081- Ras. 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,OOm2 .(15x28) - R,$
23.000,00
* 2198 � Ilha da Figueira - Tel'reno,
próx. Escola Waldémar Sehmitz, c/
6625m2 - R$ 85.000,00

.

* 2233 - João Pessoa - frente p/ Rod.
Manoel Francisco da Costa - esquina

.

c/450m2 (15x30) - R$ 14.000,00, a
õkm.da Weg II
* .2294 - Nila Lalau - próx. Colégio
Heleodoro Borges - terreno medindo
58,3m2 (15x39) - R$ 38.000,00 - Entrada
R$ 20:000,00 e saldo parcelado.
* 2319 - Vila Lenzi-- Terreno - 308m2, (

no alto. R$ 10.000,00
* 3000 - Ed. Cristiane Monique - suíte,
2 qtos, coz, 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 - aceita imóvel na praia de
Itapoá. "

.: * 3019 - Centro -' Apto - Ed. iacõ
Emmendoerfer - Apto c/ suíte + 1 qto.

'

R$ 59.000,00
* 3050. - Cond. Royal Barg - novo, c/
suíte, 2 qtos, sacada c/ ehur. Prédio
c/ piscina, salão p/ festas, sala de
jogos. R$100.000,00
* 3092 - Res. Bartel " Apto novo c/

'.
suíte + 2 qtos, c/ piso laminado - R$
.45.000,00 I.

* 3353' - Vila Nova - Res. Amarilys -

apto c/ suíte, 2 qtos, salas eonj.,
sacada c/ chur. -e garagem - R$
75.000,00

.

* 3356 - Vila Lenzi - Apto novo - c/
suíte + qto, sacada c/ ehur. e gar. R$
48,,000,00 l'

I
* 2118 - Barra - Terreno" no Res.

1 Joaquim Girolla - c/ asfalto, área de
420m2 (15x28) - R$ 24.000,00

I
j

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

R$ 120.000,00

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

t' , qtos, salas eonj., .eozinha
mobiliada. Terreno c/ 314,90m2 -

R$ 75.000,00 - aceita troca c/ '

casa em Bluri1enau.

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

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

R$ 80.000,00 - aceita .apto em

Camboriú

1132 - Centenário - fundos WEG
,- ,.

II, casa alv., c/140m2, c/ 3 qtos.
Terreno c/392m2• R$ 60.000,00

1131- JARDIM CENTENÁRIO - casa
de alv. �'Weg lI, cf suíte, 2 qtos.

R$ 85.000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

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

aceita troca cf apto - Cent�al cf 3 qtos,

1174 - CZERNIEWICZ - sobrado de
alv, - próx. a Gruta N. Senhora de

Fátima, cf suíte, 2- qtos.
R$ 135.000,00

1297 - Vila lalau "' próx. Cortinas Luzia
- casa alv. cf 160m2, cf suíte+ 3 qtos. R$
65.000,O,? - aceita troca com outra casa

1000 -, Centro,.
- Sobrado cf

220m2, cf suíte

+ 2 qtos, sala

íntima,
escritório,

garagem pf 2

carros.

R$ 140.000,00

LOCAÇÃO.

* 601- CZERNIEWICZ - CASA DE ALV.

e/3 qtos (próx. Partia). R$ 350,00
\
* 602 - BARRA DO RIO CERRO - CASA
DE ALV. - c/ 2 qtos (próx. 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 - VILA 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 DE ALV.

- c/ 3 qtos (próx. Carinhoso). R$ 400,00
* 619-NOVA BRASILlA-RES. MATHEDI
- APTO - c/ 3 qtós. R$ 280,00
* 621 - PRÓX. CENTRO - RES. OTTO -

APTO - c/ 2 qtos, ehur. na sacada - ao

'lado Gráfica Régis. R$ 370,00
* 622 - CENTRO - ED� ANA PAULA - APTO
- c/ suíte + 2 qtos, eoz. mob. R$ 480,00
* 624 - CENTRO - ED. GARDÊNIA - APTO

<; c/ 3 qtos. R$ 38Q,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. MARQUARDT -

, QUITINETES -'C/ 1 CÔMODO -I- BWC. A

partir de �$ 200,00 + condomínio
* 657 - CENTRO - SALA COMERCIAL - ej
60m2 - próx. Angeloni, R$ 280,00
* 659 CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO - SALA COMERCIAL�ej
60m2• 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 - SA
COMERCIAL,- c/70m2, recepção semi
mobliada, 2 salas, bwc, cozinha. R
350,00
* 681 - ILHA DA FIGUEIRA - SAL
COMERCIAL - c/120m2 - lateral da Ru

José' Teodoro Ribeiro. R$ 330,00
* 682 - VILA LALAU - SALA COMERCIA
- cf 70m2 - ao lado da Conf. Manske
R$440,00,
* 683 - ILHA DA FIGUEIRA � SAL
COMERCIAL-C/50m2• R$ 350,00
,* 684 - CZE,RNIEWICZ - SAL
COMERCIAL - c/50m2 - ao lado Olimp
Turismo. R$ 350,00
* 697 - CENTRO - SALA COMERCIAl- c
350m2 (onde funcionava a Barão Vide
Locadora - próx. Banco do Brasil). R

,2.500,00 ,

* 804 - CZERNIEWICZ - GALPÃO � c

300m2 (onde funcionava a Ambiene
Cozinha). R$ 1.200,00 .

* 902 - CENTRO - TERRENO - c/ 800m
na Ru'a Barão do Rio Branco (ao lad
da Diviflex). R$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec·
CRECI934-J

J044- LoteamentoVersalhes: Casa em ,alvenaria
(sobrado) em construcão (fase de acabamentol
com 270,OOm2contendo 1 suíte + 2 qtos, salà
de "PIIestar e jantar, copa, coz.,lav., gar. para 3

carrosJerreno +- 480,OOm1. RS 93.000,00

Engetec Oonstrutora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819,

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

e

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772 ;

J055-Amizade:
Casa em alvenaria
cl 140m2, área
consto e 450m2 de
área total do
terreno. 1 suíte + 2

qtos, bwc, sala,
cozinha e garagem
p/2 carros

J02,.- Casa eITI alvenaria com uma lanchonete completa
virada para rua principal. Quase em frente ao colégio Julio ..

Karsten. RS 95.000,00

1041 . (aso em alvenaria, próximo 00 Forum com solo de visitas com 2 ambientes,
suíte com doset, socado, hidromossogem, 2 quartos e 1 suíte de visitas, cozinho com

armários embutidos revestido de granito, solo comercial independente, com 55,70
m2, solõo de festas, 21inhos telefonioos,etc... RS 220.000,00

1042· Vila Novo· Vila Novo - (aso em alvenaria Próximo o podaria Via
PÕo. área: 450,00ln2, coso com área de 144m2• Possui 1 suíte com

hidromossogem + 1 quo rio, solo, cozinho, solo de festas com churrasqueira
e bwc, piscina, etc. RS 70.000,00

I
�

Casa com 3 quartos, garagem pi 2 carros,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos

BLAZER - vende-se DLX 4.3, 16V, 97,
cinza, compl., aceito troca. Tratar: (47)
9101·3070 ou (47) 366-0146.

BLAZER - vende-se, executiva, 99.

R$ 35.000,00, aceita-se casa, terreno,
carro no nego Tratar: 370·0464. .

CARAVAN - vende-se, 81, verde
met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor vaiar. 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, Torro! R$
3.500,00. Tratar: 276-3223. \

CHEVY - vende-se, 500, 92, DL,
Impecãvel, 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-se ou troca-se, 93,
branca, alc., camping. R$ 5.300,00.
Tratar: 370-3244 ou 9112·4950.

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, c/

II
I

N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por

terreno em Guaramirim ou

Schroeder. Tratar: 9103·2082. c/
Lurdes.

CHEVETTE· 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, impecãvel. 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.

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, 1.0.
R$ 8.800,00. Tratar: 371-11730.

CORSA - Vende-se, super, 4p, 97,

único dono, .cornpl. - ar e d.h. Valor

a comb .. Tratar: 376-1496 ou 9975·

6766, após 14h30 c/ Evandro!

diesel, pneus Michelin, doc. em dia,
Tratar: 372·1274, c/ Vaimor.

0-20 - 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.

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.

KADETT - vende-se, GL, 94, d.h. +

t.e. Tratar: ·273·1001.

KADETT - vende-se, 96/97, Sport,
cornpl., doc. paga atê 2003. R$
12.000,00 ou troca-se p/ menor

vaiar. Assumir financ. Tratar:

275-2860, c/ Sandro.

CORSA SEDAN SUPER - vence-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: 27'3-1001. . KADETT - vence-se ou troca-se, 98,

GLS, preto. Tratar: 9953·9966.

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

240,00. Tratar: 9991·9532.
MARAJÓ . vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,00. Tratar:
370-0670.

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$ 16.500,00. Tratar: 373-0504. MARAJÓ • vence-se, 87, em ótimo

estado, vermelha, ale. Toda

reformada. Tratar: 370-7703, com

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

Especíalízada em

estofamento

automobilístico

em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

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

MARAJO - vende-se, 82. Preço de

ocasião. Tratar: 37.1·0695.

, MONZA· Vende-se ou troca-se, SLE,

86, ótimo estado. Tratar: 376-0580.0-20 . Vende-se, 92, cornpí., cb.d.
Tratar: 371·7212.

MONZA - Vende-se, 84, SLE, 1.8,
gas., vermelho, ótimo estado.

Tratar: 371·4421, c/ Katia ou

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.

0-20 - Vende-se, cabo dupla, 86,
modo 91, branca, em ótimo estado,
cornpl., turbo. R$ 21.500,0.0 + 34x

R$ 200,00. Tratar: 370-2227 ou

9975-1804, c/ Anderson. MONZA - vende-se, 85, modo 86,
1.8, álc., motor c/ 2.000km, verde.
R$ 4.200,00 ou troca-se por motoD·20 - vence-se, compl., 94, turbo

.'

Itan
\

�1

ConsórcioRegata
UINDISCUTNELMENTE O.MELHOR"

CARROS
Novos e Usados

60 MESES

a partir R$ 155,00

I

II
'1

�II�.I

I

I

MOTOS
OKM

60 MESES

a partir R$ 72,00

Obs.: Quatro contemplações por mês

L IIII

Fone: (47)
370-8622

Branco
Prata
Branco
Verde
Prata
Bordô
Verde
Roxo
Preto
Prata
Preta
Cinza
Bordô
Branca
Prata
Prata
Preto
Vermelha
Preto
Vermelho
Prata
Cinza
Bege
Azul
Marrom
Amarelo
Branco
Branco

01
00
00
00
9B
97
97
96
96
96
96
96
95
95
95
95
9.4
93
91
91
91
90
'88
88
87
84
83
80

Palio Fire EX, LO,
Gol! 1.6 completo
Gol 1.0, 2p

. Corsa Sedan cl ar
Fiesta LO, 4p
Vectra 2.0, compl.
S·10 Oeluxe, diesel
S-10 DeLuxe, diesel
Corsa Wind
Gol C(, 1.6
Fiorino Trecking
Saveiro CL 1.8, ar
Corsa Wind
Kombi 1.6, vidro
Escor! Gl 1.6
Escor! Hobby 1.0
Santana GlSl, 4p
Pampa l 1.6
Gol Cl 1.6
chevette Dl 1.6/S
Chevy 500 Dl 1.6/S
Monza Sl/E 2p
Uno CS
Uno CS
Santana GlS, 4p, autom.
MS 608 O
Chevette 1.6
Chevetle 1.6

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

atê R$ 2.000,00. Tratar: 274·8550. 4.700,00 + 36x fixas. Tratar: 376-1772,

.

OPÀLA - Vende.se,· 81, Comodoro, 4

Cc, em bom estado. R$ 2.200,00,
aceito troca. Tratar: 9122·1157.

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.

OPALA - vende-se ou troca-se, 85,
4p. Tratar: 9117·0174 ou 2750-0204.

MONZA - vende-se, SLE, 88,
ldrarnátlco, menos ar, aros de liga,
som, v.v., ótimo estado. Tratar: 273·

0601, no período da manhã, c/ Valdir.
OPALA - Vende-se, 78, cape 4c, prata.
R$ 1.700,00. Tratar: 273-5443.

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

Carta de Crédito para

Imóveis, capital de giro,
pagamento de dividas, etc.

R$106.000,00 ·90xR$1,490,00
R$ 70,OOO,OO·117xR$ 767,00
R$ 4o,ooo,bo·137x R$ 43S,00
R$ 20.000,OO·117x R$ 219,00
275-0051 ou 370-2995

OMEGA - Vende-se, CD, 94, preto,
61lnc. couro. R$ 15.500,00. Tratar:

'378-1408 ou 9973-5067.

OMEGA· vende-se, 93, GLS, branco.

R$ 9.000,00 +20x R$ 275,00 ou R$

12.500,00. Tratar: 371·8432 ou

9903-9838.
\

OMEGA - GLX 2.0, 94, compl.,
impecável, vendo ou troco.

R$ 10.900,00. Tratar: 370-8622.

OMEGA - vende-se, CD, 94, teto solar,
verde meto R$ 15.500,00 ou R$

,.,.

DOCUNtENTAÇAO
GRATUITA

FI

Adélia Fischer, 239
Fone 371-2999
Walter Marquardt, 727
Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�(OMPRA • VENDA. ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h @ 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 2261 -

NOVA BRASILlA
- R: GUSTAVO
HAGEDORN, 123 -

CASA AlV 200M2,
1 SUíTE, 2 DORM,
GARAGEM 2
CARROS. R$
80.000,00

I
I
IREF 2260-

ILHA DA
FIGUEIRA -

R: 426, CASA
110M2, 3 DORM,
GARAGEM.

. TERRENO
444 M2.
R$ 40.000,00

REF 3160-llHA
DA FIGUEIRA - R:
922 - TERRENO Cf

, 15X31 = 465 M2 .

RS 12.000,O�

IOOI-VIlA
NOVA· Ed. Ana
Cristina· R. Pedra
Gonzaga; apto riórea
total 110m', 1 suite,
2 dorm., 1 bwc,
sacada, chuL,
individual bicidetória,
2 portões eletr.,
central de gós e gar.
Entrada
RS35.00(1,00 +
12x90J,00(1,6
CUB's)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2p, pára-choque personalizados.
Tratar: 371-5343_-

PALIO - Vende-se, EX, 01, 2p, cl
12_000km_ R$ 15_300,00. Tratar:
379-2191, cl Jaime ou Mirta.

I

�! FIORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marítima e isufilme, ótimo
estado, motor nOV0. R$ 6_500,00.
Tratar: 273-1001, cl Valdir.

VW FIORINO - Vende-se, 1.5, 96, furgão,Gol 1.0, aros de liga 15, parachoq. 96 prata gas.
Goll.6, CL 91 branco gas. branco, emplacamento 2002 quitado.
Parati 1.6 91 prata gas. R$ 11.000,00_ Tratar: 9980-7115.
Parati CL 1.6 90 azul meto gas.
Santana CG 1.8. 4p, t.e. 85 grafite gas. FIORINO - Vende-se, 1_5, gas., 91,GM
CorsaWind 1.0. 4p, lirnp .. desb, ar qte 99, branco gas. em ótimo estado de conservação.
Corsa Wind 1.0. MPR. ar.q., etc. 97 branco gas, Tratar: 276-1001.
Vectra 2.0, GL, cornpl, cl película. 97 branco gas,
Monza SLE, 4p, 2.0, trio eletr. 92 azul met. gas,
Chevy 500 SL, motor novo 90 prata gas, PALIO - Vende-se, 99/00, 1.0,
Chevelte 1.6, DL, ar.q .. desb. 92 dourado gas, branco, gas. Tratar: 372-0676.
Chevelte 1.6, SL, ar.q .. desb. 88 prata gas.

AAT
PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p, 971Palio EX, 2p, para-choque pers .. Ip.t. 99 branco gas.

Uno Mille, EX, 1.0, 4p, lp, e desb. t. 98 bordô gas. 97, cl ar, d.h., v.e., aros de liga, CD
Palio EDX, 4P. Ip. e desb. t .. para-choque 97 verde meto gas. magazine. R$ 15.000,00, troca por
Uno Mille, SX, 1.0. v.e., tv. e., lp. e desb.t. 97 bordô gas, S-10 ou Ranger, paga-se até I
Uno Mille. SX. 1.0, ar. Ip. e desb.t. 97 verde met. gas,
Uno Tipo 1."6. cornpl, - ar. 2p. 95 bordô. gas, R$ 10_000,00_ Tratar: 9985-2377, cl
Uno 1.5, ar qte, limp., desemb. 91 vermelho gas. Dé,cio.

FORD
Escort 1.6, GL ar qte, desemb. 87 verde met. ale.
Escort Hobby, 1.0, gas .. única dona 96 Sordô gas, 'PALIO - Vende-se, 98, 4p. Tratar:
Pampa L, 1.8. prot. de caçamba 97 branco gas. 371-4225.

Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Schroeder

FORDPALIO - Vende-se, 98, ED, único

dono, cl som. R$ 10.500,00. Tratar:
9905-3398. RoyaleGli 1.8. compl. Verde ale, 94 R$ 9.900,00

'Yfli.lJ�ºQ{1.;�;�� preta g!J.�: ãõ "R$S:500;ótf
Escort,L1. 6 Vermo ale. 92

. .

R$ 6:500;00
����••�.��i.�!�I;�;.�d� "'preto J��':õ.:..... 92 R$7:5OO;00
Corcel li LDO Marrom alc. 84 R$ :3:800.00

PALIO - Vende-se, Yang, 96, 16V,
1.6, vede, compl. - ar. Valor a comb.
Tratar: 9117-6292, cl Joelma.

GMPALIO - Vende-se, 00, bordô, imp.,
4p, des. tras., limp. tras., t.e. Aceito
moto ou carro de maior ou menor vaiar.

R$14.500,00 Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. comI.

R$ 5.500,00
······R$11:500;ÕO

ale. 88

ga8. 98
Opala Diplomata 4.1/6 Azul

câMi8Winef.,-:if---·---- -AZul

GoI1:.9 _

Branco J!�':õ.:.. 94 R$ 7.500,00
Saveiro CIi 1.6 Mi Branca gas. 99 R$13:000;OQ
yqyªg�I:§�:�::����=�:�:: :P.r.ª�"ª:=g!l�:': ªª R$:$:)�ºº;ºº
Santana4p B'.:.�..��� ... g,:!�:._86 R$ 4.500,00
Parati1":S---------- Branco ale� '.83 R$á:soo;oif

l�;;�;;����;g��=,�=" o

PALIO WEEKEND - Vende-se, 98,
cinza, compl. menos ar. 48.000km

originais. Aceito nego Tratar: 372-

0492, comI., ou 275-3900, resido

FIATPREMIO - Vende-se, 89, CLS, álc.,
R$ 4.500,00 ou R$ 2.500,00 + 14x

R$ 165,00, cl venc. da pare. em

junno/oz. Aceita-se carro ou moto na

troca, cl valor até R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1322, ramal 8946, 9979
ou 4049, cl Mareio Segundo.

Verde 906. 99 R$ 12.500,0(
Prata .���;,,=I:!�= ,��1,���9,,�

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

.

em ótimo estado de conservação,
doc. pago 2002. R$ 3.500,00 ou

entrada R$ 1.500,00 e o restante

até 12x. Tratar: 9963-8002.

UNO - Vende-se, Mille EX, 4p; 99, cinza
met., v.e., tv.e., ar qte, deseb. e lp.t.,
cl aros ·de liga (Binno), l' dono, cl
48.000km. Tratar: 371-69:16.

Tratar: 9952-7084 ou 373-3001, cl
. Mara, hor. comI.

5-10 - Vende-se, 95, gas., bordô,
compl. R$ 14.000,00, aceita-se carro
de menor vaiar. Tratar: (47) 454-

0196, cl sr. João.

Rolamentos -

Reientores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p, compl.
- ar, vermelho met. Tratar: 9905-2848.

ESCORT L - Vende-sé, 90, 1.6,
gas. R$ 5.500,00, cl teto solar.

Tratar: 9102-6253, cl Tadeu.

OPALA - Vende-se. 87, grafite, álc.,
4cc, em ótimo estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 373-2887, cl Nei.

UNO - Vende-se, Mille, EP, 96, 2p,
an, Ip.t., desemb., v.e., tve, alr.

R$ 9.000,00. Tratar: 372-3124 ou

9975-2825.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,··
compl., branco. R$ 20.000,00.
Tratar: 371-5343.

. ESCORT - Vende-se, GL, 93, gas
cinza. R$ 5.700,00 + financ. de 12x R

275,00. Tratar: 372-2681, cl Daniel.

, 5 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., cl
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais. R$ 29.000,00.
Tratar: 9973-4576 ou 370-7753, cl
Fernando.

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. Tratar: 371-9730. ESCORT - Vende-se, GL, 86/86,

álc., ótimo estado. Tratar: 9103-

7893, cl Cristiano.

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96,
bordô, compl. - ar, aros de liga.
R$ 9.300,00. Tratar: 9102-8213.

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5J 31 - Plantão 24hs 9979-34845-10 - Vende-se ou troca-se, 96 e

97, impecável. Tratar: 276-3223.
VECTRA - Vende-se, GL, 98, d.h.,
t.e., ar-cone. Tratar: 371-7976, nego

ESCORl' - Vende-se, 86. R$
3.000,00. Tratar: '371-9730.5-10 - Vende-se, 98, V6, cabo dupla,

azul, compl., mais acessórios -.

Tratar: 9993-6316.
-

VECTRA - Vende-se, 96, GLS, preto,
com seguro total, em excelente
estado, revisado. Aceito troca por
terreno no Centro; Tratar: 371-9616.

PRÊMIO - Vende-se, 86, em ótimo
estado. R$ 3.500,00 ou R$ 1.500,00
de entro + 10x de R$ 226,00. Tratar:
273-5086, cl Marcia.

PALIO· Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113. ESCORT HOBBY - Vende-se, 1.0,

94, pára-choque personalizado,
vermelho. R$ 7.200,00. Tratar:

9102-8213.
BELINA - Vende-se, GLX, 1.6, 89,
vermelha, cl d.h. Tratar:
9975-0383.

5-10 - vende-se, 01, prata, cabo

dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, CD, AX4, compl. R$
55.000,00, diesel. Aceito carro ou

moto de malar ou menor vaiar.

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

VECTRA - Troca-se, 98, G�.S,
branco, por terreno, área central, em

Jaraguá do Sul. Tratar: 9987-1004,
cl Junlor.,

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

F·100 - Vende-se, camioneta,
diesel, 73. R$ 8.000,00, ou troco

por moto. Tratar: 37,0,,0290.
CORCEL • Vende-se, GT, 75, verde.

R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.
PALIO - Vende-se, EX, 99, branco,

TEMPRA· vende-se, Ouro, 92, azul,
compl. R$ 3.500,00 + 23x R$ 332,00.
Tratar:9902-8433.

CORCEL II - Vende-se, LDO , 1.6,
80, vermelho. R$ 2.600,00. Tratar:
373-3890.

F·1000 - Vende-se, 97, gás natura

ar, d.h., 2 bujões. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-6164.

NDA

Seu bom negócio vai ser aqui!

Negociàmos carros,
motos e consórcios

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93, compl.,
impecável. Tratar: 370-3331. CORCEL - Vende-se ou troca-se por

mola, LDO, 1.6, gas., 80. Tratar:
273-1001.

·F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
9995-8242

TIPO - Vende-se, 1.6. IE, 94,
vermelho, compl., • ,ar. R$ 6.800,00.
Tratar: 9905-3644, cl Gilson. COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +

ar.q., protetor de caçamba, lona

marítima. R$ 8.300,00 + llx R$
387,00. Tratar: 9102-1701, cl
'Denis.

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

TIPO - Troca-se por carro de menor

vaiar, SLX, 2.0, comp., 4p, 95.
Tratar: 376-1772.

F·1000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h .. freie

ABS, lindíssima, die. R$ 29.000,00
aceito carro ou moto de menor ou

maior vaiar. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. comI.

DEL REY - Vende-se, GLX, 89, prata,
d.h., 2p, ale. R$ 3.900,00 + 8x R$
190,00. Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se ou .troca-se, 93, 4p.
Tratar: 371-1335. DEL REY - Vende-se, 84, v.e.; em·

bom estado de conservação. R$
2.900,00. Tratar: (49) 9992-4729,
após às 15 horas, cl Claiton.

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

UNO'- Vende-se, 1.5R,. v.e, desb.t.,
89. R$' 4.000,00. Tratar: 273-0192.

'ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo estado.

R$ 8.900,00 ou troco por outro de

menor vaiar. Tratar: 9711- 6209 cl
Marcelo.

FIESTA - vence-se. 01, 4p, modele

novo, cl CD player e aros de liga.
R$ 15.000,00 à vista. Tratar: 9102·
8213.

UNO - Vende-se, 1.6, RMP, 94/94,
compl... d.h. Valor a comb. Tratar:

37Q-2070, hor. comI., ou 9117-2650,
à noite, cl Tatlana.

I
UNO - Vende-se, 87, v.e., preto.
R$ 3.500,00. Tratar: 276-0605,
após 17h.

FIESTA - Vende-se, 99, compl.,
branco. Tratar: 9963-7641.L, 93; gas.,.ESCORT - Vende-se,

1.6, azul petróleo,
modo Europeu, cl
rodas liga leve,
calçados e-pneus,
V.V., cl desb.,
parachoque,
aerofólio e

espelhos na cor

do carro, chave cl
alarme de fábrica,
motor cl garantia,

.

2' dona.
R$ 8;500,00.
Aceito menor

valor. Tratar:
370-8563.

UNO - Vende-se" 90, S ;1..3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 91, verde. R$
. 6.100,00. Tratar: 273-1001, em
ótimo estado.11

1 co Tltan KS

C8H200,

CBX 20 O
11

MOTOS NOVAS E USADAS
'Veículo Ano Comb.
·Rf 600 93 G
XT 600 96 G
XT 225 00 G
NX 350 96 G
CB 450TR 87 G
CB 400 80 G
DT 200 95 G
CBX 200 01 G
CBX 200 98 G
XlX 250 89 G
XlX 250 84 G
NX 200, 98 G
INO 250 98 G
Iitan 125 02 G
Iitan 125 00 G
Iitan 125 99 G
Bis 100 02 G'
Bis 100 9B G
H. Oreon 100 96 G
Mini molo Hondo 5 O G
Mini moio Vomoho 50 G

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

·Cor
Vermelho
Bronco
Azul
Vermelho
Bronco
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Bronco
Verde
Prelo
Vermelho
Verde,
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Bronco
PW 50

UNO - Vende-se, 99, EX, 4p. Tratar:
371-7212.

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado. Tratar:
376-1772.

4.900.
:�:Q[Q;.I;i_BW*2�i
3.000.r

ESCORT - Vende

se, 97, GLX, 16V,
compl., cl ar
cond., d.h., t.e.,
desb.t., isufilme,
CD. Ótimo estado.
Tratar: 371-9311
ou 370-6267.

UNO - Vende-se, CS, 2p, azul, lindo.

Tratar: 9975-0383:

UNO - Vende-se, EP, 96, compl.,
revisado, pneus novos. Aceito troca.

Tratar: 371-7562 ou 9112-2658, cl
Rodrigo.

Crlpton

ESCORT • Vende

se, 96. Tratar:
9963-7641.

TOM 225
UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, cl 49.000km, cl alarme,
lmp., licenciado até abril/03.
Aceita-se troca. R$ 9.500,00.
Tratar: 373-2887 ou 9992-6016.

Tel. (47) 373 3001 • 9963 4433 • Guaramirim BR280Km 57, n91149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 37W91.7/373-1381.-Guaramirim-SCESCORT - Vende

se, Ghia, 85, álc.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
vermelho. Tratar: 370-8622.

FIESTA - Vende-se, 99, 4p, 1.0,
azul meto RS '11.500,00. Aceito
troca ou nnanc. Tratar: 372-0389.

FIES.TA - Vende-se, 98, verde

�usgo met., 4p, compl. R$
6.500,00 + financ. Tratar: 9123·

3693, c/ Luclana, ou 371'4176, à

noite, a- partir das 19hs.

KA - Vende-se, 98, cinza. R$
6 . .0.0.0,.00 entro + 29x R$ 315,00.
tratar: 9975·2765.

LANDAW - Vende-se, 8.0, inteiro ou

em peças. Valor a eomb. Tratar:'

(47) 374·1935 falar c/ Adeleio.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,.00, acerta-se

veículo de menor valor. Tratar:
37.0·7542 (res.) ou 275·299.0 (com.).

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

PAMPA - vende-se. 87, 1.6,
vermelho, s/ capota. R$ '5.2.00,00,
em ótimo estado. Tratar: 274·8550,
cf Simon.

PAMPA - vence-se, 95, d.h. R$
7 . .0.00,.00. Tratar: 371-9730.

PAMPA Gl - Vende-se. 88, alcool,
cinza metãlieo, bom estado. Tratar:

(47) 433·8861.

RANGER - Vende-se, XL, 97, preto
rnet., 4p novos, convertida a gás.
lona marítima. Tratar: 372·2316.

RANGER - Vende-se. 00, marinho,
4x4, eompl., v.e., trava, d.h. c/
som, turbinada, diesel.

R$ 35 . .000,.00. Aceito moto ou

carro de maior ou menor vaiar.
Tratar: 9952-7084 ou

373·3.001, c/ Mara, hor. comI.

RANGER - Vende-se, XLT, 13D, 98/
99, único dono. R$ 9979-1437.

VERSALlES - Vende-se, Guia 2.0,
94, eompl. R$ 6.0.00,0.0 e assumir
finane. Tratar: 9991-994.0, c/

.

Clovis.

VERSAllES - Vende-se, Gl, 92,
bege met., ótimo estado.
R$ 5.5DO,DD·+. 12x R$ 169,.00.
Aceita-se troca. Tratar: 373·2887,
c/ Hélio.

VERONA - Vende-se, lXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7.5.0.0".00 + 2x
R$ 3.00,.0.0. Aceito carro menor

valor. Tratar: 9955·8931, c/ Jaime.

VERONA -'Vende·se, 94, cornpl. -

ar, 4p. Tratar: 374-.0365.

APOllO - vence-se, 91, 1.8 AP,
gas. R$ 5.500,00. Tratar: 370-53.04.

BRASIUA - vende-se, bege, 77, bom
estado. Valor a comb. Tratar: 9955-
5884.

BRASlllA - Vende-se. 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do valor
em material de eonst. R$ 1.500,0.0.
Tratar: 376-3666.

BRÁSlllA OU FUSCA - Compra-se.
R$ 1..000,00. Tratar: 99.02-7378.

FUSCA - Vende-se" 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-
7341 ou' 370·1824, somente a noite.

FUSCA - Barbda - Vende-se, 83,
branco, bomestado. R$ 2.0.00,.00.
Aceita-se proposta a vista. Tratar:

9979·.06.05, c/ Adir.

FUSCA - vende-se, 76, branco, gas.
Tratar: 9963-7641

FUSCA - Vende-se, 13.001, 81, bege,
em ótimo estado. R$ 1.900,00.
Tratar: 372·0391 ou 9965-8875.

'FUSCA - Vende-se, 74, branco,
ótimo estado. R$ 1.6.00,.00. Tratar:
9112·9.033.

'

.

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo
estado, c/ aro de liga.

R$ 2.000,.0.0. Tratar: 370·3545, cf
Valdinel.

I

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.70.0,.0.0. Tratar: 370-6316.

FUSCA-Vende-se, 76. Tratar: 9963-7641.

GOL - vende-se, 80; BX, branca, gãs.
R$ 2.200,.0.0. Tratar: 9122-1157.

GOL - Vende-se, 1.6, ct, 92,
branco. R$ 4.0.00,.00 + 36x R$ 97,0.0.
Tratar: 9117·5788, c/ Alair.

GOl - vende-se, 1.6, Cl, 97, único
dono. Tratar: 9975-2263.

'

GOL - Vende-se, 1.0, 95, vermelho
per., ar qte, desb. T., alarme e doc.

pago até 20.03, em perfeitas
condições. R$ 7.800,0.0. Tratar:

372-3325, c/ Cleide.

GOL - vende-se, 1000, 'branco. \)3.
R$ 6.5.00,0.0. Tratar: 9905·6'476.

GOL - Vende-se, 85, ouro met., em

bom estado. R$ 2.500,00 ou troca

se por outro veículo. Tratar:

370-7179, c/ Carlos, até 12h.

GOL - Vende-se, 81, em ótimo

estado, c/ 4 pneus novos.

R$ 2 . .00.0,.00, aceita-se proposta,
Tratar: 371·9375.

GOL - Vende-se, 96; 1.0.
R$ 10 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 371-973.0.

GOL· vende-se, 96, 1.6, CU,
impeeãvel, c/ som. Entr. + finane.
Tratar: 37.0·4.071 ou 9112·9320.

GOL - Vende-se, GIII, 16V, 0.0, c/ ar,
único dono. R$ 18.300,00. Tratar:
372·0764 ou 9953-9966.

GOL - Vende·se, CL, 1.6, 89.
R$ 4.000,.0.0 entro e assumir finane.
Tratar: 37.0-2146, c/ Odézio.

GOL - vende-se. Plus, 95, gas., azul

met., banco bipartido, ar quente,
desb.t., ótimo estado. R$ 8.8.00,0.0.
Tratar: 370·4550, c/ Adilson.

GOL � Vende-se, 96, Impeeãvel.
R$ 7:100,.0.0. Tratar: 9993·2380.

GOL - Vende-se, bola, CU, 1.6, 96,
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bege mel. R$ 10 . .0.0.0,.0.0 ou R$
7.000,00 + pare. Tratar: 9104-2183,
cf sr. Vicente.

GOL - 1.8, a áícoot, 92, ótimo
estado. R$ 6.400,.0.0. Tratar: 370-
.0124 ou 9975-4667, cf Fernando:

GOL - Vende-se, 1.8, GL, 97. R$
8.90.0,.00 + 27x R$ 285,0.0. Tratar:
273-0735, c/ Gilberto.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.00.0,.0.0" aceita
troca. Tratar: 9122-1157, c/ Mareio.

GOL - Vende-se, 92, Gl, 1.6, gas.,
branco. Tratar: 9953·9966.

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
alc., c/ aros de liga, 3 pontas.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-2275.

. GOL - Vende-se, ct., 1.6, 91, gas.,
bege met., -jã licenciado. R$
6.650,0.0. Tratar: 371-6056.

GOL SPECIAl - Vende-se, 00/.0.0,
branco. Valor a eomb. Tratar: 370-4B10.

KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600.

R$ 6.900,.00. Tratar: 276-3223.

KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$
5.9.00,0.0. lrnpecável. Tratar: 275-3331.

KOMBI - Vende-se, diesel, eab.

dupla, '82, ótimo estado. R$
10.500,0.0. Tratar: 9965-8875 ou

372-0391, c/ Ari.

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.90.0,.00 (financio).
Tratar: 275-.0329.

KOMBI - Vende-se, 9.0, gas. Tratar:
275-1480 ou 9952-9523, c/ Rogerio.

KOMBI FURGÃO': Vende-se, 96, imp.
R$ 6.9.0.0,00. Tratar: 27&3223.

lOGUS - vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas., alarme, som,

desb.t., imposto pago: Impeeãvel.
R$ 9.7.0.0,0.0. Tratar: 276-044.0.

lOGUS - Vende-se, 94, 1.8.
R$ 5.000,00 e assumir. Tratar:

370-2995, c/ Gilson.

lOGUS - vende-se, 93� ct, grafite,

te nador
ar duplo

Motor 2.9L diesel

Chassis tubular

Tração 4x4
Motor 2.9L TDlou

6 cilindros gasolina 3.2L
..___,..../ ABS e AIR BAG

GEOMETRIA PNEU�

CON�ERTO� DE RODA�

Rua Domin os da Nove 93 - fone 371-1005

aros de liga, isufilme, ar.q., desb.t.,
em ótimo estado. Tratar: 8.300,.0.0.
Tratar: 9991-6637.

PARATI - Vende-se CL 1.6, 9.0, azul'

'me!., gas. Tratar: 9905·2848.

PARATI - Vende-se, Cl, 1.8, 94,
bordô, gas. Tratar: 371-5343.

PASSAT - Vende-se, 8.0, 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, ss.oocsm.
R$ 17.50.0,00. Tratar: 275·.0405 ou

9993-3206

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89, gas.,
aros de liga, portá mala eletr.

R$ 5.500,.00. Tratar: 371-6238.

SANTANA - Vende-se, eompl., 95,
Gli, 2 . .0" inteiro. Tratar: 371-1988, c/
Marcos.

SANTANA - Vende-se, 97, cornpl.,
instalado a gás, R$ 16 . .000,00.
Tratar: 373-2563.

BALANCEAMENTO

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-eond., d.h., a gas. duplo
eomb. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara, hor, comI.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p,
eompl., autom. Tratar: 370-8622.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 93,
ar, d.h., R$ 9.80.0,00. Tratar: 9973-8955.

SANTANA QUAN.TUM - Vende-se, 92,
prata, GLS, 'DO, impee.
R$ 10.ÓOO,DO. Tratar: 376-1854,
c/ Kekes.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
96, eompl., gás natural. R$
13.5.00,.0.0. Tratar: 373-2563.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
88, GLS, cinza grafite. Entrada R$
3.000,00 + 12x R$ 297,00, c/
cheque. Tratar: 9975-7602.

SAVEIRO - Vende-se, 92, met., 1.8,
gas. Valor a eomb. Tratar: 9992-4712
ou 370-3331.

SAVEIRO - Compra-se, pgto à vista,
91 a 98. Tratar: 370-5547.

n ro e climático
Controle de tração ___

Aviso sonoro de
obstáculos

((/" � ABS nas quatro rodas

� 6 cilindros! 230 cv
Rua José Theodoro Ribeiro, 658 ·,lIha da Figueira· Jaraguá do Sul- se

-h�.ç�rl.��Q ºY �,-ª�ç�º��:�§��. Y�Iº�I.ºª M�I.!lmªIºª§ ������:(�!).�!.�=º�!.���:r.!!�!!�������.�����������
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 18 de maio de 200
I

.se, 6.90, aceito caminhão c/
carroceria de menor valor. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.BELAS li SAP'ECfiS

Sua melhor opção de prazer
Atendimento Z4 horQs
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

fltendermos Eles. Elas e Ca�clls
D,espedldas de Soltelro�massagens eróticas

MOTO'TAXI
ENTREGA RÁPIDA

Atendendo ]araguá e Região
NÃO PERCA TEMPO - LIGUE E CONFIRA

VOLKSWAG,EN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88, amarelo.

o Tratar: 376-0586 ou 9975·4060.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
ei, branca, pneus semi-novos. Ótimo
estado de conservação.
R$ 8,250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, c/ Edilene.

VOLKSWAGEM - Vende-se,
caminhão, 01. Tratar: 376-1949.

HONDA CIVIC - vence-se, 99, câmb.

automático. prata, compl.
R$ 28.000,00. Aceita-se carro 1.0,
valor mãximo R$ 8.000,00. Tratar:
371-3993 ou 9973-8281.

vw 8.150 - Vende-se, 01, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-1437.

Prestamos Serviços de Entrega: Indústria, Comércio e Residência,
Pagto. Conta: Luz, Agua, Telefone ENTREGA DE GAZ(47) 9991-8668.Jaraguá do Sul e regi.ão
CG - vende-se titan, Okm. R$ 816,00
de entrada, saldo 36 x R$ 158,00.
Brinde Capacete. Tratar:

373-3001 ou 9952-7084 c/
Mara - hor. ComI.

CG TITAN - Vende-se, 00.
R$ 200,00 de entro + 36x R$ 136,OC
Tratar: 9962-3698, c/ José.

Tratar: 370-8336 ou 9973-3560, c/
Osmar

MERCEDES - Vende-se, 88, 300-E,
impecãvel,compl., azul marinho,
R$ 28.000,00. Aceita troca. Tratar:
9991-0858.

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.

FALCON - 400, azul, ano 00. R

8.300,00: Tratar: 373-3001 ou 995
7084 hor. com., c/ Mara, hor. comI.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se por
nioto, 84. R$ 2.900,00. Tratar:

9963-7968, depois das 18h.

Compro consórcio de moto. Tratar:
373-2887.

'\ I

CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara - 'nor. ComI.
o

MERCEDES CLI'SSE A - Vende-se,
00/01, preta, compl., c/ bnc. couro,
baixa km. R$ 33.000,00. Tratar:
3708336 ou 9973-3560, c/ Osmar.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar: 9975-038:
ou 370-8622.

CICLOMOTOR - Vende-se, Monark,
88, azul, R$ 350,00. Tratar:
9113-7959.

LADA LIKA - Vende-se, 93, 1.6,
'gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2.000,00. Tratar: 371-6238.

VOYAGE - vende-se, 88.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-0290.

CG - Vende-se, 85. Tratar: 9992-8489.

PEUGEOUT BREAK - vende-se, 98/
99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 372-0676.

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.

CICLOMOTOR - Vende-se, 86.
Valor a comb. Tratar: 371-9157.

CG - Compra-se, 98 'a 2001. Paga-se
à vista. Tratar: 9111-5064, cf José.

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada
com carroceria orlginal, em ótimo
estado. Valor: 4.500,00. Tratar:
276-0287 ou 276-0373. CB HONDA 400 - Vende-se, 83.

R$ 1.800,00. Tratar: 9121-5180, c/
Jaison.

CG 125 - Vende-se, 86, preta, faixa
dourada. R$ 1.200,00 + 3x

R$ 170,00. Tratar: 273-5443.
PEUGEOT ,.. 504, diesel, .revisada,
vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00.
Tratar: 370-8622.

BESTA - Vende-se, GS, 9,9, compl.,
registro no DETER e prefeitura p/ opção
de serviço. R$ 25.000,00 + 24)(
R$ 1.090,00, nego Tratár: 371-6916.

BESTA � Vende-se, compl., 00/01,
16 tug., c/ trabalho e deter. R$
44.000,00. Tratar: 9973-8580.

I

RURAL WIUYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente. Valor
a comb., pronta p/ trilha. Tratar:
276-0031 ou 276-0544.

HYOSUNG CRUISE - 125, ano 9:

vermelha, 20.000 Km originais. Trata

(47) 374-1588.
CB 450 - Vende-se, 89. R$
3.000,00. Tratar: 370-1161.RENAULT - Vende-se, 1.6, Hatch,

d.h., 97/97, cornpl., bordô,
80.000km. R$ 12.000,00. Tratar:
9973-8580.

ML - Vende-se, motor na garantia.
R$ 1.400,00. Tratar: 276-1007, c/
Alexandre.

CB 450 - Vende-Se, 86, Custon, preta.
R$ 2.809,00. Tratar: 371·3051.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar:'370-
3244 ou 9112-4950.

CBX 200 - ano 98. R$3,800,00 fínanc.
Tratar: 373-3001 ou 9952·7084 c/ Mara
'- hor. ComI.

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se OU troca-se por carro de menor

valor, 95, bom estado, die. R$
13.500,00. Tratar: 373-1118, c/ Jair.

SUZUKI - Vende-se, 76, vermelha,
motor, caixa e pintura novas. Trata

370-1724.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
87,' caro Madeira, verde. R$
16.500,00. Tratar: 370-3244 ou

,9112-4950. Aceita troca. CBX 200 - Vende-se, 00, preta.
Valor nego Tratar: 373-1580, c/ Marli. 'TENERÉ 600 - Vende-se, 88, azul,

bom estado. R$ 4.900,00. Tratar:
9103-1611.

CAMIN°HÃO GMC ,.. Vende-Se, 98,
capacidade pI 151., 1590, branco,
c/ rcdular. R$ 58.000,00. Tratar:

9992-0343, c/ Braulio.

CARO,NA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 91.23-0513, c/ Cris.

TOYOTA - Vende-se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor c/
garantia, bomba nova, chassi

alongado. Aceita-se carro de menor

valor na nego Valor a comb. Tratar:
370-8094, c/ Antonio.

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.
XLX - 350, ano 91. Tratar: (47) 37,
1588.JEEP - Vende-se, 57, capota

conversível, motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 9992-
6016 ou 373·0335, após 18h.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se, 95,
c/ baú. Tratar: 9973-9120 ou

370·2261.

CG TITAN - Vende-se, 98.

R$ 2.600,00 à vista ou R$ 1.400,00
+ 9x R$ 183,00. Tratar: 370-1225, c/
Robson.

CG - Vende-se,' 125, 01/02.
R$ 800,00 entro e assumir financ.
Tratar: 9101-4805.

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,01
entro + 37x R$ 98,00. Tratar: 9973-
8955.

TREILER - Vende-se, TUf.Lscar
Brilhante, de luxo, compl., c/ ar. R$
5.000,00. Tratar: 371-9375, c/ Adir.

GMC - Vende-se, modelo 14190,
98, caçamba truque, branco. Tratar:
376-0586 ou 9975-4060.

JEEp - vende-se Grand Cherokee Llmit
Executive, 96/97, preta, compl., turbo
diesel intercooler. R$ 60.000,00.
Aceita-se automóvel de menor valor.

YAMAHA1. vende-se, YZ 125, 92.

R$ 2.800,00. Tratar: 370-0724 ou

9975-4667.

CG - Vende-se, Titan, 98, verde, em

ótimo estado. Tratar: 9992-4166, c/
,Claudio.'

�

CG T.ITAN - Vende-se, 98, azul meto

R$ 2.800,00 ou 36x R$ 118,00.
Tratar: 9111-5064.

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112·9033. VOLKSWAGEM - Vende-se ou troca-
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serViços
Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e

Produtos de Limpeza em Geral

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

o melhor atendimento da cidade

RU,a Reinoldo Rau, 519 _ Centro _ Jaraguá do Sul _. SC

Drogaria e Farmácia IOFA

Segunda a sexta-feira das 8h as 22h
Sábado das 8h as 18h

Rua Walter Marquardt, 226 _ Vila Nova _ Jaraguá do Sul _ se'

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

,
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"TUDO EM MARMORE E GRANITO
. NACIONAIS E IMPORTADOS" ,

Rua Major Júlb Ferreira, 258 , ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguã do Sul

diversos
ALUGA-SE - quarto, no Centro.
Tratar: 371-5824 ou 9962·7692, el
Janaina.

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, ou 371·

4176, à noite, a partir das 19hs.

de exercícios. Tratar: 9991·2356.

ARMÁRIOS - Vende-se, de cozinha,
Todesehini, el 6 peças. R$ 50,00.
Tratar: 370-5556" el Elori.

ARRECADO - Roupas e brinquedos
pi crianças carentes e para os índios
do Pirai. Tratar: 37'1-7341.

ARO 14 - Vende-se, jogo da Binno,
el pneus seminovos. R$ 750,00.
Tratar: 371-9157, el Fábio.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se,
a gás. R$ 150,00. Tratar: 371·4547.

BALANÇA - Vende-se, eletrônica
Toledo. R$ 300,00. Tratar:
370-5556, el Elori.

BALCÃO - Vende-se, de panificadora
ou, mercado. Seminovo. R$ 250,00.
Tratar: 370-5556, el Elori.

BARCO - Compra-se, Marajó, 19 ou

16. Em bom estado. Tratar:

373-0705, comI., ou 373-3609, resido

AGCJRA

S LJ.A..

APARELHO CD - vende-se,
automotivo, pionner, mod .. DEH

1350, 4 'meses de uso, el frente
destaeavel e estojo. OBS.: painel
el visor branco. R$ 380,00 à vista.
Tratar: 9993-6306, el Daniela.

APARELHO DE ESTÉTICA - Vende

se, 3 em 1, drenagem linfática,
hionisador e isométrico. Tratar:

373-2850, el Adriana.

APARELHO PI GINÁSTICA - Vende

se, Atletie Way, el mais de 60 tipos

I esta
. em dillculdad8 ...........��

linanceira ou
amorosaP

C>E
,

CR.EC>ITCl

BARCO ALUMíNIO - Vende-se, el Tratar: 9121-2362_
motor 4ht, el earretinha. R$ 1.300,00,
ou troca-se por moto. Tratar: 370- BICICLETA - Vende-se, Prox, eompl.,
0971 ou 9955-2331, el Kinho. nova.' Valor a eomb. Tratar: 373-1i75.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
. 2 qtos. e 1 varanda. R$ 150,00.
Tratar: 9952-8563, el Edson.

BICICLETA - vende-se ou troca-se,
feminina ou masculina, Calo i Aspen,
21 marchas, el nota fiscal, por

máquina 'de lavar louça, sernlnova.
Tratar: 371-8153, el Elsio.BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,

5m de alumínio, el partida elét., el
motor Johnson 30HP, 91, el
earretinha. Valor a eomb. Tratar:
376-1827 ou 370·4095, el Edilene,
à tarde.

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
sernlnovo, por apenas R$ 220,00, e

um eereadinho de bebê por 'R'$
-

70,00. Tratar: 275-2885.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falar el Jô.

BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar:

372-4402, el Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a eomb. Tratar: 9121-2362, el
Joilee.

BETONEIRA - Vende-se, nova, 1401.

Tratar: 370-0670, el Paulista.

.BETONEIRA - Vende-se, 120 litros.

BICICLETA - Vende-se,
ergométrlca. Valor a comb. Tratar:
370-5556, el Elori.

BICICLETA ERGOMÉTRICA -

Vende-se, marca Calo I. Valor a

eomb., 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, Bagle s ,

mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371·6021.

Con.sórcio 'N"acionaI

PanAmericano
Uma Empresa do GrUpo Silvio Santos

MI eRO co M PUTADD R

'PLANOS 27 E 4-3 MESE,S
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MOTOS E CARROS
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PLANOS D·E 34 A 60 MESES

ESCOLHA A MARCA E O MODELO DE SUA, PREFERÊNCIA
VENDA DE EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERViÇOS DE INFORMÁTICA

FINANCIAMENTO EM ATE 24X FIXAS OU 1 + 2 SEM JUROS.

:c=:: -7 !:» - ,I I .<1. -

/
Rua Jacob Buck, 1 20, Centro� Ao lado do Besc, Járaguá

plus@plus.inf.br -

consorclo@plus. inf. br

do Sul- se'
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de crédito. Valor a combinar. Tratar:
275·1676.

bijuterias. Valor a eomb. Tratar:

370·5518, c/ Paulo.
,

CEDRO MOVEIS CONSTRUÇÃO - vende-se, de

esquina, 3 andares, nova, em São
Paulo. R$ 160.000,00 (vale o

dobro), 200m do metrô Armenia.
Aceito proposta. rratar: (11) 6976·

_9448, c/ Cecília.

CELULARES (2) - Vende-se, Pronto,
marca Erieson, R$ 160,00, e

Motorola, R$ 120,00. Tratar:
372·0391 ou 9965·8875.*Cozinhas

Planejadas;
*Mesase
Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* D�rmitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOMMÓVEIS DEGRAMADO

CERCADO PARA BEBÊ - vence-se,
R$ 160,00. Tratar: 370·1973 ou

9975·1299, e/·prof. Ademar. CONSÓRCIO - compra-se. Tratar:

373·2887, c/ Helio.
CHAPA ELÉTRICA - vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal p/
camping ou p/ quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370·0464.

CONTRABAIXO - Vende-se, aro

plus 2, 4 cordas, seminovo. Tratar:
9111·1731.

Tratar: 372·2955.ESCORREGADOR - vende-se. p/
playground. R$ 250,00. Tratar: 370·
1973 ou 9975·1299. c/ prof.

'DISKMAN AIWA - Vende-se. ótimo
estado. R$130,OO. Tratar: 370-7866. FONE/FAX C/ SE<:REJÁRIA

vende-se, marca Panasonie,
KX·FT67, seminovo. R$ 500,
Tratar: 9967-9864.

CILINDRO - vende-se, acetileno.
Tratar: 370-0670, c/ Paulista.

DISKMAN - Vende-se da marca

Sony, semi novo. R$ 110,00. Tratar:
370·7398, c/ Plínio.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo,
por selos, blocos e selos de

blocos. De 1900 a 2000. Tratar:
371·9543 ou 9973·8747.

ESTEIRA MECÁNICA - Seminova.
Valor R$ 150,00. Tratar: (47)
375.2190 falar cqm Vjviaoe FREEZER - vende-se ou tro.

por esteira elétrica, de 3 ga
R$ 250,00. Tratar: 370-9282(47) 376-0679

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro
(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul- SC

DIVIDE-SE APTO. - Precls a-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, c/ Alexandra.

ESTEIRA MECÁNICA - Vende-se",
seminova. R$ 150',00. Tratar:
370·8221 (noite).COMPUTADOR - Vende-se. Pentium

200, c/ impressora colorida, nova.

R$ 1.100,00, ou troca-se por moto
no mesmo vaiar. Tratar: 3.71-7208,
c/ Andrei.

FREEZER - Vende-se, Ilha, r

caixa. R$ 2.500.00, aceita-s,
contraproposta. Tratar: 370-1

c/ Raquel. '

DIVIDE�SE APTO.' - Procura-se

moça, apto. mobiliado no Centro.
Tratar: 371-5824 ou 9962-7692.

ESTUFA - vence-se, de bolinho, pastéis.
etc. R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

CACHORRO - criança está
adoentada pelo/c!esapareclmento
de Cooker, mestiça dourada,
atende pelo nome de "Moleca".
prõxlrno do teatro e mediações no

Balrro Czerniewiez. Tratar: '370-7276
ou 9955-9075.

CAVALOS - Vende-se, Crioulos e

Manga-larga para provas. laço e

cavalgadas. Também unia égua com

cria para julho. Tratar: 9973-3412,
c/ Deretti.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se

moça, apto no Centro. Tratar: 9122-

6408, 371-6543 h.e., ou 371-3068,
c/ Marise.

·FURADEIRA - Vende-se, de

corrente, marca Omil, e taml
uma tupia, marca Invicta, po
apenas. R$ .2.500,00. Tratar

2456, c/ Luis.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se. em

Joinville. estantes, mesas c/
cadeiras, estofados, etc. Tratar:

(47) 453·1023 ou 3025-4549.

COMPUTADOR - Vende-se, 386, c/
windows 95, sem impressora. Valor a

eomb. Tratar: 370·1113, comI.

CELULAI'I - Troca-se, da Global, 2
meses de uso, por um Playstation.
Tratar: 9123-0146, c/ Samuel.

ESTUDANTES - Que vão p/ Joinville
à noite e queiram dividir

combustível. Tratar: 9975-4984.
GALPÃO - Vende-se. estrui

metálica, montado e coberto
Melhor preço da região. Trat

(47) 9975'2825, c/ Silvio.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galp
Av. Pref. Waldemar Grubba.
370-0422.

CADEIRA - Vende-se, de bebê (de
mesa), R$ 50,00. Tratar: 370-9�28,
c/ Rosane. CELULAR - Troca-se, Sansung

Voicer Compaet, pré-pago Global,
por um computador usado. Tratar:

370-9806, c/ Marcos ou 9104-3040.

FAX - Vende-se, valor nego Tratar:
371-4979

CADEIRA �E BEBÊ - Compra-se, p/
automóvel. Tratar: 275-2885.

'

FILMADORA - Vende-se. Panasonie
M2000. Tratar: '273-0885, c/ Joel.

CELULAR - Vende-se, Ericson KF
788. Tratar: 379·1119, c/ Marisa,
hor. comI.

CALANDRA - Vende-se. um jato de
areia. Valor a eomb. Tratar:

9973-2633, c/ Jefferson.
GANGORRAS - Vende-se, R�
120,00. Tratar: 370·1973 ou

1299, c/ prof. Ademar.

FILHOTE - Doa·se, boxer. Tratar:
373·3787 .. c/ Noeli.

CAMA - Troca-se cama de casal e
ar-condlolonado por centrífuga.
Tratar: 373·3787, c/ Noeli.

CELULAR - Vende-se. Nokia,
modelo 5120i pré-pago. R$ 200,00.
Tratar: 275·2364, c/ Walter.

FILMADORA - vence-se,
Panasonic. Tratar: 276·0605, após
17 horas.

GARAGEM - Aluga-se, Tratar

3283.
.COMPRESSOR DE AR - Vende·se, 5,2
pés. R$ 300,00. Tratar: .370-8615.

'

EMPILHADEIRAS - vence-se,
marca Gale, 9.1. 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.

CAMA - ),Iende·se, nova, de

solteiro, madeira maciça. Tratar
376·0081, c/Emerson.

CELULAR - Encontrei, no Bairro
Nereu Ramos, marca' Ericsson, pré
pago. Tratar: 376·0478.

GELADEIRA - vende-se. indr
4 pts., seminova. R$ 1.800,1
Acerta-se contraproposta. Tr

370-8071, 'c/ Raquel.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.
CONCHA - Vende-se. para
retroescavadeira. Tratar: 9992·7162. FOGÃO - Vende-se, autolimpante,

marca Aquarium, 6 bocas. Tratar:
372·2955.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
Tratar: 373·3787.

CELULAR - Vende-se, Star tae

Pronto, da Tim. R$ 260,00. Tratar:
371·0002 ou 9993-5776, c/ Fabrício.

CONJ. DE MÓVEIS - vende-se p/
comércio, seminovos, juntamente c/
toda linha de roupas masculinas;
femininas, infantis, moda íntima e

GELADEIRA - Vende-se, Whi

Westinghouse, duplex, 4.5L,
460,00.. Tratar: 370-9131, c/
Sirlene.

ENGATE DE REBOQUE - Compra-se.
p/ Opala Diplomata. Tratar:
9979·0605.

CARRINHO DE CACHORRO-QUENTE -

vende-se, R$.960,OO. Tratar: 370-2718.
FOGÃO - vende-se, 6 bocas, 'marca
Semer autoumpante, bom estado:CELULAR - Vende-se, pronto, 25

RoíVEIMP
Área com 105.000,00m2,
lugar lindo nas montanhas

/
•

'íem cheirinho de
novidade gostosa

na cidade ...
!.b�. Si�9io Spizia

Crelito-51 621 FPTO

Formação:
* Terapeuta Ocupacional
* Neurologia [pós-qroducndo]
* Confecção de Órteses

Atendemos: crianças, adolescentes
e adultos, na área da reabilitação. A Jet Chicken é a Ieanquía mais gostosa da cidade, porque é

I

espêcíaltzada em delícias' à [ato.porções de frango
à passarinho, polenta frita, aipim e batata ...
Hummmmmmm... deu água na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

Casa com 500m2, 3 salas,
quartos, 4 banheiros, 2

cozinhas, etc, cf 60% de

acabamento, muita água,
energia tri-fásica, casa de

chacreiro, telefone e próxirr
ao centro. R$ 220.000,OC

Tratar: 370-7481
'>;

* Síndrome de Down;
* PC - Paralisia Cerebral;
* AVC - Acidente Vascular Cerebral;
* TCE - Traumatismo de Crânio Encefálico;
,* DM - Doenças Mentais;
* LM - Lesado Medular.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1291

Fon� (47) 371-4335 / 9952-4011

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLÍNICA DE MASSAGEM

Pr!-
*Massagem Terapêutica
*Depilação I

*Manicure

ti (47)' 275-0279 * 9963-6820

lET SKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, c/ earretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, c/
Eduardo ..

leio
KIT TElEMENSAGEM - Vende-se,
c/ 11 CDs. Tratar: 276-3288.

KIT TElEMENSAGEM - Vende-se,
completo, c/ 7 CDs. R$ 120,00.
Tratar: 376-3666.

LANCHONETE - Vende-se, na

Reinaldo Rau, R$ 5.000,00.
Aluguel: R$ 335,00, -parcela-se.
Tratar: 371-4626.

MÁQ_ PREENCHER· CHEQUE -

Vende-se, ótimo estado. Valor a

eomb. Tratar: 371-7208, c/ Andrei.

MÁQUINA - Vende-se, .cobertura c/
traçado e overlok, .8 mil ptos. R$
1.500,00, ou troco por carro de menor

valor. Tratar: (47) 345-3140, c/ Tereza.

MAQ. CAFÉ EXPRESSO - Vende-se,
marca Faerna, cornpl. R$ 2.800,00.
Tratar: 371-722'1., c/ Raul.

MÁQUINA DE lAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra, serntnova,
R$ 240,00. Tratar: 370-7703.

CEAPSEGUROS

Trabalhamos com as melhores e maiores Companhias de Seguro do mercado
Rua Reinoldo Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá do Sul

E-mail: ceapseg@uol.com.br

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

LAVA JATO - Vende-se, marca Vap,
na caixa. R$ 350,00. Tratar:
371-3920, c/ Jonas.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

LIXADEIRA - Vende-se, Politriz
Orbital Blaek Deker. R$ 120,00.
Tratar: 9953-2627 ou 372-0826,

.

LOCADORA - Vende-se, cornpl., c/
1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090.

LUMINOSO - Vende-se, l,Oxl,70.
R$ 90,00. Tratar: 372-2316.

LUSTRE (2) - Vende-se: Tratar:
9992-7162.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
mooeto reta, Yamata. Valor a corno.

. Tratar: 9113-7636 ..

MÁQ. COSTURA - Vende-sé, Reta,
industrial, seminova. R$ 450,00.
Tratar: 371-4497.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overtoque c/ cobertura. Preço a

combinar. Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troca-se, marca Closley, antiga.
Tratar: 1371-7060.

MÁQ. DE ESTAMPAR - Vende-se,
marca Mogar, Valor a eomb. 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, ej Ailton ou

379-1868, c/ Dalila ou Marco.

MÁQ. LAVAR lOUÇA - Vende-se,
Brastemp, p/ 6 pessoas, último
lançamento, na caixa, ou troca-se por
fogão Bra'stemp, autolimpante, 4 bocas,
de embutir, novo. Tratar: 370-8563.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloehe (Yamaha) e tricô (�Igin
Brother Eletronie). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de

menor vaiar. R$ 375-1080.
I

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 PI COSTURA - Vende

'se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote c/ todos. tem
dese. ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MERCADO - Vende-se,
equipamentos e 'estoque, c/ 12
anos de funcionamento. Tratar:
372-3947.

MERCADO - Vende-se mercado, Vila
Lenzi. R$ 18.000,00. Tratar: 275-2990.

MESA - Vende-se, 5m de eomp., c/
5em de espessura, c/ bancos.
Tratar: 9992-7162.

MESA - Vende-se, marfim, c/ tampo
de vidro, pj 6 cad. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, c/ Alex.

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, c/ Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende-se, c/ tampa
de mármore, pano novo, acompanha 4

tacos, jogo de bolas. R$ 650,00. E

.

outra menor c/ tampa de madeira. R$
280,00. Tratar: 372-1274.

MICROCOMPUTADOR - Vende-se,
c/ OVO e CD Rom, ambos LG;
monitor 15 pol., disco de 30GB, 128
memória, ej Windows 98, original.
R$ 1.750,00, aceita troca. Tratar:
9955-8931.

MOCHilA .: Vende-se, de couro, R$
60,00, e duas bolsas nova, p/
neném, R$ 15,00, cada -. Tratar:

370-9282, cf Rose.

MÓVEIS' - Vende-se, de lanchonete.
'Tratar: 9121-2362, c/ Joilee.

PANIFICADORA - Vende-se, na Ilha
da Figueira, c/ freguesia garantida
e entrega de + 2 mil pães por
semanã. Valor a eomb. Tratar:

9963-5295, c/ Emerson.

PApELARIA - Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor
a eomb. Tratar: 371-0452. ,

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-

.
8329 ou 274-8264, c/ -Simone.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões

de luz c/ catraca e 40m fio.

R$ 900,00. Tratar: 372-3598, cf Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, deeapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

PISO PORTOBELO - Vende-se, azul

petróleo, cada caixa tem 15 unid.,
de 104m. Tratar: 9111-5223.

PlAYGROUND ESCORREG�DOR
Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, c/ prof. Adernar.

CORREIO DO POVO 25

ROUPAS DE B"BÉ - Vende-se,
roupas usadas, em' bom estado,
até 6 meses, para meninos e

meninas. Tratar: 370-9228, c/
Rosane.

• SCANNER - Vende-se, 9600dpi. R$
200,00. Tratar: 370-0558, ou em frente
ao Colégio São Luis, no R$ 1,99, c/ EIi.

SELOS Vende-s e , coleção,
eomemoràtivos do Brasil, blocos e de

blocos, de 1900 a 2000, completa.
Tratar: 371-9543 ou 9973·8747 -.

PlAY STATION II - Vende-se,
destravado. R$ 1.000,00.' Tratar:
376-2206.

PNEUMÁTICO - Vende-se, p/
Truek. Tratar: 9992-7162.

PNEUS - Vende-se, p/ moto de'

trilha, em ótimo estado. Tratar:
9973-3034.

PORTÃO DE FERRO - Vende-se,
3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar:
371-9431, c/ Narana.

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

. 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, e/base. R$150,OO. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, c/ prof. Adernar.

TECLADO - Vende-se, modo TSR
Yamaha. R$ 300,00. Tratar: 370-2718.

A mais nová loja da cidade.
Venha conferir, e$lamos esperando por você!

Aproveite preços promocionais de inauguraçlio, nos COMPUTADORES·

FONE:4.7371-0394
Rua: Bariío do Rio Branco, .320 sala 04

Centro· Jaraguá do Sul· SC

PRÁTElEIRAS - Vende-se ou troca

se por carro, p/ loja de qualquer
natureza. Gôndolas c/3m cada e

várias c/ vidro. Neg. R$ !l.OOO,OO.
Tratar: 370-7398, c/ Mágnes,

PRATELEIRAS' - Vende-se, ideais para
lojas, de vidros e gôndolas c/ 5 e 6
divisões.' Novas, c/ 3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar: 371-7842.

PRECISA-SE - Pessoal que saiba o

idioma Coreano. Tratar: 9992-5169,
c/ Alan.

PRECISA·SE - Moça p/ dividir apto.
no Centro. Tratar: 371-5824:
371·7631 ou 9962-7692.

PROCURA·SE - Pessoa p/ dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47)
375-2177, cf Ana.

PROCURA-5E � Apto para dividir aluguel,
próx. a Unerj. Tratar: 375·2177.,

PROCURO SÓCIO - para -tocar
escritório de prestação de serviços
previdenciários e, juridieos, capital
iniciar R$ 7.000,00. Faturamento
imediato. Tratar: 371-7390,
371-2316, 275-3576 ou 372-1371.

QUADRA pE 'TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104�2�3-,

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 37'0-
9006 ou 9101-8863, c/ Fáblo.

QUITINETE OU CASA - Procura-se

'para alugar, cf mais de 3 qtos,
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

RETRIEVER DO LAVRADOR - Vendo
filhotes, pretos e cóocorates.c/ pedigree.
Tratar: 370-7978 ou 9975-0219.

RODAS (4) - Vende-se, originàis
para Voyage. Tratar: 9992-7162.

RODAS - vende-se, aro 15, marca

Momo Raee, c/ pneus bons. R$
1.000,00. Tratar: 376·1854, c/ Adilson .

RODAPÉ - Vende-se, 51m, pintado de
verniz. Valor a eomb. Tratar: 370-2718.

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.

CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVÉS
Saiba tudo sobre seus problemas:
amor, saúde, final'lceiro, inveja,

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

CARTAI
ASTROLOGIA <

NUMEB9L9.�.I,�
TARÔT

".

ANGEQLOGIA

Taróloga Daniele

(47) 371-2675.
\

TELEFONE - Vende-se, prefixo 370.
.

Tratar: 275-2277, c/ Mara.
VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
azul, c/ mangas eomp., de seda.
R$ 80,00. Tratar: 9103-9893 ou

.

376-0168 (ree.).TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107; c/ Angela
ou (41) 442-�066, c/ Fernanda.

TíTULO. PATRIMONIAL - Vende-se , Soe.
Aeara1.. R$ 20D,OO. 'Tratar: 9967-9864.

VESTIDO DE PRENDA - Vende-se,
c/ 'armação e bombaxinha. Valor a

eomb. Tratar: 373-1775.

VIBRADOR - Vende-se. R$ 700,00.
Tratar: 370-8221; a noite.TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se,

Beira Rio. R$ 250,00. Tratar: 372-2354.
VIDEOCASSETE - Vende-se, marca

Phillps, 6 cabeças, último lançamento.
Valor negociável. Tratar: 373·1036.

TOCA DISCO - Vende-se, .profissional,
OS 47, pró-linha. R$ 109,00. Tratar:

274-8141, c/ Virgjlio.

TOLDO - Vende-se, semi-novo. R$
100,00 nego Tratar: 370-9005.

AlUGA-5E - equipamento e

maquinário, compl. pj 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.

TOLDO - Vende-se, 10X15. Tratar:
372-2316.

TROCA·SE - Carro no valor de R$
30.000,00 p/ casa de material.
Tratar: 370-1161.

TV 20' - Vende-se, marca

Panasonie, c/ 1 ano de garantia.
R$ 400,00. Tratar: 274-8404.

VIDEOCASSETE - Vende-se ou

troca-se por bicicleta erg. Tratar:

370�9282.

TV 20' - Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: 370-0558, hor. comI. ou

9973-2796, c/ Eli.

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

PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para desmembramento ou
loteamento em parceria.

Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

OFICIINA,DE TORNEIRO - Vende-se,
compl. Tratar: 371-5640, �/ Sérgio.

VENTilADOR INDUSTRIAL - vende

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

VIDEOKÉ - Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: . 370-8381,. c/ Jeferson.

VIDEOlOCADORA - Vende-se, c/
grande acervo de fitas na Vila
Lenzi. Aceita-se carro ou Imóvel.
Tratar:

.

275-3937 .

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 2ª à 6ª feira,

consultando com carta tarô e cigana.

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

.1'
Café da manhã
,Chá da tarde

�p�riti1)o
e�ecutiva
c..JHaúrnidade

[frutas e [flores
,Licor e Chocolaú

especial UJia das�es

especialmia dos !Namoradós
Outras ocasiões especiais

••
a(47) 372-0316

Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - se

CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas
.

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC7835
* Rosane MQ de Oliveira Werner
OAB/SC7566 J

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372-0296

ALUGUEL
DE

iI TRAJES
FONE: 371-3349

,

MOVEIS
ANDIEON'

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba' Lehmann, Oficial do Reglstro
Civil do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habi

litarem para casar os seguintes:

EDITAL n2 23.7:45 de 10-05-2002

INGOMIR KRUEGER E NEUSA SCHMITZ

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá
do Sul, dornlcillado e residente na Rua Alvim Carlos

Krueger, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de

lngo Krueger e Elvira Oldenburg Krueger.
Ela, brasileira, solteira, encarregada de produção,
natural de ltuporanga, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Alvim Carlos Krueger,. Barra do Rio

Cerro, nesta cidade, filha de Silvio Schmitz e Lenita

Probst Schmitz.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por
15 (quinze) dias.

Vendas e Serviços

f) IntelbraJ'
111111 HDL
�,-
1111111

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Sóluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br '- Site: www.sincrotel.gb.net

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia. Designada da
Comarca deJaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

.Tabelionato para protesto de TItulas contra:

ARACI VIRGINIA DA SilVA ME -AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 159
- NESTA;

.

ARACI VIRGINIA DA SilVA ME - MARECHAL DEODORO DA FONSECA 159-

NESTA;
CINDEREllA ESTETlC - RUA GUilHERME WEEGE 175 CENTRO - NESTA;
ClAUDIO SERGIO KAUVA OU DIANATHIBES DE MORAES - NESTA;
CLODOALDO DOS SANTOS - R JOAQUIM FRANCISCO DE PAUlA 428 -

/

NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS lIDA - RUA REINOlDO RAU 7B7 - CENTRO

-NESTA;
CODEl FRIG C.AT CARNES,FRIOS D.8.S - RUA 424 NR 45 - TRES RIOS

NESTA;
DECORMOBllE DECORACOES LTDA - RUA REINOlDO RAU 815 - NESTA;

·

DEPECll IND COM lIDA - RUA JOSETEODORO RIBEIRO 1969 - NESTA;
DEPECll IND COM lIDA - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1969 - NESTA;
ENA TRANSPORTES LTDA - JULIUS VERCH 330 - NESTA;
ENA TRANSPORTES lIDA - JULIUS VERCH 330 - NESTA;
FARMAClA E DROGARIA FIGUEIRA lTDA ME - RUA JOSElRIBEIRO 100-

NESTA;
FRANCISCO ZIl8ERTO GOEDERT - RUA ERNESTO lESSMANN 1'37 - NESTA;
HARAlDO TADEU RAULlNO - RUA JOSE EMMENDOERFER 1772 - NESTA;
INDUSTRIA HOMERCIO EWAlD LTDA - RUAALMA VOIGT BAGGENTOSS 170

-NESTA;
JARMAQ ASSISTTECMAQS COSlLT - AV PREFWAlDEMAR GRUBBA 2727 -

NESTA;
JOAO MARIA DE SOUZA BASTOS - RUA DOMINGOS DA ROSA 350 - NESTA;
JOMETAlAlUM.FERR CHAPAS ACESSLTD - ALBINA KOGUS PIAZERA S/NR
-NESTA;
_JOSE ISIDORO - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAUlA 532 - NESTA;
LUCIANIRA AMORIM DA SilVA - R PORF IRMAO GERAlDINO 484 - NESTA;

. MARITZA MARGARETH FAQUETI- R 291 ALFREDO C.MAYER 45-: NESTA;
· MARITZA_MARGARETH FAQUETI- R 291 ALFREDO C MAYER 45 - NESTA;
METAL NOBRE MOVEIS LTDA - ROD BR 369 KM 163 - CASCAVEL;
METAL NOBRE MOVEIS LTDA - ROD BR 369 KM 163 - CASCAVEL;
METAlURGICA rS LTDA - RUA 403, S/N§ � NESTA;
METAlURGICA JS LTDA -.RUA 403, S/N§ -:- NESTA;
PANFER METALMECANICA IND COM LTDA - R BR 280 KM 76 NR 740-

NESTA;
·

REMAC SA TRANSPORTES LTDA- R JOAQUIM FCO DE PAUlA 229 - NESTA;
SERGIO lUIS SCHUMACHER - R PRES EPITACIOPESSOA 239 - NESTA;
SERGIO LUIS SOARES - NESTA;,
SilVIO BORGES CABRAL -,RUA JOSE EMMENDORFER 851 APTO 04 NOVA
BRAS� NESTA;

•
.

.

SOlANGE CUSTODIO PAES - R FRANCISCO D MEDEIROS 157 - NESTA;
UDO SCHROEDER - ESTRADA AURORA S/NR - NESTA;
VIDRACARIA MENEGUElLl LTDA - RUA KURT HERING 1233 - NESTA;
WEVERSON AlBERTH RHE - NESTA;

E, como os dnos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller, nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou
então, dar razão por quenão o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

. Jaraguá do Sul, 15 de Maio de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião SubstHuto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Campanhacondenaaviolência
eexploraçãosexualdemenores

.. TRADiÇÃO: FESTA DEVE REUNIR APROXIMADAMENTE 600 PESSOAS DA REGIÃO DO RIO CERRO \

Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança comemora 53 anos

JARAGuA DO SUL - o hoje atuam para amenizar o

''Fórum Catarinense pelo fim problema da violência entre a

da violência e da exploração juventude.
sexual infanto-juvenil" desen- / O trabalho expandiu-se 'e
volve ações hoje em todo o os beneficios da instalação do
Estado, através da parti- Fórum Catarinense jápodem
cipação de representantes de ser percebidos em outras

entidades, organizações não- regiões do País, constata o

governamentais, e colabora- promotor da Infância e da

dores individuais em diversos ]uventude da Comarca de

]araguá do Sul, Alexandre
Schmitt dos Santos. Êm
]araguá do Sul, relata, já
aconteceramvários encon-tros

envolvendo autoridades,
lideranças e pessoas envol
vidas com a questão do aten

dirnento à criança e ao ado

lescente, e este trabalho deverá' .

ser mantido, diz.
O promotor alerta para

a importância das men

sagens que estarão sendo vei
culadas através dos meios

de comunicação, na data de
hoje. Segundo ele, as agres-"
sões contra menores são

urna realidade e uma das

chagas na sociedade de hoje,
principalmente a violência

que fica acobertada, dentro
do lar. "As estatísticas sobre

esses casos geralmente são
/

menores do que a reali

dade", diz. (MILTON RAASCH)

JARAGuA DO SUL - A

.Sociedade Esportiva e Re

creativa Aliança' completa
53 anos de fundação,
amanhã. Para comemorar

a data, a diretoria está pro
movendo 'o 3° Encontro

Artístico e Cultural do Rio

Cerro, que deve reunir to
das as manifestações artís

ticas da região, como dan

ças folclóricas, canto, des
file da sociedade com os

sócios e convidados, além
�e apresentações de ban

dônion, violoncelo, flauta
e acordeão. Também faz

parte da programação de
aniversário café colonial e
tarde dançante, animada
pelo grupo musical Os
Verticais. Para a criançadaI

estão previstos diversas

brincadeiras, como cama

elástica, piscina de bolin

has, pintura, maquiagem e

outras diversões, promo
vidas pela Fundação Cul

tural, através, do Projeto
Caravana da Alegria.

Na avaliação do presi
dente da sociedade, Adolar
Konell, o ponto forte da

_

programação será a apre-
I sentação especial do coral do
Centro de Cultura Alemã

ramos e setores de atividades,
'

visando esclarecer e orientar a

população para o combate às

várias formas de violência e

exploração sexual demenores.
O tema escolhido para
assinalar o Dia Nacional
contra aViolência, que trans
corre hoje, é a carona abusiva.

O fórum rnobiliza.atu

almente participantes ativos

em 280municipios, incluindo
Jaraguá do Sul, que desen
volvem debates, reuniões,
campanhas e diversas 'outras
atividades para coibir toda
forma de abuso contra crian

ças e adolescentes.Aproposta
teve origem na cidade de
Chapecó, no Oeste do Es
tado, em 1998, por iniciativa
do Ministério Público na

época, e evoluiuaté conquistar
'

a participação dos diversos

segmentos da sociedade, que

A sede atual da Sociedade Aliança foi inaugurada em 6 de maio de 1984

de João Mõeller até o ano

. de 1983. A nova sede foi ina

ugurada em 6 de maio de

1984. Enquanto a nova sede

era construida, as festividades
do Aliança eram realizadas
no salão da SociedadeRecre

ativa Alvorada, há poucos
quilômetros do Aliança.
Atualmente, a Socied�de
Esportiva eRecreativa Alian

ça congrega aproxtma
damente 500 sócios. Além das

festas de rei e das compe
tições de bolão, a sociedade

promove todos os anos a já
tradicional Kolinistenfest,
considerada a atração mais

importante da sociedade.

(MARIA HELENA DE MORAES)

de ]araguá do Sul e tam

bém da Banda Lira Au

rora, que vai tocar o hinos

do Brasil e da Alemanha ..

Outro destaque fica por
'conta da exposição foto

gráfica "Iaraguá do Sul

Ontem é Hoje", que res

gata toda a trajetória eco

nômica, cultural e política
do Município.

A estimativa do pres
idente é que aproxima
damente 600 pessoas.
compareçam à festa. "To- .,'
das as atrações são aqui do ,

Rio Cerro.A festa é uma for-'
ma de mantermos viva as

nossas tradições e incenti-var
os mais jovens a preser-

var a cultura alemã e os

costumes trazidos pelos
nossos antepassados", afir- ,

ma K.onell.
A Sociedade .Esportiva

e Recreatiya Aliança é uma

das mais antigas. Foi funda
da em 18 de maio de 1949,
mas, antes disso, já' existia
como Sociedade Aúrora,
que acabou desativada em

\

1942, por causa da 2a Guer-

ra Mundial, período que
praticamente, todas as so

ciedades de caça e tiro da

região foram fechadas por
serem�onsideradas redutos
de alemães.
A primeira sede da so

ciedade funcionava no salão

CARONA ABUSIVA
POR QUE COMBATER A CARONA ABUSIVA?

'\

AlunosdoHomagoensinamcomunidadeacombateradengue
A c�mpanh.. C1InJn;l Abusir.t 5uf8iu d. necessidade de wmbaltt U lnifugu
ou lué tréfico de rnllnç;u e ad(!]e!iocnt� pclm II op1&3� St:xual. dwnl"
da COO.iltala\iio de qllC In\iiw Inl:ttillJaS e tambêm mcnlnoslão le\'ados de
caron3, ilcgal,meiUI!,I)('\r C3.lninhon:tfOs e condUIDn:'.\ de auiroi tipas de
\'elculu.s, que conmn n!lu :tó (I H:ltàdo C:(J1'l1O o Pab,

Totalmente ilustrado e co

lorido, o material, uma es

pécie de revista, chama a

atenção pela facilidàde de

compreensão e entendi
mento do texto.

De acordo com o co

ordenador do projeto de

combate a dengue, profes
sor Osair Reginaldo Ana

cleto, o objetivo é sensibi

lizar alunos, professores e

comunidade no sentido de

identificar os possíveis
focos do mosquito e cons

cientizar sobre a neces

sidade' de combatê-lo.

"Precisamos de políticas
duradouras para que pos
samos control� a den-

. gue", afirma o professor.
(MARIA HELENA DE MORAIS)

ções de como combater o

'mosquito transmissor da

'dengue. A panfletagem
aconteceu a partir- das 16

horas, nas ruas próximas
ao estabelecimento de en-

SIno. A iniciativa contou

com o apoio da Polícia Mi

Iitar. O material entregue
aos motoristas e pedestres
foi produzido pela Secre

taria de Estado da Saúde.

JARAGuA DO SUl.; -

Alunos da Escola Estadual
Básica Holando Marcellino

Gonçalves distribuíram, na
tarde de quinta-feira, pan
fletos contendo informa-

Na" raras vc;o.�s ",10 1u:.1dus ��uahncn!e> duti\nIc,íI viqesn, ctlllroCU di)

",!illiCrttO(f: CRIME) i! te....'ado)i pMa cidildl.!.1.di:nanlcs dàfi:lUa.s.OO\k-ao .

"1l,ÇtlJr:indl,ls'" J?Of' explor<.ldptc1 si.lXuni� 0'11 úcm:n ltcntnbUllíndl.1 eru

I�(V$ de cornbestlvcl, uo longo dU$ I�o"íaa,. alli cnconlr,,[ �llum
destine.

h'-1im, per ser negai. II cnt\lmt uooliivà fere o Estatuto dM Cri;wça c: d(l

Ad'11::s,ccotc, podendo n...'Sulà1r em multa 00 condutor do ",,1(..11,10 de! b\!S a

20 !tilllàrios ou Ue mC5nK� cm llnnçi\(I penal, $C huuver rorl" (mcsmo com 1\

\'()nliidé dll i:'rianç:il ollldolcsconle). çanllllD sc:luul (mesma cern o 8pilfOntt
cQn.\cnlimento 4a cri�nç:t (III tuJolIlSl.'cnlÕ!; de até 14 :mos) OU corrupçlo dl1 �dolesctntc .. As pcnã!; veríam
de um a quurrc 11005, paro I) repto c. u Cof'JlJ:(lIjãO. C de, ncw II 13 DO Cll50 de ccnurc u-)l:,ual cem criUllç:ljj
�adoleSCt'!nt��té 14m,o$.Caso

'

_

SI: íWn�Hh�"c o crime de
�plontol,,':1(1 $:r:xlI.:II1 comercial. á

O QUE G ABUSO SEXUAL?

Ih,.-'na é de 1f\IOllr:n:1 Iü saes de

rtcllidl),piU'>\.'lll.:mmallliV\.'f
n:lacjt>ltal'Jl-t1uo sexual com
a\li)ICliCCnlo de 14 Il 1711llO!!o cnt

�roc� de f�'V�cs din�i.'jn',
tn,na� C\lmh1�,

"(.)N;r/fU,.r«()lIfaf. de n.mrt:".... J,f'xultl rlltN U",II crlllnfll OH
,.dPi",-t,:-enlr. e um.�U"4 de IIAtUM I..d" (f/"da tU" .�1. C<''''
lIfH'"nu i'o":1t'ntilNtltffl, i Úfill'rttpl'ifldtl em "11.10 Ih I'rrJprill iJlldt!

, r. JQ n/1'td J" "'1I.1"rlJtul.� etrIDn'olt"l. Crl4"Ç4J. r IIdoll'l'rent""
l'um:e-Ifi d,.. Deum·tIM"'t'nfu tHtIll';"'Ull, Út,telertulIJ �JW.,Y), p4tiI
fue, de mune/h! "()nsr:;eJlt" JHIM#'" p,."tlldr lill CDn;IfI," ""

I 'Conheça o Fórum Ca,larincnsc pelo Fim da
Violência e Exploração Sexual Infanto-juvenll
(7()t'lllilOO por um !;nIPO de �oo$., ot'gíln�aç&.:$ naQ.g:uvctnlllnenl::tis c C'utidôldes póblicJJ taíiltill�':tt�� u

fórum nasceu com o JU'Ol'w.ilo de eombarcr à mais rqlugruante tlgrei$lwao ser hun\lloo:- ii violêecta c a

t�l"ll.)ruçJ() su;(uul irdunlo-juyçnil. SlJ� fnndàçlo OC!Orte'(1 f:1ll 1(, de m:lio da ) 998, cm Ch!lpcc4. com ..

11I'Csc.llÇa de l20 Jíderançu munkip:lls. Sua lum t-oolj.lll� hoje çtijfl. tniti. de 2..400 [)Cs$OO1> e in.�tituj,ç�s e

�slá presene em 280 municlpios. Sio !reus�i!lciro"5 oojcü\'os:

Conscientizara sociedade iUllfC: a "iolé:ncia ca.ekpIQraçtos�,u41 inruJ1lo.ju'o'tnil. tQmba:tcnd�·aj atD.�1
di:�sjutnoàf�aIl5. i1HOCiAÇÕd de tootadores, igrejas. grupo. dcjovc:nl\(lulrUc'>(:ntiíbd&tt:
AlotArparaof«tQ dcq\l�� ,\,iq(.!.uçíuc�l ocorrcbntO na rua no lar,
AniL'ull\r&Çoo.ded�lIúu:cí:t.!(. canalà.ado...upam os ucpn'$IDO,""upctcntcJ.

Alunos entregaram material informativo sobre a dengue e como combatê-lo
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.• PRESERVAÇÃO.: PREFEITURA PRETENDE DJ'SCIPLlNAR O USO DA' PROPAGÁNDA AO AR LIVRE

Poluição visual da cidade será

disciplinada através de leimunicipal
I.

JARAGUÁDO SUL-Ain
da este semestre, a Prefei

tura deve encaminhar pro
jeto de lei à Câmara de Ve

readores que visa regula
mentar e disciplinar a pu-I
blicidade ao ar livre. A ini-
ciativa foi anunciada esta

semana, pelo-prefeito Irineu
Pasold, durante entrevista

coletiva. ''Aqui em Jaraguá
do SUl nunca houve a devi
da disciplina e fiscalização a

respeito desse assunto, ve

rificando-se uma difusão

indiscriminada e sem con-'
trole desse tipo de propa
ganda, prejudicando e

poluindo a .paisagern ur

bana", justifica o prefeito.
Para a elaboração das

normas que vão regula
mentar o uso do espaço pú
blico com publicidade, foi
criado um grupo de tra

balho, formado por seis
_ profissionais do setor de

Planejamento. A secretária
do setor; engenheira Clarice
Coral, afirma que o grupo
já elaborou �a minuta do '.

projeto de lei, que está à

disposição dos interessa

dos nó site da Prefeitura

(www.jaraguadosul.com.brj

prefeitura). "Estamos co

lhendo sugestões da comu
nidade, que, se aceitas, serão
incorporadas ao projeto",
informa a secretária. Ela
salienta que as sugestões se
tão aceitas até, no máximo,
30 de junho. "Depois dessa
data, calculo que será ne

cessário mais um mês para
as adaptações", esclarece.

Aintenção, segundo Cla
rice, é proteger da poluição,
especialmente, o patrimônio
histórico arquitetônico e a

paisagem urbana. Ela ressalta

que aminuta foi baseada em

pesquisa sobre os.meios e

as novas tecnologias usadas
ao ar livre pelos meios pu�
blicitários e também através

de consultas à legislação
recente de São Paulo, Curi
tiba, Blumenau, Florianó
polis,Rio deJaneiro e Porto

Alegre, além do Código
Brasileiro de Auto-regula
mentação Publicitária, e

ainda as determinações dó
ConselhoExecutivo dasNor
mas daAtividadePublicitária.

A proposta é disciplinar
toda e qualquer peça pu
blicitária exposta ao ar livre;

como outdoors, placas,
painéis, tabuletas, totens,
postes toponímicos, 'adesi
vos, caracteres alfanuméricos,
cartazes, flâmulas, banners,
faixas, estandartes, lumino-

\

sos, balões) e outros. Clarice

esclarece que a Secretaria de

Desenvolvimento ficará

responsávelpela fiscalização
e será dado um' prazo para

que os publicitários se adap
tem à nova legislação. "Tam
bém vamos criar um cadas- '

tro de empresas 'de publici-
'

dade e de anúncios", reforça.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Oficina de capacitação será realizada ainda este mês'

César Junkes/Cf'
,

'o centro da cidade' é o local de maior concentração de peças publicitárias

J�RAGUÁ DO SUL � A
oficina de capacitação do

programa "Meu negócio é

turismo" ,será realizada
de 20 a 22 deste mês, no
Hotel Itajara, com apoio
da Prefeitura de Jaraguá do
Sul, através da Secretaria de
Produção. Promovido pe
lo Ministério do Trabalho
e Emprego, sob a coorde

nação estadual da Secreta
ria de Estado de Desenvol-

, '

vimento Social e Família, e
tendo a Univali (Universi

,

dade do Vale do .Itàjai)

como instituição execu

tora, o programa tem co

mo objetivo proporcio
nar aperfeiçoamento aos

monitores do PNMT

(Programa Nacional de

Municipalização do Turis

mo), de a2ordo com a

proposta do Plano Na

cional de Qualificação ao

Trabalhador, segundo
informou o diretor da Di
visão de Turismo, Loreno "

Hagedorn.
.

Como o evento é di

rigido aos monitores do

PNMT e dispõe de vagas
limitadas, os organiza
dores esperam reurur

entre 15 e 25 participantes,
já que foram encaminha
dos convites a 19 muni-

'cípios da Região Norte de

Santa Catarina, para que
inscrevessem seus repre
sentantes. Hagedorn diz

que, além de ]araguá do

Sul, deverão estar repre
sentadas," também as

cidades de Joinville, São

Bento do Sul, Mafra, Ca
noinhas, Campo Alegre,

Rio Negrinho, Corupá,
Major .Vieira, Itaiópolis,
Três Barras, Garuva, Ita
poá, São Francisco do Sul,
Barra do Sul, Barra Velha,

)

São João do Itaperiú, Mas-
saranduba, Schroeder e

Guaramirim.
Ele salienta ainda que o

grupo será contemplado,
no último dia de trabalho

da oficina, com um passeio
pelá Rota da Colonização
Húngara, do Prográma
Caminhos de Jaraguá d<?
Sul. (MHM)

OTAS
MECÂNICA
O Núcleo de Automação da Acijs, em parceria com a

CâmaràdaMulher Empresária, promove, no dia 22 deste

mês, curso de mecânica básica para mulheres. O curso é

piloto e oferece 20 vagas, sem custo, e vai abordar aspectos
C0)110 suspensão, direção, freios, motor, transmissão,
carroceria e eletricidade, além de informar sobre outros

.detalhes técnicos, como motor de partida, vida útil de

f1lgu�as peças e revisões periódicas, garantia do veículo,
emergência e outros.O curso acontecerá riaAutomecânica

Borchers, no Bairro Água Verde, a partir das 19h30.

PALESTRA
O Departamento da Mulher, do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Jaraguá do

Sul. e Região, promove, no dia 25 deste mês, palestra
sobre estresse e depressão. Quem vai falar sobre o assunto

é a psicóloga TâniaMaria de Oliveira. Apalestra é gratuita.
Para participar basta levar um pacote de fraldas

descartáveis tamanho médio, que serão doadas para as

e quadrigêmeas Rafaela, Eduarda, Stefani e Heloísa ..

PISCINA I

Foi inaugurada no início deste mês a piscina da Escola de

Ensino Especial da Apae de Jaraguá do Sul. A piscina é

adaptada às necessidades dos alunos, com barras, elevador
e outros equipamentos. Inicialmente vai atender 70 alunos

em atividades de hidroterapia.

SHOW
Amanhã, a Secretaria de Educação e Cultura e a Fundação
Cultural deJaraguá do Sul promovem mais uma edição
do Projeto Música na Praça, a partir das 18 horas, na

Praça Ângelo Piazera. Desta vez três bandas jaraguaenses
vão ocupar o palco: Canaã, Dr: Stigma e Zirighidu. A
primeira banda a se apresentar é a Canaã, seguida da Dr.

Stigma e, por fim, a Zirighidu.

COMEMORAÇÃO
Em comemoração a Seman-a da Enfermagem, 2é

técnicos de enfermagem, do Hospital e Maternidade

Jaraguá participaram, até ontem, de uma séri� de

atividades voltadas à profissão. O objetivo foi p�omovel
a capacitação através da realização de palestras com

médicos e conscientizar a comunidade para medidas de

prevenção a doenças,

ESTRATÉGIAS
- \

A Brainstorm Treinamento e Idiomas oferece à, corou

nidad� empresarial o curso "Estratégias-e comportamento
,

na gestão de compras". Baseado em apresentações e

dinâmicas, o.curso fundamenta-se no repasse de técnicas

e procedimentos que permitirão desenvolver suas

atividades voltadas para a consecução- dos objetivos
econômicos e sociais da organização, desenvolvimento
pessoal e à capacitação profissional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



]ARAGuA DO SUL� O

advogado Gilberto Cassuli,
da Cassuli Advogados As
sociados, será um dos ho

mepageados com o Troféu

Anita Garibaldi 2002. Ele

estará recebendo a home

nagem em solenidade pre
vista para esta noite, às

20h30, no Salão de Festas

do Clube Aliança, em

Bento Gonçalves (RS). 0-
troféu é concedido pelo
Instituto Anita e Giuseppe
Garibaldi e destaca em

presas, entidades e perso
nalidades com atuação
destacada na comunidade,
no cumprimento das ati

vidades profissionais e

atributos de cidadania.
A premiação integra

outras atividades sociocul
turais organizadas pelo
instituto, com o 'objetivo de
assinalar os 120 anos da

morte de Giuseppe Gari-

SÁBADO, 18 de maio de 2002 GERAL ,
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Gilberto Cassuli é destacado I ENCONTRO: CONFERÊNCIA DISTRITAL DO ROTARV DEVE REUNIR 800 PESSOAS NA SCAR

comoTroféuAnitaGaribaldi Evento deve atrair rotarianos
J

baldi, também conhecido
como Herói de dois Mun
dos.

O advogado jaragua
ense, um dos destaques
dos atos desta noite, nasceu
em Joaçaba, no Meio Oeste
do Estado, e concluiu o cur
so deDireito pelaFurb CUni
versidade Regional de Blu
menau), em 1977. Desde

1980 ele exerce suas ati

vidades. profissionais em

Jaraguá do Sul. Recente

mente, o escritório da Cas
suli Advogados Associa

dos, hoje com uma equipe
que envolve 30 pessoas, 14

delas são profissionais do
(

ramo, foi distinguido com

os troféus "Melhores da
Advocacia Brasileira" e

"Melhores da Advocacia
de Santa Catarina", pre
miações rec�bidas em São
Paulo e em Florianópolis,
respectivamente.

Cassuli exerce atividades desde 1980, em Jaraguá do Sul

A Yang Fashion está situada a:

de toda Região Norte/NQrdeste.
, ,

]ARAGUA DO SUL -

Sob o tema Rotary e Fa

mília, acontece neste final

de semana a 42a Con

ferênciaDistrital do Rotary,
no Centro Cultural de Ja
raguá do Sul. Estão sendo

esperados cerca de 800

rotarianos e familiares de
.

todo o Norte de Santa Ca

tarina, que vão participar
de palestras, discutir sobre
assuntos específicos' e re

lativos' ao tema propos-
. to pelo presidente do Ro

tary Internacional, Ri-

QJchard King. "O tema não

poderia ser mais opor
'tuna", garante o organi
zadorgeral da conferência,
Rolf Botho Herrmann.
Ele garante que os resulta

dos serão concretos e que
medidas se fazem neces

sárias para um melhor re

lacionamento entre mem

bros de uma família.
Com a mesma empol

gação, o futuro gQvernador
do distrito,WaldemarBehling,
afirma que todos os detalhes

Cesar JunckeslCP

Governador distrital do Rotary, Herbert Zimath Júnior

foram providenciados para
receber os participantes,' in
clusive com oferta de creche

para as crianças até 8 anos,
uma iniciativa inédita em

eventos como esse.

Behling diz que a pro
gramação será intensa e que
várias salas do Centro Cul

tural serão ocupadas.
-

"O

grande auditório receberá

confortavelmente a todos

os participantes e estamos

fazendo o máximo par,a

que todos saiam com uma

excelente impressão da

cidade", reforça Behling.
Para as atividades recre

ativas e culturais está pro
gramada uma "minischüt

zenfest", idealizada e orga
nizada pelo ex-governador
do distrito Rolf Botho

\

Herrmann. "É uma opor-
tunidade oferecida aos

visitantes para que conhe

çam e entendam um po
uco de nossas característi
cas culturais'Lafirma Her
rmann.

O atual governador do
distrito, advogado Herbert
Zirnath Júnior, acom

panhou toda a organização
do evento, que começou
ontem e sé estende até

amanhã, e deve reunir ro

tarianos e familiares de

aproximadamente 50 mu

nicípios do 'Norte e Nor

deste do Estado de Santa

Catarina.
(MARIA HELENA DE MORAES)

I
I

Parque deEventos sediará o_3°�ncontto daFamíliaLuterana
]ARAGuA DO SUL - A

IECLB (Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no

Brasil) promoverá amanhã,
com início às 8h30, no Par

que de Eventos, Pavilhão
B, o 3° Encontro da Famí
lia Luterana. A promoção
é conjunta das paróquias
localizadas em Jaraguá do

Sul, Schroeder, Corupá,
Massaranduba e Guarami

rim, c0tlJ o objetivo de '

reunir as famílias luteranas
da região.

A primeira atividade

r

será a celebração de um

culto eucarístico às 9 horas,
com a participação do

pastor Mozart Noronha
de M�lo, que virá do Rio

de Janeiro especialmente
para o acontecimento. Às
11 horas, serão visitados os
estandes e, ao meio-dia,
será servido um almoço
comunitário. Às 13 horas

as bandas e grupos de canto

das paróquias farão apre
sentações, seguidas de pa
lestras dos pastoresNoronha
e ArnildoWilbert.

À noite, evite ser

agressiva 'com quem ama,

Câncer - Terá motivos para ficar
de vida, Graças ao

,a sua

i crescer. Clima de
a pessoa amada.

m reencontro com

�onge promete muita
dia 'será propício

ios a lugares que não
con cesso na paixão.
Virgem - Graças à sua

ener ia mental, poderá fazer
erta importante. Dia
ra curtir a família

e o seu sexto sentido

surpresa no amor.

ESC:Or.DJ·iã-o - Saiba escolher os
as: precisará repor as'

rgias e curtir um clima
ilidcde. Visita de longe

o seu coração.

O primeiro desses en

contros aconteceu em 1998,
e desde então as paróquias .

deliberaram pela realização
de outros eventos,' sem

pre com a finalidade, de
dar oportunidade para a

integração das famílias, diz
o pastor Cláudio Herberts,
da Paróquia Apóstolo
João, do Bairro Ilha da

Figueira, que está presidin
do a comissão organiza
dora do evento, tendo o

apoio do pastor Carlos
Luiz Ulrich, da Paróquia

Apóstolo 'Tiago.
Herberts define o en

contro como uma oportu
nidade para a "afirmação
da fé e de fortalecimento
dos compromissos cris

tã?s";'nuirta épocaem que
ocorre o "esfacelamento'
das relações humanas' e

. afastamento das pessoas".
E1e destaca também o:
caráter ecumênico do even-

'

to, que "está aberto .à par
ticipação de todos os

\ interessados, seja qual for
o credo religioso". (MR)

Sagit' '0 - O Sol promete
um d agitado. Esporte,
I de de que gaste

pedida.
ia iluminada. com as

queridas.
Capricórnio - Bom dia para

mília e fazer um programa
Aproveite para se exercitar.

, receber uma

.

�9ti}J.·á��.., DediqLJe o seu

�vq�e gosta. Vai se
_r��o lado de pessoas
��erá agradar a
quem ama e criar um clima de
cumplicidade.
eixes - Um trabalho extra

(1S lucros. Sua
tará a todo vapor. O
arará sensivelmente
e. Conquistas em alta.
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.• RECEPTAÇÃO: OPERAÇÃO LOCALIZOU VEfcULOS FURTADOS E ENCHEU DUAS CAÇAMBAS COM PEÇAS

Polícia prende dono de oficina

que fazia desmanche de carros
GUARAMIRIM -' A

Polícia Civil de Gua

ramirim, com o apoio da

Militar, prendeu em fla

grante na noite de quinta
feira, por volta das 18

horas, o proprietário de

oficina Adenor Elert, 33
anos, natural deJaraguá do
Sul. Uma denúncia anô

nima revelou que o esta

belecimento, localizado na

Rua Verônica Kniss, no
Bairro Schroeder I, em

Schroeder, funcionava co

mo desmanche de veí
culos roubados.

Quando Elert perce
beu que' os policias esta

vam rondando a área, saiu
do local, mas' acabou
sendo abordado na rua.

Na oficina, os policiais
apreenderam um Golf

(com placa fria), um Gol,
um Fiat Uno (sem algu
mas peças) e um Santana

(sem motor); dois chassis
recortados (de Gol e de

um Fiat Uno), todos com

registro de furto. Também
encontraram cinco mo

tores, sendo quatro com .

registro de furto (um
Vectra, dois FiatUno e um

Gol), e encheram duas

caçambas com peças de

\

Cesar Junkes/CP

Alguns carros e peças foram encaminhados para a Delegacia de Guaramirim

carro. "Todo material en

contrado está em um de

pósito perto da Delegacia
de Schroeder, e hoje pela
manhã vamos separar as

peças", diz a delegada da

Comarca de Guaramirim,
Jurema Wulf. f'

Ela informa que o

mecânico confessou que
recebia 9s veículos, mas
que não sabe quem são as

pessoas que efetuaram a

entrega, nem tem conhe

cimento dos'nomes dos

mesmos. "Ele nega fazer

parte de quadrilha, alega
que apenas pegava os car

ros para alterar algumas
características, como no

golpe do seguro", diz.
O acusado foi enca-

INFORMATIVO IPESC

I

I
I,

minhado para o Presídio de

Jaraguá do Sul, no fim da

tarde de ontem, onde aguar
da julgamento.

De acordo com infor

mações da delegada, como

não havia carros adul- f"

terados, Elert vai respon
der inquérito por recep
tação, podendo pegar ,de
2 a 5 anos de reclusão.

(FABIANE RIBAS)

Malwee busca o título da

Copa Santa Catarina
]ARAGuA DO SUL -

Basta um empate hoje,.em
Criciúma, para a Malwee

conquistar a primeira edição
da Copa Santa Catarina. O

time, completo, viajou on

tem para o Sul do Estado e

o técnico Fernando Ferreti

definiu a equipe que entrará
em quadra com: Franklin,
Euler, Cacau, Manoel To
bias eMaicky. Os jaraguaen
ses, que venceram a primeira
partida da final na quarta
feira, em casa, contra aAnjo
Química, por 5 a 1, esperam
uma press�o forte da torci

da, mas ressaltam que todos

têm muita experiência e que
isto não influirá no rendi

mento técnico de cada um.

O treinador disse, antes
do embarque, que a Mal

wee não deverá fugir de suas
características de jogo até

porque atuar na base do

contra-ataque será favorecer
o esquema de jogo do ad

versário. "Eles vão ter que
correr atrás do resultado e

vão tentar obtê-lo de todas

as formas possíveis", co

mentou Ferreti.
I O time retorna logo a

pós a partida e, segunda
terça-feira, realiza treinos nl

ginásio do Sesc, deJoinvilk
onde as medidas da quadr
(40m x 20m) são semelhan
tes às dos ginásios da UO

em Caxias do. Sul, e

dlLondrina, onde a Malw

atuará ainda este mês, pel
Liga Nacional. ''ViajamoIina quarta-feira para o Ri

Grande do Sul e voltam�
logo após o jogo, pois e1
treamos no dia 25, em Ja.

I
raguá do Sul, contra o COI
legial, pelo campeonato est

adual", disse o treinador. I
Outra novidade na Mal

, -

d
I

wee e a contrataçao o pre

parador físico paulista R9
gérioMancini para substi9
Giovanni Ciprandi, que via

.
. I

jou para o Rio de Janem
d
., 'IIon e rra atuar no vo ei

Mancini possui dois títuld
da Liga Nacional, em 199'

e 1999, quando atuava n

Clube Atlético Mineiro.

OSVALDO JURK
Prefeito Municipal

DENILSON WEIS
Assessor de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A

\\SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA

ESPORTE CLUBE TUPY".

OSVALDO JURK, Prefeito Municipal de

Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de

suas atribuições, consubstanciadas na Lei

Orgânica Municipal, de 5 de abril de 1990, faz

saber aos habitantes deste Município, que a

Câmara Municipal- aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

LEI N° 1.303/2002

Art. 10 - Fica o Poder Público Municipal
autorizado a declarar de Utilidade Pública
"SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIV
ESPORTE CLUBE TUPY", fundada em 20 d

junho de 1999, com sede neste município d

Schroeder, Estado de San_ta Catarina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na dat

de sua publicação

Schroeder (Se), 14 de maio de 2002.

Registrada e publicada na mesma data.

Téo Bogo/CP

Delegada Jurema diz que vai investigar se existe quadrilha

MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo

07hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

A DIREÇÃO DO Ipesc, atendendo as diretrizes de governo e orientação do
Governo Esperidião Arnin, no sentido de valorizar, qualificar e preparar os
servidores do instituto para as mudanças que vêm sendo promovidas, está
realizando, juntamente coma Secretaria do Estado da Administração e do
Desenvolvimento. Social e da Família, e em parceria com CIASC, ESAG/
UDESC, UNISUL, SINÉ, FAT, SESI e o Ministério da Previdência Social,
cursos de aprimoramento e capacitação nas áreas de Assistência Médica,
Informática e Previdência Social.

.

Em data de 15/5/2002, às 10 horas, em ato realizado no IPESC, foram
entregues Certificados de Conclusão de Curso de Capacitação em Auditoria em
Contas Médicas (40 horas/aula) a36 servidores do IPESC.
Segundo a Direção da UNISU L, pela primeira vez, houve aprovação total dos
partiCipantes com 100% de freqüência.
O curso foi possível graças aos recursos do I P ESC/Secretaria do Estado di>
Desenvolvimento Social e da Família/SIN E/FAT e a coordenação da Secretaria
do Estado da Administração.
Estiveram presentes à solenidade o Secretário de Estado da Administração, Sr.
Octávio Renê Lebarbonchon Neto; o Presidente do Instituto, Sr. Eloy José Ranzi;
o Coordenador da Grande Florianópolis do Sistema SINE/FAT, Sr. Jorge
Lauter, os representantes da U NISUL, Sr. Fabrício Schautzer e Sra. Maria
Helena Ventura.
Curso similar está sendo desenvolvido na área de Previdência Social a 37
servidores do IPESC, com conclusão marcada para dia 6/6/2002.
Com esta ação, o IPESC registra sua participação ativa no Projeto do Governo
do Estado de Melhorar a qualidade do Serviço Públ ico prestado à Comunidade
Catarinense, que tem como ponto de partida a valorização e qualificação técnica
do Servidor Público do Servidor Público do nosso Estado.
E loy José Ranzi

Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa catarina

NOSSA MENSAGEM

\\ Fomos batizados no Espírito para formarmos um só corpo"

Somos bilhões de pessoas reunidas num mesmo lugar: a Terra. E
Deus sempre sonhou que, embora

muitíssimos, fôssemos um só corpo,
articulados uns aos outros pelos .

laços do amor, pelo fogo do

Espí rito. Sempre quis encher toda
essa "casa", com o vento forte do
seu Espírito, na qual cada pessoa
fosse manifestação do Espírito em

vista do bem de todos, onde a

convivência fosse a paz. Jesus
viveu esse sonho do Pai e até
morreu por ele. Hoje, na força do

Espírito, ele espera que façamos
a nossa parte: "Como o Pai me '

enviou, também eu vos envio! II

A aio:

TAFAC - TAVAÁES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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• RÉCONHECIMENTO: ATLETA iREINA NATAÇÃO NA EQUIPE AJINC/URBANO/FME HÁ DOIS ANOS

NadadoraMayaraMartins éuma
-,

das promessas na equipe· de. JS

Copa Malwee de Bicicross vai reunir mais de 200 pilotos

VARlEANO
Este fim de semana será disputada a' quarta etapa do
Campeonato Varzeano, que não foi realizada no fim

de semana passado devido ao feriado do Dia das Mães.

Hoje, a partir das 13h30, entram em quadra Kiferro x

Água Verde, no Estádio Vila Lalau; às 14h30,
enfrentam-se Automóveis Pradi x Santo Antônio,'no
EstádioJoão Pessoa, e, às 15h30, será a vez do Cruzeiro
jogar com o Depecil, no Estádio Vila L�lau. No
domingo, a partir das 15hi5, enfrentam-se Atlético x

Acaraf/Móveis Kagenor, no Estádio J()ão Marcatto.,

]ARAGuA DO SUL -

Destaque na equipe Ajinc/
Urbano/FME, a nadadora

MayaraMartins, de 11 anos,
.

treina todos os dias e ga
.

rante resultados positivos
para o Muhicípio. No início

CAMPEONATO DE HANDEBOL do mês, por exemplo, a

atleta disputoucampeonato·As inscrições para o Campeonato Aberto de Handebol
Sul-brasileiro, emCaxias do

podem ser efetuadas até o dia 24 de rhaio,na FME
, Sul, conquistando o pri-(Fundação-Municipal de Esportes); das 7h45.às l1h45

e das 13 às 17 hora's. As disputas, ql:le envolvêm atletas meiro lugar nos 100 metrqs
.

, , .,
. c ...',' costas, e � terceira co.locação

a partir dos 15 anos" têm data prevista par�,i�dar no '

dia 1 de junho e enterrar no aia 30 do mesmo i1'lê�.A : nos100�eti:o� liv�e.Adep-
diretora de Promoções de Evemo� d� PME, Cleid'ê't '

.' ;,ta desta ltlodilidaq� ,deS_ge,

Mosca, informa qu� o congresso técnico está marcado ,

os () anos, Mayara diz que
.

. pratica a pata,ção,p�r go��at' -

para o dia 28 d.. e maio, a. partir das, 19h30, na ESé,ota '

"

(� muitodeste espo,rte� "Con-
Wizatd Idiomas,

'
'.

ségill entrarna equipeAjinc/
Úrbano/FME quando
competi no circuito interes
colar de natação, há dois
anos, e obtive uma boa, co

locaçãp. Desde então, treino'
muito e me dedico para tra
z�r troféus e medalhas para
Jat'aguá do Sul", destaca.

COPA JAVEL
A FME (Fundaçãb Municipal de Esportes), em
parceria com a Javel Concessionária Fiat de Jaraguá
do Sul, está promovendo a primeira Copa Javel de
Bocha Livre, que conta com 32 equipes inscritas e

vai envolver jogos eJ;I1 canchas dos diversos bairros
do Município. De acordo com o gerente de Esporte
e Lazer, Ivo dos Anjos, o inicio da competição, será
definido no congresso técnico marcado para o dia 3

'

de junho, a partir das19h30, na Arsepum (Associação
Recreativa dos Servidores Públicos Municipais).

]ARAGuA DO SUL �

iAqeptos da velocidade
sobre duas rodas vão atrair
o público para,a pista de
bicicross do Parque Mal

weé, neste fim de semana.

Trata-se da segunda etapa
da Copa Malwee da mo

dalidade, que tem início

hoje pela manhã, por volta
das 10 horas, e pro�segue
durante à tarde. A premia
ção está prevista para acon
tecer a partir das 17 horas.
Os três primeiros coloca
dos, de �ada categoria re-

JABs
Atletas da equipeJuvenil de Futsal daMalwee/FME
e o Adulto de basquete da Duas Rodas/Unetj/FME
(viajam hoje para Toledo, no Paraná,' onde estarão

representando e defendendo o Município' nas
competições dos JABs (Jogos Abertos Brasileiros),
que começaram ontem e prosseguem até dia 22. O

direito de participar foi conquistado nos Jabs do ano

passado,' quando Jaraguá do Sul ficou em primeiro
lugar nestas duas modalidades, em Itajaí. O técnico

Augustinho Ferrari vai acompanhar os jogadores de

futsal, e Milton Mateus, os de ?asquete.

" Cesar'Junkes/CP
,

Maypra se' destacou no Sul-brasileiro, em Caxias do Sul

Na opinião do técnico

da equipe jaraguaense, Ro
naldo Fructuozo, Mayara é

uma das promessas no gru- ,

po. ''Ano passado ela foi
uma das melhores atletas,

com certeza vai nos trazer

ótimas conquistas't.ressalta,
enfatizando a colocação que
Mayara obteve na cidade,
gaúcha, no começo do mês.

"Ela competiu com os me-

ceberão medalhas. Ao todo, '

o evento vai contar com a

participação de aproxima
damente 200 pilotos, vin
dos de diversas cidades-do
Estado de Santa Catarina.

Um dos organizadores
'da competição, ValdirMo
retti, informa que cerca de
50 pilotos são da equipe
Malwee. "Os atletas vão

disputar em 35 categorias
e nossos pilotos são Os

favoritos. Corri certeza ga-

provas", destaca Moretti,
que também ocupa o cargo
de presidente da Federação
Catarinense de Bicicross.

Ele ressalta que a intenção
desde campeonato é pre
parar os atletas para o està
dual da modalidade e para
oMundial, que estámarca

do para acontecer no mês

de julho, na cidade de

Paulínia, em são Paulo. "A

federação conseguiu ins

crever 80 pilotos catarinen-
rantirernos as primeiras co- ses nesta competição inter
locações nas principais ,nacional, sendo que 30

lhores atletas' do Sul do

Brasil", diz,
Em 2001, a atleta par

ticipou das quatro etapas do

Campeonato Catarinense
de Natação, na categoria
Petiz, até 12 anos, e con

quistou oito, medalhas,
sendo três de ourá, duas de
prata ,e três de bronze, além
de ter batido o recorde nos

50 metros costas' e ficado

em terceiro lugar geral no,
ranking da competição.

Ó técnico diz queo pró
ximo desafio na categoria
de Mayara será no segundoI

semestre,' no mês de agost�.
, Em outubro, 'a jaraguaens�.
, participa de outro campeo-
natoSul-brasileiro, em Porto

Alegre. "Este será mais

complicado porque :vai ser
disputado erÍl piscina de 50

metros e será válido para o

ranking nacional", comuni
ca. (FABIANE RIBAS)

'I

fazem parte da equipe
Malwee", enfatiza, acres
centando que o, número

elevado de jaraguaenses
que vai disputar o Mundial
é fruto do trabalho desen
volvido com o grupo e ao

apoio da émpresa patro
cinadora.

A Copa Malwee será

disputada em cinco etapas.
A primeira foi realizada no
mês de fevereiro.Aentrada

é franca e, no local, haverá
serviço completo de bar e

'cozinha. (FABIANE RIBAS)
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