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VICTOR SCHMÕCKEL

Lixo vira luxo

para estudantes
Alunos da EscolaAnna

Tôwe Nagel realizaram
concurso de Rei e Rainha

da Sucata em comemo

ração à Semana do Meio

Ambiente. A atividade,
que aconteceu na terça
feira, também marcou o

lançamento do Projeto
Escola 21.
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\:
mannes
estofados e colchões

Jaraguá-Motor Clube é palco
, , "'

da sa etapa do Automobilismo
A quinta etapa do Campeonato Catarinense de melhor receber o público - estimado em quatro

Autom�bilismo será realizada neste fim de semana, mil pessoas -, a estrutura passou por reformas.

. no Autódromo Jaraguá Motor Clube, Os orga� Os ingressos estão sendo comercializados no valor
nizadores do evento esperam bater o recorde no de R$ 8,00, e valem para os dois dias da competição,
número de inscrição, contando co�a participaçã,<ji"�/-qll€?tem início hoje, às 11 horas.

de aproximadamente 80 pilotos catarinenses. Para
.oi
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Campeonato Catarinense de Velocidade vai envolver aproximadamente 80 pilotos, como no ano passado

Prefeito sofre

acidente emJS

"
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A coori:lenadora da-�Regional d Iii
Nereu Ramos, Maria Elisabt II,
Mattedi, aponta o ciúme de ali;'guns vereadores como a caus, I

de sua possível exoneração d I

cargo. P�gina 3
.

, :11

Os alunos da Escola Municipa I'
Wafdemar Schmitz, na Ilha d: I

Figueira, aproveitaram a Seman:
do Meio Ambiente para o re

�
I

plantio da mata ciliar. Página Cí '

o prefeito de Massaranduba,
Davio Leu, e a mulher, Marion Leu,
foram vítimas de um capotamento
ontem à tarde, na Rua Bernardo

Dornbusch, próximo à Marisol. Se

gundo informações, ele foi fechado
pelo caminhão placa BWF-3001, de
São José dos Campos. As vítimas

passam bem. PÁGINA 7
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Homem assaltado"'é 'I

atingido com tiro

no olho direito
PÁGINA 7
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Calçadão cla Marechal, 3M
Estacionamento Anexo.
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CO�IODOPOVO OPINIÃO SÁBADO, 8 de junho de 2002

e a abstração
JULIANNE FISCHER __:_ Professora do lCPG (Instituto
l:Catarinense de Pôs-Graduação)
�
o mundo da fantasia, da imaginação, do faz-de-conta,

do jogo, da brincadeira é um mundo no qual a.criança está
em exercício constante, sobretudo o intelectual. O mundo

lúdico. é.. de certa forma, essencialmente abstrato. Neste

contexto, para existir diversão, a criança deve apelar para o

processo imaginativo.
I

Um exemplo clássico desse processo imaginativo é o

conhecido RPG (Roling Playing Game). Esse jogo depende
exclusivamente do processo criativo e imaginativo, no qual
.crianças e jovens criam mundos de fantasia. Outras
atividades podem repartir fantasia e imaginação com o,

.cortcreto, como é o caso. do cavalinho-de-pau, quando um

Ipedaço de cabo de vassoura adquire características de um

cavàlo real, tanto físicas quanto ,comportamentais.,
I

Nesta brincadeira, o quintal se transforma, aos olhos da

I ri cri.ança, � se �o�na uni mu�do -onde ela está cavalgando. A
brincadeira divide a fantasia com artefatos concretos, que

I j atua.m
como re�u�sos de a

..
P?io ao abstrato, realçando e

..j fortalecendo o lúdico ?a atividade,
I ,

A atividade lúdica é, acima. de tudo, uma demonstração
I plena do exercicio da abstração e leva a uma.maior

compreensão do esquema corporal e também ajuda<� criança
a equilibrar suas emoções, sua auto-estima e sua confiança
em lidar com seus colegas e o mundo real onde vive.

Através do faz-de-conta as crianças promovem e

exercitam seu raciocínio abstrato, também. Fazendo uso

da abstração, concebem na imaginação um mundo todo
seu. Essa carga criativa "exercida pela criança é' capaz de

I

separar mentalrriente um ou mais elementos de uma
I totalidade complexa! de' um mundo que ela ainda não
entende.

Por conta dessa necessidade de compreensão do mundo,

rJ a criança se .diverte com o lúdico e cria um ambiente de

I simulação para si e seus colegas com variáveis controladas.

:1 O controle é feito de diversas formas, seja abrindo a água'
ri do quintal para abstrair uma chuva ou mesmo uma

[I tempestade.
-

,I A cada mundo novo são criados obstáculos específicos

,[II qu� precisam ser resolvidos e vencidos. E a diversão desses
I mundos está exatamente em resolvê-los superando as
,

expectativas e as ansiedades criadas. Nestes mundos as

I crianças vivenciam suas experiências com, energia e

I dedicação.
Nestes mundos as crianças podem se dar ao luxo de

II errar para avaliar o resultado, sem medo de punição que
agregue sofrimento. A presença do erro transforma o brincarI em exercício de preparação para a vida.

I! O brincar, o jogo e suas regras são, de certa forma, uma
abstração da própria vida, não na sua complexidade, mas
na raiz da sua natureza. Através desse processo, estará

li1, forçando a imaginação para criar os mundos mentais
necessários à interpretação do jogo. Sem o recurso da livre

imaginação, não poderá compreender um cavalinho-de-pau
ou mesmo o simbolismo envolvido num jogo mais

I

complexo.
Artigos para Carta do Leito. deveni ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180 ou pelo
e-mail: cp ...edacao@jornalc�J�eiodopo\(o:com.br. As cartas devem conter o ender�ç� ou telefone para
contato. O jOmal se reserva o d".,1D de �ntelizar o teXID e fazer as correções ortográficas e gramatiçais necessárias.

,I------------�------------------------------�
I � I
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Equilíbrio Ambiental
Já é costumeira em todos os

anos, que a primeira semana de

junho seja destinada à cons

cientização ambiental. O que

podemos já concluir é que as

novas gerações começam a

apresentat; um nível de racio

nalidade muito mais conserva

cionista do que as demais. Fruto

principalmen te da grande
discussão e formulação de no
vas idéias, na qual se destaca

as que abordam o desenvolvi
mento sustentável.

Em 1992, o Brasil foi palcoI

da primeira grande reunião

entre as nações sobre a temática

ambiental. Dela se tirou uma

grande conclusão: os recursos

naturais são finitos e precisam
ser conservados, e três grandes
ações a serem executadas por
todos os povos: 1. Educação
Ambiental; 2. NormasJurídicas
Ambientais mais rígidas, e 3.

Combater o consumismo

desenfreado.
Após uma década da

ECO'92, concluímos que a

Educação Ambiental tem tido

grande crescimento e desperta
.do nas novas gerações novas'

práticas de sustentabilidade.
No campo jurídico, as normas

.I'

SO

r
É nítido de que

I
aonde

\

o ser

humano está mal a
IVatúreza não pode

estar sendo

respeitada

de-fato são mais rígidas, porém,
especificamente, no caso bra
sileiro, são olimpicamente
desrespeitadas por pessoas
físicas e jurídicas possuidoras
de grandes fortunas que, atra

vés de suas influências nos

órgãos governamentais, pas
sam completamente impunes
por seus crimes. Com relação
ao consumismo, bem, este está

diretamente ligado à mais

nefasta forma do capitalismo
atual, conhecida como a "Ló

gica do Mercado". Por meio

desta visão, tudo é supérfluo,
desde sacolas plásticas de su

permercados até pessoas e

sentimentos, e tudo deve estar

condicionado aos interesses

que levam ao lucro de uns

poucos .ern detrimento do

prejuízo de todos.
A questão ambiental não

com o Social

...J

\

pode ser vista como algo des-
conexo da realidade social e

econômica. Não podemos
mais ter apenas aquela visão

romântica de que basta-nos
sermos assíduos telespectado
res de programas jornalísticos
sobre o mundo animal, que já
estaremos Jazendo nossa parte
para um mundo melhor.

Como podemos ter equilí
brio ambiental, se somente em

nosso País quase 1/3 da pa-
I

pulação vive na linha ou abaixo
da linha de' pobreza? É nítido
de que aonde o ser humano

está mal a Natureza não pode
estar sendo respeitada.

Que esse texto e esta semana

possam serva para que
façamos, de fato, uma séria

reflexão que nos conduza há

um verdadeiro caminho de
. justiça universal. E para isso a

.

participação de todos os se

tores é fundamental, até por
qw�,mesmo para os poucos que

consegue1_? lucrar' com a des

graça do mundo, é interessante
lembrá-los de que pobres ou

ricos, americanos ou brasilei-

<ros, VIvemos em um mesmo

planeta e, se o barco afundar,
naufragamos todos.

CORREIO DO ppVO Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõcket
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POLÍTICA

I PRESTíGIO: DOCUMENTO COM 1.402 ASSINATURAS PEDE A PERMANÊNCIA DA TITULAR DA REGIONAL j

Moradores de Nereu Ramos I

satisfeita, qual omotivo dissoi1
tudo? -, questiona apre-fi
sidente da associação demo-ti
radores, que representa apro-jl
ximadamente 11 mil

pessoas'11moradoras de cinco Iocali-i
dades da região.�dete a�-i!' I
ma que, se a Prefeitura nao ii "

atender o pedido da comu-
,

nidade para que mantenha: '

Maria Elisabet no cargo, será i I
I

organizada uma manifes-j
tação pública de protesto. :1'

Maria Elisabet afirma I I '

que está aguardando a po- II'sição final do prefeito, mas
.viços", afirma Maria Elisa- ressalta que, se tiver que sair, !i '

bet. Ela acredita que o medo não vai questionar a decisão I
de perder o espaço também do prefeito. "Somente gos-

I

fez com que esses verea- taria que os serviços aqui II ,

dores se sentissem acuados. prestados tivessem conti- .'
Os vereadores a que ela se nuidade", assinala.' Além

1
I

refere são 'Paulo Floriani disso, elà diz que tem es- II

h d
. -

d
I [

(PPB) e Eugênio Garcia tran a o a poslçao os I

(PSDB), que, segundo ela,. vereadores, inclusive os do !
,

pressionaram as autoridades 'PFL, que não se posicio- I'

a tomar a decisão de eXO- naram publicamente a seu II "

nerá-la, favor.' I, I
- Se o serviço está dan- (MARIA HELENA DE M6RAES) :1

"

I
O deputado estadual Ivo Konell enviou nota à

imprensa, esta semana, dizendo que tudo o que o

prefeito Irineu Pasold tem declarado nos últimos dias
sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
nã<;> tem nenhuma eficácia Segundo o que consta na

notá, o fato do prefeito afirmar que muitos
contribuintes terão aumentos superiores por força
daAdin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) é pura
heresia, ji que a ação proposta pelo PMDB e julgada
procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado não

aumenta nem diminui o IPTU. Ainda de acordo com
a nota, a Justiça julgou inconstitucional o aumento de
30% aplicado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, por
ser quatro vezes maior que a inflação do período,
que foi de 7%.

fazem
]ARAGUÁ DO SUL - A

exoneração da coordenadora
da Regional de Nereu Ra

mos,Maria ElisabetMattedi,
não agradou os moradores
do bairro. A presidente da

associação de moradores,
Lindete Bressani, e�ca-
minhou esta semana à Pre

feitura um abaixo-assinado,
com 1.�02 assinaturas, pe
dindo que a administração
volte atrás na decisão de
afastar a coordenadora. Lin-

se PORTOSMAIS IPTU
Cesar Junkes/CP

. Maria' Elisabet diz que exoneração é por ciúmesAinda de acordo com o

deputado Ivo Konell, se

os contribuintes forem

prejudicados com um

novo aumento, será de
corrência de mais um ato

de ilegalidade do prefei
to Irineu Pasold, já que a

edição de um novo de
creto para vigorar no

exercício de 2002 é tão

ilegal quanto o aumento

aplicado em dezembro
do ano passado. O de

putado esclarece que a

Prefeitura somente pode
cobrar o valor do IPTU

de 2001 acrescido da

,
inflação' do período.

O presidente da Comis
são de Transportes. da
Assembléia' Legislativa,
deputado Jaime Duarte

(PPS), aguarda resposta
do governador do Es

tado, Esperidião Amin

(PPB), para o pedido de
audiência para tratar do

projeto que cria a em

presa de economia mista

SC-Por�os. O parlamen
tar vai solicitar a retirada
do projeto da As
sembléia e a elaboração
de uma nova proposta,
depois de realizadas dis
cussões com a comu

nidade.

isso. Os vereadores deveriam
me dar apoio e colaborar

com o incremento dos ser-

de te informa que o ofício

com o abaixo-assinado foi en

tregue ao chefe de gabinete,
Sílvio Celeste, que se com-

'rometeu, segundo ela, en
tregar o documento ao pre
feito Irineu Pasold, na pró
xima segunda-feira.

A decisão de exonerar os
coordenadores das regionais
e mudar a forma de atuação
das mesmas foi tomada pelo
prefeito depois que alguns
vereadores criticaram publi
'camente a forma de trabalho

,

das regionais e, em especial,

omodo comoMariaElisabet(
estava conduzindo o trabalho,
que foi classificado corno
"eleitoreiro". O chefe do ga
binete, Sílvio Celeste, co�fir
ma que recebeu o docu

mento, já que o prefeito não

está na cidade, mas preferiu
não se pronunciar sobre o

assunto.

De acordo com a ava

liação de Maria Elisabet, o
que motivou a "revolta" dos
vereadores foi urna mistura

de machismo e ciúmes. ''Não

entendo o motivo de tudo

Arquivado pedido de cassação contra o vereador Scarpato
ENTRE ASPAS---- portância às pessoas. Ni�

guém tem o direto de me-.

nosprezar outras pessoas,
muitomenos colegas", afirma
Müller, ao se referir aos adje
tivos usados por Scarpato,
que chamou os col�s de
amebas e medíocres.

Os argumentos apre
sentados, ainda segundoMü
ller, visam preservar os direi
tos dos vereadores, "que foram
desrespeitados com a atitude
de Scarpato".Naavaliação do
vereador Scarpato, toda essa

celeuma deu-se por causa do

pedido feito por ele, de afastar
o presidente da Câmara de

Vereadores,Vitório Lazzaris,
O presidente do PT de

]ARAGUÁ DO SUL - Por
11 votos a sete, foi arquivado
o pedido de processo de

cassação por falta de decoro
parlamentar, representado
pelos vereadores Rudolfo
Guesser (PPB) e Augusto
Müller (PFL), contra o vere
ador Marcos Scarpato (PT).
Avotação, secreta, aconteceu
na sessão da última quinta-

. ,feira. O resultado foi previa
mente acertado entre os vere

,ádores, que, ahtes da vota

ção, pediram licença ao presi
dente da casa para discutir o

problema em sala separada,
sem a presença do público
ou da imprensa. O pedido-
para discutir o assunto em_

separado foi feito "pelo ve

reador Carione Pavanello

(PFL).
Na argumentação apre

sentada pelo vereador Au

gusto Müller, deve perder o .

mandato quem ferir o deco
ro parlamentar, de acordo
com o que prevê o regimento
interno da casa. Müller

justifica o pedido de cassação
do colegaapoiado no q\le diz
o regimento interno e na"

esperança de "estabelecer o

equilíbrio na Câmara de
Vereadores". "Entrei com a

representação porque o

Marcos Scarpato �stava se

valendo do direito de falar,
sem, no entanto, dar im-

J araguá do Sul, Mário

Pappen, afirma que os ;
I I

vereadores agiram de bom

senso ao votarem contra o

pedido de, cassação de ,

Scarpato. Ele afirma que isso '

foi "uma manobra política" I

para minimizar ou tentar

arquivar o processo contra o
presidente da Câmara: "As

acusações contra o Marcos
não justificam a tentativa de

cassação. Já aconteceu coisa

pior na Câmara e ninguém
fez nada, como saídas antes
do término da sessão",
exemplifica Pappen. ''Temos
orgulho do Scarpato. Ele é

um exemplo de parla- :

mentar", afirma.

"O trabalho realizado pela Maria Elisabet
Mattedi aqui no Bairro Nereu Ramos tem o

apoio de toda a comunidade. Queremos que
ela continue aqui." l.lndete Bress'ani,
presidente da Associação de Moradores do

Bairro Nereu Ramos.
\

para aSU9�stões coluna: cp.politica@jornalcorre"iodopovo.com.br

,

Altevir Antonio Foga�a Junior
OAB/se 2969·8

Osvafina Vargas Rodrigues
OAB/se 2968·8

Rua 25 de Jul�o, 234· Bairro 'JiIa Nova· .kJraguá do Sul/Se Fone/Fax: 310·8866
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/I li'. TRADiÇÃO: COM LOJAS EM JOINVILLE E MAFRA, EMPRESA ATENDE, AGORA, O VALE DO IrAPOCU
�II II� "

4KG Motos Honda agora em

'I��:�?�á do Sul e região·
III partir deste mês de junho,

III ,chegou a Jaraguá do Sul e

� região a KG Motos Honda,

isubstituindo aRegataMotos.
I' A KG Motos tem matriz

.

(em Joinville, com filial em

I i EMafra-SC, e agora também,
I

com muito orgulho, em Ja
(raguá do Sul, atendendo toda

ta região.

)1 Na KG prevalece a von-

\tade de atender bem, sempre
J1errt parceria com a Moto

cHonda, visando a plena e

II constante sapsfação da nossa
I clientela.

I
Estamos dispondo de

1 toda a linha Banda, inclusi
h Ive com produtos de força,

'motores de popa, roçadeiras,
11

(
��__,...-----,

cotas de consórcios, sempre
buscando valorizar nossos
distintos clientes com absoluta

seriedade e competência.
Agora, de forma per

manente e contínua, estare
mos apresentando a essa

cidade e região, que sempre
noshonroucomsuaredproc�
a gestão comercial na linha de

�j
revenda de produtos e

Oficina da KG Motos, onde o cliente pode ver todo o trabalho dos técn_icos
=- s_er_Vl_·ç_o....,s_d__,a marca Honda.

bomba d'água, geradores,
,

motores estacionários, enfim,

I oferecendo todos os produtos, da família Honda. '

ii Distribuimos, com exclu

II sividade no Estado de Santa

� Catarina, os Quadriciclos que,

II de segunda a sexta-feira é um

i
robusto trator, e nos finais de

" se:nana se trans!�rma em

veículo para a pratlca de es

I
' porte radical.

III. Contamos também com

I oficina tecnicamente pre

II parada em nível de equipa
II rr:entos e pess?al para aten

'I dimento, permitindo aos usu-

II' árias assistir todo o trabalho Variedades de cores, em sala ampla, para você escolher o seu modelo e cor. Confira!

lil,-----��---------------------,
.'

I

� 4 CORREIODOPOVO'

SE'jA COMPETITIVO NESTE MER'CADO,GLO'BALIZADO'

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Curul;Advog.do.",,�;.do.S/C Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx.Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul-SC � Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

ECONOMIA

Quadriciclo Honda é um 'trator' que transforma-se em veículo para esporte radical
oJ

que é desenvolvido pelos atendimento em confortável também de café especial, ex-
técnicos, enquanto aguarda o

.

sala de espera, desfrutando clusividade da KG Motos;
.

Sentimo-nos honrados em

ampliar nosso leque de atua

ção em Jaraguá do Sul, por-
quanto já estamos presentes
nessa cidade e região, onde há
mais de 14 anos vendemos

SÁBADO( 8 de junho de 2002

Racionalização de serviços II
MAURlCI ZANGHEUNl-Presidente daAssociação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramiriin

zanghe@terra.com.br

Estamos passando por profundas mudanças
no cenário da economia nacional motivados pela
globalização, pelos acertos com o FMI, pela Lei

de Responsabilidade Fiscal e pelas concorrências
interna e externa.

Racionalizar é tornar o trabalho, a operação e

o processo mais eficientes, mais 'produtivos e,

por conseguinte, diminuir custos por métodos

científicos; doutrina que tem a razão como fonte

do conhecimento. Exemplos de serviços que

poderiam e deveriam ser racionalizados são

inúmeros, mas destaco um que me parece ser de

grande importância para começarmos a refletir e

pôr em prática:
Hoje possuímos três aeroportos em um raio

de 60 quilômetros, onde dois estão em

funcionamento, mantidos pela Infraero, e o

,terceiro está abandonado por falta de espaço para
aumento da pista de pouso. Sabe-se ainda que os

outros dois estão limitados 'para o crescimento

futuro, pois, ao redor, já existem bairros, mar" rio
e mangue. Há dois projetos para ampliação dos

aeroportos de Joinville, em andamento, e o outro
a ser executado no de Navegantes.

Por que investir em três, quando poderia ser

investido em um novo local estrategicamente
eqüidistante dos grandes centros e com condições
de crescer futuramente, ou por que não

internacionalizá-lo?
Há grandes áreas neste raio sem morros, sem

problemas de neblina, sem cidades ao seu redor

que impeçam seu crescimento futuro e com

disponibilidade de espaço para grandes pistas de

pouso. Isto representaria um único investimento

centralizado, economicamente viável, com

diminuição de custos e out�as tantas razões.

Uma sugestão seria.a área vizinha aos postos
Rainha e Sinuelo.

Quantas vezes mais serão necessários

investimentos para ampliações futuras nestes

aeroportos, já existentes, até atingir as

necessidades da região?

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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Sociedade Desportiva D. Pedro II sagrou-se campeã do primeiro campeonato da
la Divisão de Amadores promovido pela LJF, em 1952

Fut 01
Jaraguá do Sui, SÁBADO, 8 de Junho de 2002

. O futebol de Jaraguá do Sul e região marcou a

história de muitas pessoas. Prática esportiva
que movia a comunidade aos estádios nos finais
de semana e feriados, o futebol era uma das

poucas alternativas de lazer no fim da década de
40 a início de 50, além de ter 'funcionado como

mecanismo de integração entre os bairros. O

resgate histórico de todos os fatos marcados e

registrados pela Liga bem como depoimentos I

de pessoas que fizeram e ainda fazem parte
deste trabalho vão aguçar a memória e preservar
acontecimentos importantes para o

desenvolvimento do esporte na região.

Liga Jaraguaense de Futebol promove
três campeonatos por ano.

, Página 2

Fundadores da entidade esportiva rela
tam como era o esporte antes e depois

da formação da Liga.
Página 3

A história da Liga Jaraguaense de Fute

bol, fatos inusitados e curiosidades que
,

marcaram os 50 anos de esporte
na região.

Páginas 4 e 5

Primeiros representantes de clubes es

portivos contam histórias sobre
o futebol da década de 50.

Página 6

.

Ex-atletas lembram como era o futebol
há 50 anos e traçam comparativo

com os campeonatos da atualidade.

Páginà 7

Presidente da Liga, Rogério Tomazelli,
resgata a história da entidade e lança

amanhã a obra" Momentos".

Página 8,
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LIGA ]ARAGUAENSE DE FUTEBOL
A J.

prnmove três campeonatos por ano
A Liga Jaraguaense de Futebol é a entidade responsável
pela organização e administração de campeonatos de
futebol promovidos na região, que abrange Jaraguá do
Sul, Massaranduba, Corupá, Guaramirim e Schroeder. Ao .

todo; a Liga conta com 25 clubes filiados, somando com

as escolinhas, responsáveis pelo treinamento de crianças
a partir dos 6 anos. Durante o ano, a entidade esportiva

'

organiza três campeonatos, o da Primeira Divisão de

Amadores, das Escolinhas e o Sênior, que envolve atletas
com mais de 35 anos.

'''A Liga é responsável pela parte burocrática do futebol,
filiada à Federação Catarinense de Futebol, enfaGa o

atual presidente", Rogério Tomazelli. Quando assumiu o

comando da entidade, em abril de 2000, Tomazelli
deparou-se com uma estrutura desorganizada em termos

de campeonatos e documentos, além da falta de

motivação dos clubes. "A primeira coisa que fiz foi

regulamentar a Liga, que tinha um estatuto de 1952 nunca

registrado em cartório, e ainda levava o título de Liga ..iiiiiiII....

Jaraguaense de Desportos. Reformulei o .documento, que
passou de 54 artigos para 10�, registrei em cartório,
tomando a entidade legal perante a receita federal a partir,
do mês de julho daquele ano", destaca.
Em rriaio de 2001, o trabalho de Tomazelli foi tomar a

Liga urna entidade de utilidade pública estadual. "Como

Festa de 50 anos vai aguçar a
memória dos adeptos do futebol

2
J.

ESPECIAL CORREIO DO POVO

Editorial

A memória de algumas pessoas será aguçada amanhã de
manhã durante a festa de 50 anos de fundação da Liga
Jaraguaense de Futebol. Na oportunidade, representantes da

.

entidade farão homenagens a todos aqueles que fazem parte
da história do futebol -da região é que contribuíram de

alguma forma com o desenvolvimento da liga.
A'comemoração do cinqüentenário estámarcada para
iniciar às 9h30, nas 'dependências do Clube Atlético

Baependi, e vai contar com aproximadamente 230

convidados, entre ex-presidentes, diretores de clubes,
árbitros, fundadores, atletas e autoridades da região do Vale
do Itapocu. O presidente da Liga, Rogério Tomazelli, diz
que cada clube indicou um representante a ser,

homenageado. "Nós queremos prestar o reconhecimento a

todos que trabalharam e se dedicaram à entidade e nunca

receberam nada em troca, simplesmente pelo amor ao

esporte, pelo futebol", destaca. 'Ele menciona os nomes de

utilidade pública os empresários que
patrocinarem os campeonatos da Liga terão
desconto no imposto de renda", considera.
A�rimdra atividade do ano promovida pela
Liga Jaraguaense de Futebol será o

Campeonato da Primeira Divisão de i
Amadores "50 Anos de Fundação", que terá
início no fim do mês de junho.

Paulo Papp e Valdemar Malheiro, além de
Heinz Gerhard Mayer (Nutzi), que
registrou o primeiro gol oficial, em 1952,
no jogo entre Acaraí x Baependi; Norberto
Gaulk, primeiro goleiro jaraguaense a ser

convocado para seleção catarinense para
disputar o brasileiro, em 1956, e Otacílio

.
Pedro Ramos (Sica), primeiro juiz a apitar

,

uma final de campeonato catarinense,
Caxiasx Metropol, em 1961, no estádio de
Joinville.
A abertura oficial está prevista para as 10
horas e às 11 horas será realizado o

lançamento oficial do livro Momentos da

Liga Jaraguaense de Futebol, onde
Tomazelli retrata toda história do futebol
da região, em 280 páginas.

Viação Canarinho.
,

" curnprirnenta
a LJF pelo trabalho desenvolvido em prol do esporte da

Região do Vale do Itapocú.o
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A HISTÓRIA DA LJF PRESENTE NA

memória dos fundadores

A intenção era promover um jogo amistoso para
arrecadar recursos paracolaborar com o tratamento do
médico Dr. Laureano , que estava com câncer. Assim,
em 1951, a imprensa de Jaraguá do Sul' formou uma

equipe para enfrentar o time dos bancários, no' antigo
campo do Baependi. Os torcedores compareceram em

massa para prestigiar a partida de futebol, atividade
esportiva que proporcionava momentos de lazerà
comunidade local. O único problema que os

,

desportistas enfrentavam era a falta de organização dos

jogos. Os juízes eram escolhidos sem os critérios
básicos e o público tinha acesso direto aos jogadores.
Com a necessidade de disciplinar o esporte na região, o
prefeito daquela época, Arthur Müller, o advogado

Azevedo diz que a Liga impôs disciplina no. esporte

Prefeitura Municipal
de Jaràguá do Sul

Murilo Barreto de Azevedo e o jornalista Eugênio .

Victor .Schmockel idealizaram e fundaram a ..Liga
Jaraguaense de Futebol. "Eu cheguei em Jaraguá do
Sul em 1952 e) percebi que entre as torcidas do

Baeperidi, Acarai, Seleto (Guaramirim), Estrela e

'Dom Pedro (Corupá), havia muita rivalidade. Os
juízes que apitavam os jogos favoreciam um'

,
.

determinado time, roubavam é instigavam a revolta
da torcida, que invadia os campos e traçavam luta

corporal com os árbitros e jogadores. Daí a
importância de criar uma Liga e pôr' ordem no

esporte", lembra Azevedo, hoje com 80lanos.
Ele diz que procurou Arthur Müller para propor

,

um projeto. "Eu era formado em Educação Física,
então sabia como estruturar o estatuto da entidade,

, fiz uma reunião com os dirigentes de cada clube e

expus a idéia da organização que pretendíamos
" implantar. Todos aprovaram a proposta e a

entidade proporcionou qualidade ao esporte da

região, tornando-o emergente" considera.
"A Liga era o órgão responsável pela fiscalização
dos' campeonatos, que passaram a ser disputados
mais ordenadamente", destaca Schmóekel, 81 anos.

Cerca de dois anos depois criaram a Junta de Justiça'
Desportiva, que pregava punições àqueles que não

respeitavam o regularneato dos campeonatos.
Todos os atletas foram registrados na entidade e os

, árbitr�s passavam por cursos de capacitação para
.

melhor desempenho no comando das partidas.
� ,

"No começo era Liga Jaraguaepse de Desporto, então
organizávamos competições em outras modalidades,
Nós promovíamos a corrida de bicicleta, mas com
bicicleta comum, com o guidão virado para baixo, sem
pára-lamas. Na época, o Acaraí contava com o melhor
ciclista do Estado, tanto que o Município consagrou-se
campeão nesta modalidade nos 2° Jogos Abertos, em 1

Florianópolis", orgulha-se Azevedo.

Schmôckel destaca a importância do trabalho da LJF

ou
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LIGA PROMOVIA CAMPEONATOS
e reunia a, comunidade 'nos

finais de semana
,

o futebol de Jaraguá do Sul sempre reuniu os

aficionados pelo esporte aos camposrjuntamente
com suas famílias, nos finais de semana e feriados.

,

Como uma das poucas alternativas de lazer, nos
anos 40 e 50, a prática desta modalidade motivava,

pessoas das mais diversas classes sociais, desde à
classe empresarial até os funcionários, a formarem
suas equipes e entrar em campo para disputar de '

igual 'para igual., ,

, Apesar de os jogos seguirem sempre uma
continuidade lógica, com o passar do tempo, os
clubes envolvidos nas competições perceberam a

importância de tornar o futebol, e demais práticas
esportivas, atividades organizadas e disciplinadàsj
A parir dessa idéia, no dia 9 de junho de 1952, os
presidentes dos clubes da localidade de Jaraguá do
Sul e Corupá se reuniram e fundaram a Liga,
Jaraguaense de Futebol, tendo Arthur Müller como
primeiro presidente. A disputa entre Baependi e
Acaraí realizada no dia 15 de junho daquele
mesmo ano foi o primeirojogo amistoso

organizado pela entidade esportiva. Na
oportunidade, o Baependi venceu o Acaraí, por 1 a

I

o, gol de Nutzi.
Os campeonatos tiveram seqüência, os jogos
transcorreram cada vez mais ordenados e, no
decorrer do ano, fatos inusitados foram registrados
na história da Liga e do futebol da região. Em julho
de 1961, por exemplo, Octacílio Pereira Ramos deu
um show de apito na partida entre Caxias e

Metropól, pelo campeonato estadual. Octacílio fa
considerado um dos melhores árbitros da Federação
Catarinense deFútebol, motivo de orgulho para a

Liga Jaraguaense. Ex-atleta do Baependi, dirigiu
jogos municipais, regionais e rapidamente projetou
se para o cenário estadual.

Para dar oportunidade de aprimoramento aos

árbitros, a Liga patrocinou cursos para os juízes da
entidade, proporcionado condições técnicas aos

mesmos e representatividade perante a Federação
Catarinense de Futebol.
Ainda em 1961, corno biga Jaraguaense de

Desportos, os jaraguaenses receberam a notícia de

que o ciclismo do Município havia sagrado-se
campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina,
disputados ria capitaldo Estado. "

Equipe do Clube Atlético Baependi, em 1975

LJF presta homenagem a Otacílio Ramos

LigaJaraguaense de futebol, em 1976

E NUNCA
I

MAIS VO,LTOU
)

I
/
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ANA PAULA - Vende-se, prõx.
Posto Mirl\e, alv., c/ 2 qtos, gar. e

demais dep. R$ 22.000,00, quitado,
c/ escritura. Tratar: 371-6069. SCHROEDER - Vende-se, alv.,

ANA PAULA - Vende-se,
H$ 13.000,00. Aceita-se carro atê

R$ 10.000,00. Tratar: 370-1377, c/
Salêsio, após 15hs.

BARRA RIO CERRO - Vende-se, em
alv., aprox, 260('12. R$ 88.000,00.
Tratar: 9955-2298, c/ Mônica.

CENTENÁRIO - Vende-se, 2 pisos,
semi-acabada, c/360m2, c/ 1 casa

alv. nos fundos, c/75m2. R$
t)\.5.000,00 (as duas). Tratar:
�0-3109. '

CENTENÁRIO - Vende-se, alv, próx.
DG da Weg, c/180m2,. toda murada.

R$ 33.000,00, entro + financ. Tratar:

370-9282, c/ João ou Rose ..

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

COMPRA--SE - atê R$ 35.000,00
como forma de pgto, dinheito +

terreno. Aceito contra-proposta.
Tratar: 9905-2741.

CORTICEIRA - Vende-se, alv., c/
102m2. R$ 10,000,00. Tratar:
373-8227, c/ Josiane
ou Luiz.

Ed. Res. Luar do Atlântico
Sul (201) 1 Suíte, ,I Dorm,
Bwc social, sala 2 ambientes,
sacada, garagem privativa.
Padrão Sulina

R$ 80.500,00. Entrada 20%,
parcelamento em até 36
meses.- Entrega para maio.

Ed. Dante Tomio (903)
Quadra do mar, central, vista
para o mar; ao lado da Praça
Almirante Tamandaré, I surte
+ 2 dorm., sala: coz, sacada
com churrasqueira, garagem
privativa, .decorado, portas
todas branca, novo, salão de
festas, escriturado.
R$ 158.000,00

Avenida Brasil, 3605
Balneário Camburiú • SC

Fones: (47) 367,·2681 • 361·5577
Cei. 9983-5962 • 9967·0300:

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

c/267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, ãrea de serviço, garagem p/
2 carros. Próx. ao Pama, em frente ao

n' 134. Tratar: 275-0845.

ILHA [lA FIGUEIRA - Procuro casa

para alugar. Tratar: 372-2316.

ILHA DA FIGUEIRA· Vende· se,
alv., nova, próx. Hotel Panorâmico.
R$ 38.000,00. Tratar: 370-9282, cf

. João ou Rose.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se ou

troca-se, lat. Walter Marquardt, próx.
lombada eletr. R$ 35.000,00. Tratar:
275-3344 comI. ou 370-9787, c/
Vanderlel.

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

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura, linha
tet, 'R$ 7.300,00. Tratar; (47) 417-
2438, c/ Josê Carlos ..

LOT. SANTO ANTÔNIO - Ventle-se,
alv., 100m2. R$ 18.000,00. Tratar:
9104-4588.

LOT. SANTO ANTÔNIo - Vende-se casa

de alv., c/ rI0m2. Terreno quitado

\ ,i':

Ed. Maíson de Ville 04
Suítes, frente pro mar;

dep-emp, fino acaba
mento, 02 garagens,
Prédio Top de Linha,
R$ 448.500.00*

Cobertura andar
inteiro - Quadra do mar,

suíte, 02 quartos,
.

.rnobllíada, 02 garàgens,
piscina préprfa, ampla
sacada R$ 242.000,00·

Ed. Solar Elisa (903)
Suíte, O I dorm., sala com
sacada e churrasqueira.
gargem privada

\ R$ 67.000,00

(12x27) tudo por R$ 17 .000,00. Tratar:
276-1306, c/ Pedro. Aceita-se carro

atê R$ 9.000,00.

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 cario.
Tratar: 9975-3987, c/ José.

\ SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. 'R$
20,000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João,

SANTO ANTÔNIO - Troca-se por outra
em Jaraguã do Sul, Joinville ou Curitiba.
R$ 38.000,00. Aceita-se contraproposta,
Tratar: 276-2094, c/ Roberto.

Ed. Porto Nacional

Quadra do mar, 02

quartos, sala com sacada.
mobiliado, completo.
R$ 59.500,00

Ed. Aguas Claras
Duplex, Quadra do mar,

02 suítes, duas sacadas,
churrasqueira, sala com
lavabo, COZo
R$ 90,000,00 - Entr. de
R$ 35,000.00 e saldo

parcelado"

Ed. Amalia - Quadra do
mar, suíte. 02 dorm.,
novo, duas sacadas,
churrasqueira, 02 garagens

J' - R$ 160,000.00 (andar
inteiro).

120m2, terreno c/ muro, R$
20.000,00_ Tratar: 9104-4588.

SCHREODÉR - Vende-se, alv., em II
constr. c/ 1 qto. Terreno de 4�0,00m2, I

R$ 10_000,00. Tratar: 9104-4588. I

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.

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto" aiv., c/150m2, próx, Weg II.

R$ 45_000,00_ Tratar: 9104-4588.

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor casa de alv. c/100m2,
terreno de 670m2• Tratar: 370-9282_

. i
VILA LAlAU - Vende-se, sobrado c/
sala cOITiI., 50m2 + gar. Tratar: 275-

I
0051. CRE€I 1989-J. I

__-----------------------1
'

VILA LALAU - Vende-se, sobrado c/
156m2, c/ apto e sala comI. R. ,

Bernardo Dornbusch, 2021, R$

�65:000,00. Tratar: 370-1777 ou

371-1.0339, c/ Wilson. t I

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de mad.

Por apenas R$ 40_000,00, Rua Antônio
Carlos Ferreira, Tratar: 9104-4588.

Ed. Libertador
OI dorm., sala, COZo

garagem coletiva. .prédío
com piscina
R$ 31 .000,00

Ed. Solar das Praias - ° I

dorrn., sala. COZ., área de

serviço, bwc, garagem
coletiva, condomínio
fechado com plscína,
churrasqueiras, Vista para
o mar' - R$ 45.000,00

Casa Alvenada - Esquina
da Marginal Leste com rua

36 10, bom para comércio

R$ 65.000,00

Ed. Costa do Sauípe
I)Quadra do mar,

I apto. por
duas
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ILar Imóvei�
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• Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
25.000,00. Terreno cl 702,OOm2, esq., no

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

loteamento Piermann, próximo a escola Giordini Lenzi.
Valor R$ 17.000.00.
• Terreno cl área de 600,OOm2 (15x40), sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
22.000,00.
• Terreno cl 405m2, esquina, Loteamento São
Cristovão. Valor R$12.000,OO.

CASAS
• Casa de alvenaria cl 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Volor R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Água de Alvenoric, 30,OOm2. No Ouro
Verde (Borro}, Lote 207. Valor R$ 11.000,00
• Cas� de alvenaria cl 400,OOm2• Centro ,

• 1/2 (meia) Água de alvenaria, 40,OOm2, na Rua
José Narloch, no Ana Paula II (Rua Asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro

Verde: Valor R$ 14.000,00 I

• Casa de alvenaria, cl 280,OOm2, em construção
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, cl 70,OOm2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 380,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

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

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

�"_ ..__tlrri371 -1136

CENTRO - Divide-se, novo. Tratar:

9975-6818, el Sonia.

CENTRO - Vende-se, próx. Angeloru,
el 2 qtos, sala, eoz., bwe, lav., el
gar. R$ 20.000,00 + finane. Tratar:

370-9226, el Wagner ou Elaine.

LOT. DIVINÓPOLIS - Vende-se, el 2

qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 9104-4588.

PROCURA-SE - para alugar, próximo
ao Centro, + ou - R$ 200,00.

. Tratar: 373-0564, el Daiane.

VILA LALAU - Vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00: Tratar:
275-0051. CRECI 1989-J.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

eonstr., el 2 qtos., gar., cnur. 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.

COMPRA-5E - Ilha da Figueira, Vila
..
Nova ou Vila Lalau. Valor

aproximado a R$ 15.000,00. Tratar:

376-2373, el Milton.

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

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

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

BARRA DO SUL - Vende-se, quadra
de frente pi o mar. R$ 12.000,00.
Tratar: 372-2201.

CENTRO - Troca-se, el + ou -

600m2, por outro menor, boa
localização. Parte carro -+' parte em

dinheiro. É a sua chance de morar

no Centro em área nobre. Tratar:

9113-0900 ou 275-3900.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

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

I
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
21.1-50m2, perímetro urbano, próx.
Salão Vitória. Em cima do terreno,
casa el 200m2, lagoas, cachoeiras.
R$ 125.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-5015, el Hllàrto.

ITOPAVA - Vende-se, el 460m2. R$
2.200,00 ou R$.700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274-8404, cl Dilson.

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

I JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: 371-7061.

PRAIA - Compra-se terreno na Praia

do Erwino ou em Barra do Sul. Tratar:

372-0074 ou 9112-4711, cl Elson.

PRAIA - Procura-se, nas praias de

I
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Itajuba, Piçarras, Itaguaçu e região,
valor aprox. R$ 10.000,00. Tratar:

370-6624. CRECI 8844.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado. Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RIO CERRO" - Vende-se, cl
2.543m2, bom pi chácara, próx ..
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

RIO MOLHA - Vende-se, el 740m2•

R$ 23.000,00. CRECI 1989-J. Tratar:

275-0051.

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

VENDE-5E OU ALUGA-5E - cl área total
de 44.000m2, próx. rodo Guilherme

Jensen SC-413, divisa de Blumenau -

Massaranduba, cl casa alv., ótima

localização pi comércio. Aceita-se

contraproposta. Tratar: 379-1301.

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.
Aceita-se propostas. Tratar: 371-6310,
comercial, ou 9975-9543, cl Patricia.

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

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

CENTRO - Vende-se, el 45m2, Ia!."",
Procópio Gomes. R$ 18.000,00. (;

Tratar: 9104-4588.

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

Crédito para construção;
reforma, ampliação ou para

compra do seu imóvel.

Informações: (47)
322-8328 ou 9123-3552

Plantão: Sábados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.

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

R. MAX WILHELM - Aluga-se, com

25m2• R$ 350,00. Tratar: 371-9431,
cl José.

COMPRA-SE - Ilha da Figueira, Vila

Nova ou Vila Lalau. Valor aprox. a R$

15.000,00. Tratar: 376-2373, cl Milton.

TROC�-S� ���A �A yl� LE�ZI
com + bii-;80m2, terreno cf.:

700m2, por apto na área central.

GnTratar.;.)�70-Q�.17, �om Alessandra
ou João, apóJi�'as 18hs.

.

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a comb. Tratar: 371-

9116 ou 370-5598, cl Ivone ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, cl ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro

Med. Odontológico, 3' andar. Rua

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

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

AMIZADE - Vende-se, próxima.
Clube dos Viajantes, 60% de

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

BARRA DO SUL - Vende-se, quadra

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02

quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.

À vista R$. 35.000,00 (aceito propostas)

I
Rua João Planinscheck, 302

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

406,OOm2 (14x29), localizado no Ruo leopoldo Bleze, lot. Garcia, B-oirro
Estrado Novo. Valor RS 25.000,00, negociyveis.

ÁREA SEM BENFEITORIA

Com 22.000m2, ideal para chácara, postagem, plantação, indústria, com águo
corrente no imóvel. localizado no Ruo Dom Pedro (1º entrado após o Posto

Solomon), Bairro Rio Hernem, Schroeder. Valor RS 40.000,00.

de frente pi o mar. R$ 12.000,00 .

Tratar: 372-2201.

CENTRO - Troca-se, cl + ou -

600m2, por outro menor, boa

localização. Parte carro + parte em

dinheiro. É a sua chance de morar

no Centro em área nobre. Tratar:
9113-09000'u 275-3900.

Et'lSEADA - Vende-se, Balneário

Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-

8145, após às 17hs, cl Laurita.

ILHA DA ·FIGUEIRA - vende-se, cl
21.150m2, perímetro urbano, próx.
Salão Vitória. Em cima do terreno,
casa c! 200m2, lagoas, cachoeiras.
R$ 125.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-5015, cl Hilário.

ITOPAVA - Vende-se, cl 460m2 R$

2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$ ,

180,00. Tratar: 274-8404, el Dilson.

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

I

JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: 371-7061.

PRAIA - Compra-se terreno na Praia

do Erwino ou em Barra do Sul. Tratar:

372·0074 ou 9112-4711, cl Elson.

PRAIA - Procura-se, nas praias de

Itajuba, Piçarras, Itaguaçu e região,
valor aprox. R$' 10.000,00. Tratar:
370-6624. CRECI 8844.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado. Ótima loc. R$

15.000,00. Tratar: 372-3812.

RIO CERRO II - Vende-se, cl
2.54'3m2, bom pI chácara, próx.
Me!. Lombardi. Tratar: 376-0035.

RIO MOLHA - Vende-se, cl 740m2•
R$ 23.000,00. CRECI 1989-J. Tratar:
275-0051.

TRÊS RIOS DO NO�TE - Vende-se,
cl 450m2, próx. CTG 'Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:

9113-1769.

VENDE-5E OU ALUGA-SE - cl área
total de 44.000m2, próx. rodo

Guilherme Jensen SC-41�, civisa de

Blumenau - Massaranduba, cl casa
alv., ótima localização pi comércio.
Aceita-se contraproposta. Tratar:
379-1301.

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.
Aceita-se propostas. Tratar: 371-

6310, comercial, ou 9975-9543, cl
Patricia.

VENDE-SE"':�
,

"" •./0;;: ,.,,, ,'«i%:
Terreno el 2.800m2,
em Nereu Ramos, loca
lizado perto de es��I.a,
creche, comércio. ideal
pI indústria de pequeno
porte. R$ 65,000,00.
Tratar: 3'72-3947
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, "I devoce es a esca a ,,' o

para .ccnhecer
o Gol do Mund:ial.

I

II
I'

( v

o sonho da Copa está na cabeça de todos os brosileircs e no pátio do Caroguá:
novo Gol Sport, o Gol do Mundial 2002. Um sé'rie limitada, feita "exdu.sivamehfe,
,poro pessoas com raça e espírito vencedor, como yocê.Venhq conhecer onovo,Gol
Sport na Caraguá. Com ele, você está convocadopara li6r destaque nesta Copa.

A
"".it

, g:u a a 9 e n c I a \

/ �

M.ofor '1.0 16V com sistema E·Gas (acelerador inteligente)
'é a temologiü RSH, qUe proporcionam menor consumo"
maior durab'lidqde do rrto1or ,e menor alrito interno.

CARAGUÁ
JAAAGUÁ DOSUL

(47)371-4000

$\Ipw.d.m..,ç'" r�_ ""'" ...".,..
d6 seu usudo

ENTREGAM.OS ONDE voes ESTIVER. HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXrA • 8h .ln l!fh • SÁBADOS "8h�'$11h

L
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos
REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorlval,

experiência, sexo fem., idade
mínima 20 anos. Tratar: 371·8153,
9122·6233 ou R. Barão do Rio

Branco, 627, próx. Angeloni
(acompanhado de curriculum).

VENDEDORAS - Precisa-se, com

experiência. Tratar: 371-5353.

TÉCNICO - Procura-se, eletônico ou

informática. Tratar: 276-1476: cl Eloi. VENDEDOR EXTERNO - Procura-se,
autônomo, pi área de automação, cl
carteira de clientes, ótimos ganhos.TELEMARKETING - Precisa-se, cl

V!!,;,das e Serviços

intelbnu

111111 HDL
�.-
II c 11 II

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

Tratar: (041) 3027-5269, cl Zilda.

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pi Jguá do Sul e

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

VENDEDORES - Precisa-se para'
Jaraguá e região, área de plano de
saúde. Tratar: 371·6709.

-

PROGRAMACAODECURSOS
COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

, ,

impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi. CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR
ENFERMEIRA - Senhora oferece-se Atendimento em Coll Center 9h 11/06 o .13/06 19h às 22h RS68,00
para trabalhar como enfermeira, pI 39 O 59
cuidar de pessoas idosas ou

Fidelizor O Cliente 15h A definir 19h às 22h RS90,00 ouacamadas. Tratar: 9122·7410 cl Lu.

29 O 69 1+ 1 RS47,00
ENFERMEIRA - particular, oferece-se' pI Redoçõo Empresoriol 30h 15/06 O 13/08 8h às 12h RS145,00 ou
trabalhar em sistema de plantão,
experiência comprovada. Tratar. 371-3859. Sábodos 1 + 1 RS73,00

OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2 grau
Desenvolvimento de líderes 20h 17/06 o 21/06 18h30 às 22h30 RS144,00 ou

cornpl., cl curso de manutenção em 29 069 1+ 1 RS72,50
computadores, domínio em Internet, faço Assistente Administrotivo 140h 24/06 o 02/12 19h às 22h RS665,00 ou
curso pré-vestibular pI sistema de 29 e 49 1+6 RS95,00
informação. Tratar: 372-3922, cl Wille.

Administroçõo Finonceiro 120h 25/06 O 07/11 19h às 22h RS720,00 ou

OFEREÇO-ME - para trabalhar de 39 e 59 1+5 RS120,00
motorista ou fazer serviços de banco, Processo de Importoçõo 8h 16h 18, e 19/06 13h30/17h30 RS21 0,00 ou
etc. Período integral. Tratar: 9979-0518.

e Processo de Exportoçõo 8h 39 e 49 18h30/22h30 1 + 1 RS105,50
PRESTO SERViÇOS - Torno e mecânica Televendos 15h 24/06 O 28/06 19hàs22h RS90,OO
em geral. Tratar: 371·5640. 29 O 69
SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA - Oratório e Expressõo Verbol 15h O1/07 o 04/07 18h45 às 22h30 RS130,OO ou
Procura-se. Tenho 18 anos, 2' grau 29 O 5i 1+ 1 RS66,OOcornpl., experiência e ótimo {'conhecimento de informática. Tratar: Excelêncio no Atendimento 12h 08/07 o 11/07 19h às 22h RS78,OO
372 3922, cl Karen. 29 059

SENHORA - Oferece-se para morar Vendos Externos 15h 15/07 019/07 19h às 22h RS86,OO
na casa de praia pi cuidar enquanto 21069
ninguém está na residência. Tratar: Motemático Finonceiro c/ HP 12C 20h 29/07 O 02/08 19h às 22h RS75,OO ou
9603-3383, cl Euda.

29 069 1+ 1 RS38,OO
SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL Dê Vido O SUO Lojo 220h 29/07 O 18/11 19h às 22h 1+ 5 RS145,OO
- Tratar: 370·6170 ou 9112-3916.

29, 3ge 49
SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar: Decoroçõo de Ambientes 44h A definir A definir RS 300;00 ou

9104-5332, com Inésio, das 12 às 1+2 RS105,OO
13h30, ou à noite.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desenvolvimento
do Potencial Humana CONVITE

�.
����
!!rlaIK",�

\
Após o sucesso da primeira edição, o EMPRETEC

.

está de volta a Jaraguá do Sul e a ACIJS/ÀPEVI
e o SEBRAE o workshop será realizado em

Jaraguá do Sul de 22 a 30 de J,UNHO.
O EMPRETEC consiste em um programa

desenvolvido pela Universidade de Harvard (EUA)
cujo objetivo é o desenvolvimento dos

comportamentos do empreendedor; fruto de
pesquisas feitas em 34 países e 5 continentes,
conta com apoio é subsídio mundial da ONU;
Facilitadores treinados dentro da metodologia \

internacional; 3 facilitadores porWorkshop; Máximo
-,

28 participantes pré-selecionados; um dos melhores

programas de capacitação na área de

empreendedorismo da atualidade; 99,1% de

satisfação dos parflclpantes: 56,1% aumento no

faturamento das empresas que fizeram o

EMPRETEC no sul do país.

F/ESC
SENA!

Inscri9ões ,até 28/06/2002

Não perca esta oportunidade, venha conhecer o
programa e conte com ele para identificar e

multiplicar o seu talento e conquistar o sucesso.

Maiores informações com Sílvia, fone 371-1044
ou via e-mail tecnicaservico@apeviocom.br

JARAGUÁ DO SUL

\

Eletrôniéa \

Eletrotécnica,
Mecânica
Vestuário

I

EstilisMo

CORREIODOPOVO 5
" I

----------------�-------------------- I I

•• I
I,
I

Café da manhã
Châ da tarde

�periti'vo
Executiva,

�aternidade

éFruÚl.s e 3k>res
,C.;iêor e Chocolate

Especial (_Dia das�es

Especial mia dos !:Namorados

.

Outras ocasiões especiois
••

,

1 I
,

,

I, I
I .FIESC

CIESC
SESI
SENAI
IEL

CURSOS TÉCNICOS

SESI - n(lARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro de Atividades Jaraguá do Sul;

Rua Walter Marquardt, 835 - sesi@netuno.com.br
FONE: (47) 370-7899 FAX: (47) 370-7690

Sistema Federação das Indústrias 1

do Estado de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

, �

CURSO PREPARATORIO DE LOCUÇAO
CONTEÚDO:

Dar noções básicas para os futuros locutores(as), criando alteranfivas para
que OS mesmos possam se portar em diversos tipos de apresentação, ou seja,

cerimoniais, desfiles, shows.

Postura para gravação de comerciais para rádio e tv, criação de textos, além
.de desenvolverem o potencial de improvisação (como se portar diante de

situações inesperadas)
.q
Início: 20/06
Término Previsto: 10/07
quintas-Feiras: 20h às 22h
Local: Auditório Wizard
Vagas limitadas para 12 pessoas
Ministrantes: Profissionais do Rádio (ctucnres há mais de 16 anos no ramo) Joe
Júnior e Edylson Ricardo (ambos com registro profissional e DRT)
"Locutores profissionais da Rádio Studio FM"
Valor do Investimento: -

Comerciário e Dependente: Inscrição: R$ 50,00 + 2 parcelas de R$ 35,00
Usuários (Comunidade em Geral): Inscrição: R$ 55,00 + 2, parcelas de R$ 40,00

Com entrega de Certificado do SESC.

Rua Preso Epiíócio Pessoa, 1273 - Centro
wwW.sesc-sc.com.br / e-mail: cajoraguadosul@sesc-sc.com.br

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

SÁBADO, 8 de junho de 2002

veículos
CARAVAN - Vende-se. 86/87, azul met.
R$ 2.500,00, neg. Tratar: 370,4325_

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10.000km, carro seminovo, doc. em

dia pI 20p2. Tratar: 376-1772, cl Nei.

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, aras de liga, lona marítima.

R$ 6.000,00 ou R$ 2.550,00 + 36x R$
192,00. Tratar: 376-1772.

. CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, cl
N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.
Tratar: 9103-2082_ cl Lurdes.

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1.6,
gas., azul. Tratar: 371-7260, cl Dirce
Bratsk Rotter.

CHEVETTE - vende-se. 86; cinza,
aras de liga, gas. R$ 3.500,00. ..,.(
Tratar: 275-1817. f'

CHEVETTE - Vende-se, dourado, 84"
econômico, em ótimo estado. Valor a

comb. Tratar: 9992-7155, cl Jean.

CHEVETTE - Vende-se, SL, 86. R$

?800,00. Tratar: 371-9730.

CORCEL - Vende-se, GT,' 75, verde.

R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

CORSA - Vende-se, 94, 1.0. R$
8.800,00. Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se, 4p, 01, preta, cl

15.000km, ar quente, desb. e v.v.

Tratar: 9997-5905, cl Marcelo.
/

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/99,
branco, v. v., som, alr. e t.e. R$
14.500,00, cl IPVA 2002 pago.
Tratar: 370-4810, na parte da tarde.

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

D-20 - Vende-se, cabo 'dupla, 86,
modo 91, branca, em ótimo estado,
compl., turbo. R$ 21.500,00 + 34x

R$ 200,00. Tratar: 370-2227 ou

9975-1804, cl Andersen.

D-20 - Vende-se, eonquest, eompl.,
95. Tratar: 374-1117.

KADETT - Vende-se, SL, 90, bege,
em ótimo estado. R$ 6.000,00.
Tratar: 9602-6506.

KADETT - Vende-se ou troca-se, GL, 96,
azul. R$ 10.000,00. Tratar: 370-1161.

KADETT - Troca-se, GSI, conversível,
compl., por Opala Diplomata, 91 ou

92. Tratar: 9122-1157, cl Márcio.

. KADETT - Vende-se, Sport, 95, 2.0,
cornpl. R$ 10.500,00_ Tratar: 9979-

0585, cl Marcelo.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$12.000,00
ou troca-se pi menor vaiar. Assumir

financ. Tratar: 275-2860, cl Sandra.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza, barbadr.
R$ 1.400,00_ Tratar: 370-0670.

MARAJO - Vende-se, 82. Preço de

ocasião. Tratar: 370-9282.

MONZA - Vende-se, 84, SLE, 1.8,
gas., vermelho, ótimo estado.

Tratar: 371-4421, cl Katia ou

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.
I

MONZA - Vende-se, 85, mcd.' 86,
1.8, álc., motor cl 2.000km, verde.

R$ 4.200,00 ou troca-se por moto

até R$ 2.000,00. Tratar: 274-8550.

MONZA - Vende-se, 2.0, 86, el
roda. R$ 2.600,00 + 14x R$ 135,00.
Tratar: 371-2111, cl David.

MONZA - Vende-se, SLE, 86, cinza,
àlc., 2 portas. À vista ou financio.

Tratar: 273-1001. ..

OMEGA CD - Vende-se, 93, verde

rnet.ic/ teto solar, cornp!., motor

3.0, impecável. À vista ou financio.

Tratar: 273-1001.

OPALA - Vende-se ou troca-se, 85,
4p. Tratar: 9117-0174·ou 275-0204.

OPALA - Vende-se, diplomata, 90, SE,
compl., impecável. R$ 6.500,00, aceito
troca por moto. Tratar: 371-9375_

OPALA - vence-se; 78, cape 4c, prata.
R$ 1.700,00. Tratar: 273-5443 .

PARATI - Vende-se CU, 1.6, 96,
modelo bola. R$ 12.400,00, a vista

ou R$ 6.500,00 + finane., aceito

troca por carro até R$ 6.000,00.
Tratar: 370-3062.

5-10 - Vende-se ou traea-se, Deluxe, die.,
96 e 97, impecável. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se, 01, prata, eab. dupla,
v.e., trava, ar-eond., d.h., alarme, CD,
4x4, compl. R$ 55.000,00, dle sel.

Aceito carro ou moto de maior ou menor

v�lor. Tratar: 9952-7084 ou 373-3001,
el Mara, hor. comI.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
eompl., branco. R$ 19.000,00.
Tratar: 371-5343.

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. Tratar: 371-9730.

VECTRA - Vende-se, GLS, prata, 00,
el 19.000km. R$ 15.000,00 + 15x

R$ 1.120,12. Tratar: 9973-8336.

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSORCIO

'e'ndi 1)1 enfn
* Com profissi_onais

I CO.

com mais de 10 anos no ramo

370-5999
Venha tomar um café conosco na Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG

UMA
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COO 051 - BARRA DO RIO
MOLHA - residência em alvenaria
com 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, 2

garagem - Valor R$ 53.00Q,00

em alvenaria medindo 144,00m2
- 1 suíte, 2 quartos, demais

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

COO 269"': BARRA DO RIO CERRO -

Sobrado cl 1 solte, 3 qtos, sala intima,
sala, copa, COZ., 2 bwc, escritório,
dispensa, lav., dep. de emp., �rea ele

festas, aquec. a gás, 3 gar., muros ele

pedras; calcamento interno, massa

corrida - Valor R$ 120.000,00 (troca-se)

"")
o
"
"
,....

o
o

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

COO 063 - NOVA BRASILlA -

residência em alv. com 1 suíte, 2
quartos, 2 salas, copa/cozinha,
lav., 2 bwc, terraço, garagem, sala
comercial - vator R$ 100.000,00

COO 206 - ILHA DA FIGUEIRA -

Residência em alvenaria - 3

quartos, 2 bwc, 2 salas, e'\emais
dep. - Valor R$ 60.000,00

COO 286 - JARAGUÁ ESQUERDO
- Mini chácara no centro da cidade
área c/ 2.200,00m2 - res. mista em
ótimo estado - Valor R$ 60.000,00

COD 295 - PiÇARRAS - Sobrado medindo

100,00m' - 3 qtos mob. cf sacadas, 2 bwc

mob., lav. mob., coz. mob. cf freezer, geladeira,
fogão, sala mob. compl. (som), dispensa, 2

vagas de gar., telefone, saída para barco no rio,
400,00 mts. da praia- Valor R$ 62.000,00

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

suíte c/ closet mob., 2 qtos, COZo

mob., 2 salas mob., 2 bwc, 2 gar.,
lav., dep. de empr., escr., sala intima,
sacadas - Valor R$ 110.000,00

COO 217 - VILA LENZI - sobra
em alto padrão - 1 suíte, 2

quartos, todos com sacada, demais
dep., área de festas com chur. e

piscina - Valor R$ 165.000,00

em alvenaria com 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiros,
garagem, terreno todo murado -

COHAB - Valor R$ 30.000,00

COO 298 - NOVA BRASILlA - Res. cf
400,00m' - alto estilo - 1 suíte cf hidra,
closet e sacada, 3 suítes, escritório, copa,
coz., sala de tv, living, área de festas, lav.,
2 banheiros sociais, lavabo, garagem para
três veículos, portão eletrônico, aquecimento
solar-Valor R$ 350.000,00

COO 140 - JOAO Pe:SSOA -

, residência em alvenaria, 3
quartos, sala, cozinha,

lavanderia, banheiro, garagem
Valor R$ 35.000,00

COO 219 - VILA LENZI- res. em alv. em
alto padrão - 1 suíte cl closet, 1 suíte

simples, escritório, sala em 2 amb. cl
lareira, bwc, lavabo área de festas, dep.
emp., gar. p/ 2 veículos, terreno cl todo
jardinado medindo 800,00m2, portão
eletrônico - Vàlor R$ 150.000,00

COD 278 - BARRA - Residência
em alvenaria, 3 quartos, sala,
copa, coz., lav., bwc, garagem,
piscina - Valor R$ 55.000,00

COO 303 - AMIZADE - res. em alv.

nova (pronta) medindo 145,00m2 - 1

suíte, 2 quartos, sala em 2,ambientes,
bwc social, COZ., área de festas, 2 vagas
de gar., jardim, terreno todo murado -

Valor R$ 90.000,00

COO 265 - CENTRO - apto de alto

padrão, c/ 1 suíte, 2 qtos, sala, copa,
cOZ., lav., bwc, gar. - ROYAL BARG
RESIDENCE - Valor R$ 100.000,00

COO 288 - ANA PAULA -.

Residência em alvenaria com 4

quartos, 3 banheiros, 2 cozinhas,
2 lavanderia, área de festas,
garagem - Valor R$ 58.000,00

COO 306 - SÃO LUIZ - Res. em alv.
- 1 suíte, 2 qtos, 2 salas, COZ., lav.,
2 bwc, área de festas, canil, gar.
dispensa, escritório, dep. De

empregada, jardim - Valor R$
105.000,00
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Engetec

Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

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

I
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CRECI934-J Tel. Plantão 9102-6707 ou 91d2�6112' ,

_ í;:.� �'<. c ,.c,rt" '-" "_, -

1055 - Amizade: Coso em alvenaria cl 140m2, óreo const. e

450m2 de úren total do terreno. 1 suíte + 2 qlos, bwc, solo,
cozinho e garagem pi 2 corras

"

1044 -loteamento Versalhes: Coso em alvenaria (sobrado) em
construcão (fase de acabamento} com 270,00m2contendo1

-suíte + 2 qtos, solo de 'PII estar e jantar, copo, toz, lov., gor. para 3
corros.Terreno +- 480,00m2• RS 93.000,00

toso com 3 quartos, garagem pi 2 carros, bwc, Ruo Dom Basco
69. (Aceito-se corro). RS 85.000,00, próx. o Demicor

1041 _. (asa em alvenaria, próximo ao Forum com sala de visitas com 2 ambientes,
suíte com closet, sacada, hidromassagem, 2 quartos e I suíte de visitas, cozinha com

armórios embutidos revestido de granito, sala comercial independente, com 55,70
m2, salão de festas, 2linhas telefonicas,etc... RS 220.000,00

1042· Vila Nova· Vila Nova - (asa em alvenaria Próximo a padaria Via
Pão. órea : 450,OOm2, casa com órea de 144m2• Possui 'I suíte com

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

1027 - Coso em alvenaria com uma lanchonete completo
virado poro ruo principal. Quase em frente 00 colégio Julio

Korsten. RS 95.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

suíte = 2 qtos,

sala, COZ., bwc,

sacada cf chur.

R$89.000,OO
ReI. 696· CENTRO - contendo 1 suíte + 1

dorm., semi-mobiliado. R$ 48.000,00

ReI. 703· VILA LALAU - com 3 qtos., Sala, COZ.,
bwc, lavand., gar. R$ 63.000,00

ReI. 340· JARAGUÁ ESQUERDO· Res. corn f I
suíte, 3 qtos, sala, COZ., 2 bwc. R$ 79.000,00

�COMPRA

�VENDE

.�ALUGA
CRECI8489 I.

• I

I CASA AIN}�NARlA c/2oom2 (lote cl (328m2), c/4 qtos, 2 bwc, saía �
_ copa, COZ., gar, chur., murada, rua sem saída lugar tranqüilo, em um I
dos melhores bairros da cidade - Vila Lalau. Totalmente escriturada

e averbada - possível de ãnancíamento. R$ ()5.000,00 - aceita-se outr
imóvel de até R$ 30.000 00'

CASA ALVENARIA c! 150m2 (lote cl 45Hm2), 3 qtos, 2 bwo, sala
COZ., gar. cl chur., totalmente murada em rua sem saída.

ILugar tranqüilo no bairro Amizade, troca-se por imóvel de igual I
II

ou menor valor - R$ 48.000,00 (escriturada) I

CASA AINENARIA cl 90m2 (lote cl 343m2), 3 qtos, 1 bwc, sala I

.1
1 COZ., lavo gar., Localízado no bairro João Pessoa. R$ 2(,.000,00 I

!

troca-se por imóvel de igualou menor valor. : j

II

Rua .José Emmendoerfer, 704 V 31.1-2507'
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B 8B88

CASA MISTA, c/ 110m2,
terreno cf 390m2, 3 qtos, 2
salas, 1 bwc, 1 gar., 1 lav.
Lat. WalterMarquardt, área
central. R$ 32.000,00

.

TERRENO. DE ESQUI
NA - 547,OOM na rua

daMarisol.
R$ 48.000,00 nego

TERRENO - 390m2• Rua
Luiz Spezia - Centro.
R$ 26.500,00

TERRENO LOT. JAR
DIM FRANCISCO -

R$ 21.000,00

# '

CASA ALY. - Lat. da
Reinoldo Rau na Rua

Exp. Carlos Harry
Hadlisch, 342, nó
Centro. Terreno cf
737m2. Valor a comb.

Casaao ladoDGWeg, 3 qtos,
2 salas, coz., bwc, lav., dep.
emp., chur. R$ 35.000,00
+ R$ 320,00 mes

CASA MISTA - TERR,E-
VILA NOVA -. casa cf 1 NO - 15x48 = 720m2 -

suíte c/ hidro, 1 qto, sala,
.

coz., lav., chur., gar., pis
cina. R$ 75.000,00

4 qtos, salas, bwc + dep.
Próx.uo Po-StoMorcolla.

R$ 37.000,00

TERRENO - área de
3.000m2, sendo
30m de frente e

100m de fundos.
R$ 250.000,00
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REF 2261 -

NOVA BRAS/LIA
• R: GUSTAVO
HAGEDORN, 123 •

CASA ALV 200M2,
1 SUíTE, 2 DORM,
GARAGEM 2
CARROS. RS
80.000,00

REF 2202-
JARAGUÁ
ESQUERDO· R:
362 • CASA ALV
120 M2, 3'DORM,
GARAGEM C/
CHURRASQUEIRA.
TERRENO 400 M2.
RS 48.000,00

REF 2270 - V/LA
NOVA· R: EUSEBIO
DE POI, 81 . CASA
ALV 120 M2, 1
SUíTE, 2 DORM,
GARAGEM +

EDíCULA (/60 M2.
TERRENO 540 M2.
RS 105.000,00,
ACEITA CASA ATE
RS 55.000,00
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I I I Auto Center ltda.
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 376-1772 - 273-1001
MODELO COMB. COR ,ANO

vw
GM GoIMI1.0 G Branco 1997

VectraCOI 98 Branco G Fusca1.600 G Cinza
'

1994
Gol1.0 00 Branco R$ 12.000,00 Monza ste, compl., � 90 Bege G Gol1.6 G Bege 1986

Kadett GLS, compt, p 98 Branco G
Fusca 1300L G Azul 1985Fiesta 1.0, 4p 99 Azul R$ 11.500,00 Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G

RAT
R$ 19.000,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo G

Uno CS 1.5, 4p G Cinza 1996Vectra CD 97 Bordô 0-20, cab.dup. Compro 97 Branco O
R$ 19.500,00 VW Tipo SL.X2.0, cornpl, G Cinza 1995Vectra GL, compl. 97 Prata

Gol �ecial, 2p 99 Vermelho G Aorino1.5 G Prata 1993'
Blazer DU< 96 Preta R$ 24.000,00 Gol i,2p 97 Branco G GM
Uno EP, 4p 96 Vinho R$ 8.800,00 Gol Mi, 2{ 98 Branco G Corsa Pick-up ST 1.6 G Prata 2001

Voyage C ,2p 89 Prata G Celta1.0 G Branco 2001Uno EP, cornpl. 96 Cinza R$ 8.400,00 Fusca 79 Branco G [).20Conquest, compi.-ar D Branco 1995
.Ornega GLS 93 R$ 1.300,00 FORD

Peugeot405 SR compl. G Azul 1995
Escort GLX, 2p 95 Branco G

Omega CD 30 oompl. G Verde 199391 Branco R$ 6.900,00 \

96 Laranja GFiesta,2p Chevette SL 1.6 G Verde 198296' Verde R$ 9.800,00 FIAr \ FORD
94 Cinza , R$ 6.900,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G KaGL .G Branco 2000

Uno .Mille SX, 4p 98 Cinza G RangerXLTcompl. D Prata 199988 Bege R$ 11.800,00
rempra SX, 4p 97 Cinza G Aesta1.0 G Azul 1997

Vende Trrocâ ..
Financ MOTO

t AV. PREFEITO WALOEMAR GRUBA, 3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUÁ DO SU 1\ YamahajYBR 125E G Azul 2001

VIVotorantim I fin;inça$

Com a parceria
BV Financeira,
este espaço

é seu!

GolMI 97 R$ 10.700,00
Gol I 1.6 96 R$ 9.800,00
Parati CL 1.6, gas. R$ 8.500,00
Fiesta 4p 97 R$ 10.500,00
Versailles GL 1.8 95 R$ 8.500,00

� Verona GLX comp!. 90 R$ 6.500,00
Ford 100 diesel Sm 77 R$ 11.300,00
Uno 2p 97 R$ 8.500,00

t Uno EX 4p 99 R$ 10.500,00
Uno 4p 93 R$ 9.300,00
Gol Mi,16V 98 R$ 11.300,00

Fuscas'

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1269 - JARAGUÁ DO SUL

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

I

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça étímos

negócios
neste espaçet

.370;-9365,- 9997-9122
Fiesta 2p
F-I000 Dupla Comp 91
F-I000 87

UnoELX,4p,95
Gol4p 16V 99
Saveiro 1.6 MI 97
Monza Class 2p Comp!.
Monza 4p Menos ar

Escort Hobby Comp!.
Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE 1.5
Saveiro 99 1.6 MI
Escort 88
GoI1000 95

R$ 9.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 8.500,00
R$ 13.500,00
R$ 9.700,00
R$ 8.500,00 .�

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 14.209,00
R$ 4.300,00
R$ 7.509,00

Rua Walter Marquard� 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa catarina
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E'o amor que sabe amar, não s' ,'x,�,�::e}nganar"
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Oirassol
• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

ifPABX

,

IMOVEIS

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

Cód.20S4
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cl 134 m2
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço�R$ 100.000,00

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

e/320 m2 - 2 suítes + 2 Quartos +

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

Cód. 1147 VILA LENZI - Casa alv. c/
170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno c/435m2. Próx. Colégio Giardini

Lenzi. Preço: R$ 55.00(),00

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno e/480 m2 - Loteamento
CampoSampiero. Preço R$ 22'.000,00

Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. c/I 51 m2 - 3 qtfs + 3 salas + 2 bwe

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Cod1089'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. 3096JARAGUÁESQUERDQ-Terreno
c/560m2 (14x40). Lot. Campo Sarnpiero.
Preço R$ 13.000,00 entro + 25x R$ 373, II

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 1143 ÁGUA VERDE - Casa alv. c/
130,76m2 - suíte + 2 qtos e demais dep.
Próx. UNERJ. Preço R$ 36.000,00

Cód 1141 GUARAMIRIM - Sobrado

c/354m2. Suíte + 3 quartos, fica
cozinha sob medida. Terreno c/720m2.

Preço R$ 160.000,00

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

Suíte + 2 qtos, salão de festas, gar. p/4 carros.

Ter;eno c/ 71Am2. 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 + 02

qtos, Preço R$ 1·05.000,00

Cód. 3093 VILA LENZI - Terreno c/
302m2 - Rua Esmeraldina Junkes Klein

Preço R$ 9.000,00
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DA CRÍT�CA à glória

.\

Apesar das críticas, quando do início da novela, há nove

meses,Murilo Benício deu a volta por bima, e, agora, não
esconde a satisfação com o sucesso alcançado .

CORREIO DO POVO SÁBADO, 8 de junho de 2002'
Jorge Rodrigues Jorge/CZN

A criatividade e as técnicas usadas pelos alunos da discipliha de Desenho
'e Estamparia do curso Técnico de Estilismo do Senai de Jaraguá do Sul

podem ser conferidas na exposição que a turma está realizando na sede
da entidade e que fica à disposição do público por mais uma semana. Os

trabalhos apresentados são dos 21 alunos dessa disciplina, ministrada
pelo professor Anjeéri Luiz Sadzinski.

_:_ O que a gen.te ensina são técnicas para diferenciar as peças ___.:_, explica
o professor, Segundo ele, além de criar, o estilista tem de fazer com que
o cliente sinta desejo de adquirir a peça. ''A tecnologia está ao alcance de todos, mas o

diferencial está na criatividade do estilista", ensi�a Sadzinski, que utiliza técnicas simples,
praticamente artesanais, mas que alcançam os mesmos resúltados obtidos através do uso

de equipamentos sofisticados.
'

Uma camiseta estampada com penas de aves fixadas com ferro quente é uma das
técnicas encontradas nas peças da exposição. O efeito é o mesmo de uma estampa feita
em indústria, ou até mais interessante, porque utiliza elementos da natureza. A mesma

técnica pode ser usada com folhas ou qualquer outro elemento.
Nesta disciplina, os alunos aprendem as técnibs com tintase glitter. "Aprendemos as

técni�as de criação de estamparias e aplicativos", resume a estudante Denise

Katcharowiski,31 anos. Ela decidiu largar a profissão de publicitária e está apostando em

estilismo. Inclusive já criouate a logomarca de sua própria grife, batizada de "Fato Puro",
e todas as peças da exposição, produzidas por ela, estão identificadas com o cartão da

futura estilista.

Entusiasmada com a vocação recém descoberta, eia não economizou em criatividade.
Um exemplo é a aplicação de glitter e a estampa usadas por ela em uma saia jeans, que
sem a interferência ficaria sem graça. Bolsas, éamisetas, saias, shorts foram usados pelos

estudantes para provar ao professor que aprenderam a lição. O resultado, de acordo com

qu.Andoo detAlhe
'faz A· difercn

/ ,

o mestre; não poderia ser melhor. ''A intenção é agregar valor à peça com o máximo de

criatividade..E isso eles fizeram muito bem", avalia o professor.
De acordo com a -coordenadora do curso, Arlete Ehlert de Souza, o currículo oferecido

, ,

aos alunos do Técnico em Estilismo busca unir a teoria co� a prática, com
__
disciplinas que

estimulam a criatividade, além de programação visual, modelagem e estamparia e

desenvolvimento de projetos, onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver

coleções'próprias. ,O curso tem a duração de um ano e meio e já existe há dois anos em

Jaraguá do Sul. Nesse período, aproximadamente 60 pessoas já se formaram e dois
estudantes foram escolhidos para fazer um curso de especialização' em estilismo em

Turim, na Itália.
o curso, que é oferecido em Santa Catarina apenas nas cidades de Jaraguá do Sul e

Blumenau, tem convênio com o Instituto Europeu de Design. A cada ano, um aluno é

escolhido, a partir de ,uma análise criteriosa, para ir à Itália estudar. Ano passado, i
estudante Emily Samara Wenk foi a escolhida. Ela viaja ainda este ano.

mi
L:J ['I
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TRADIÇÃO GAÚCHA

spezia@unerj.br

goria, no RõOe1õCrlõulo ,CTG Esteio da Tradição, em
Barra Velha, Este não é seu

primeiro título, pois também
foi segundo lugar na festaj
campei ra do CTG Tropei ros doi
Vale, de Guaramirim, no mês!

.

, passado. Gabriel, o CTG Laçai,Jaraquaense e Jàraguá do sullo parabeniza e agradece os'

títulos, mas, o mais importante,1é você ser um menino educado]
cuidadoso, e, princiPalmente'lque isto seja' um incentivo pa
ra você se dedicar ainda maislna escola. O rodeio qaúcho]
está além das festas, pois!

;
levam e trazem na mala dei
garupa a dis,ciplina' e .so-IGabriel Spézia, 11 anos, Loníta, laçador do CTG Laço cializaçâo, com uma preo-

luno da Escola Cristina Jaraguaense na categoria Piá. cupação especial para com aSI
I arcatto, fi lho de Adel ino e Ele foi o campeão, em sua cate- crianças. (,Marcon)

. I1-._''''''0''''. "" ••••_ ••."".""'"'.,'�_.,._�"__ .",,.,,_,,,•.•••,,_.,••�._�__",�."",.. _�,.l

8:00 C<;ffiÍluação& lap
22:�� il!il"•• rCHI iARJAl\IIIÀ,Dt
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M otos

Rua Adélia Fischer, f39
Te!. 371-2999

RuaWalter Marquardt, 727
Te!. 3708800

E mais ..•

Duas novas turmas

Domingo 9/6/02 - 19h30
r

Segunda-feira 10/6/02 - 19h30
No mesmo local \

suas outras atividades pára se

dedicar ao CTG. Todos vocês
são importantes para nós, e;
mais uma vez, obriqadol!l

No dia 29/5, a patronagem do
CTG Laço jaragLÍaense ofereceu
um jantar a todos que tra

balharam no 210 Rodeio

Crioulo Nacional. Foi uma for
ma de nos confraternizarmos e

um agradecimento a todos aque
les que deixaram seus lares e

r�-Z����ço '��J!ua��'se-�'�'�Vi�� .. ·�'''''�'''''''''''l
! Dia 13/6 _. Oulnta-fetra da Tradição I

l Gaúcha,
início às 19 horas, com laçadas e

o tradicional churrasco.
Contamos com a sua presença!
�� ., ....J Eletro Diesel

8/6 - Baile CTG Laço Jaraguaense - Grupo
Origens
'15 e 16/6 - Festa Carnpeira CTG Laços de
Família - Schroeder
21 a,23/6 -Aa Festa Carnpeira Sítio 'Amor
e Tradição - Rio da Luz -.J�Yaguá do Sul

Junior Spézia, Vergílio, Miro e Clênio
Idemar Grubba, 3635'

.. ..... Telffax;37°:257� ,

Choronas = Esporas dê ferro, de qrandes.,
rosetas, que retinem quando movimen

tadas, usadas pelos domadores.
Disparada = Dispersão de animais, a

galope, em várias direções.
Empalamado = Doente, achacado.
Entrevero = Mistura, desordem, confusão
de pesso,as, animais ou objetos.

Franci, Marcos, Romano, Vanessa I

(esquerda) Stela e Junior Nagel (direita)
Sandro Wille e Cristiane

PARAREFLETIR .. :
Em -nossa vida, convivemos em vários

ambientes, no trabalho, no lazer...
Nestes ambientes, I idamos com pessoas, e cada
uma tem o "seu jeito de ser". Pessoas que se

dedicam .ao caso que estão cúldando, mas,
talvez, estão no lugar errado, não quisessem
estar ali. Devemos colocar as pessoas certas

I .

I
nos lugares certos e analisar a opinião das
mesmas. "O queé certo para um pode ser

errado para o outro."

Lembrem-se: ninguém vive sozinho, e saber

lidar com as pessoas, ser sociável, é um dos
dons mais bonitos que podemos ter. Muitas

vezes, nos surpreendemos e nos decepcionamos
com as atitudes de alqurnas pessoas, mas só o

tempo cicatriza os feridos e abre os olhos de

quem feriu.
Não podemos esquecer que uma I'família" é

composta por várias pessoas de personalidades
diferentes. A, partir do momento que não

conseguimos aceitar e entender o outro,
deixamos de ser uma família. CDaniele)

9/6 - Sarah' Hafermann Wille

9/6 - S'téla Mari� de Oliveira Raulino
,

12/6 - Maria Pincengher (Popa)
13/6 :- Eduardo Gasda

15/6 - Marli Nanes

15/6 - Vergílio Nanes

CAINESDIMA'RCHI OFERTAS
Filé simples R$ 4,95
Línguà bovina R$ 2,69
Fraldinha do alcatra R$ 4,99
Patinho bovino R$ 5,79

'\
FONE: (47).371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - se

E-maU: demarçhicarnes@netuno.com.br
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29- 05

Caun Augusto Pereira

Thalia Luciane Wendorff
Ketlin Iara Mayer
AY)a da Costa Wittaczik
Gabriela I<atarina Gasperetto
Isabely Aymi Takaesu
Mateus Dai Santo
João Pedro Bachamann

3,06
Hanna I<aroline Guimarães

Brenda de Suza
'

Makreison Hendqes
I<aylane Larissa Scorsatto

· Henrique Roberto Fachi
B ianca. H afemann

EIi;�n Caralaine Dias

Maria Aduarda 1<linkowski

Laiz Magali Alievi
Guilherme Da rocha Biassi

Gustavo I<asmierski da Silva
Brenda Zanghelini
Gabriele Tabor da Silva
Luan Pablo Packowski

, Camila Petry Cheuchuk
Mateus Schiochet

4-06 ,

N icole Pereira Schkider
Euller Guilherme Ribeiro Alves
Camila Nicole Stanqe Pereira
M i lena Ferrei ra de Souza

Nicole Steindez
Isadora 1<lein terres da Silva
Bruno Daniel Martins
Kleverson Yuri Filipp
Gabriel Vailatt Lopes
Amanda Regina Demarchi Müller
Guilerme Winicius Chaboski
Van N iehues Eggers
Lucas da Liz
•

"

Em 1999, Deus nos

abençoou com uma linda
menina de muita saúde e

,

inteligência, que é o

orgulho do papai, Benício, e

da mamãe, Schirlei.
tuana Caroline Maás

completa, hoje, 3 aninhes,
o papai e a mamãe te

amam muito. Deus,
obrigado por essa bênção,

Vanessa Cristine Piotkoski completou
1 aninho nó dia 3/6 Os pais Ivanir e

Simone desejam felicidades

Esta é a Gabriele larissa Klabunde,
filha de Roselaine e Valmir Klábunde,

que completou 4 anos ontem. A
festinha será em sua casa

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302
Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 275 3555

Paula Thais completou 2 aninhos no

dia 2. Comemorou com festinha em sua

casa, com amigos e familiares. Os

padrinhos Jurassi Vitor e Janete e o
.

primo Felipe desejam muitas

felicidades para a gatinha

Embelezando nossa coluna as irmãs letícia e

Bruna, filhas do, casal Ivo e Delci Bartnikowski.
Parabéns para a Bruna (à esquerda), que

'c�mpletou ontem, 2 aninhos, muitas beijocas de
seus sobrinhos Kamila, leonardo e Karolain

no

pais, Darci e

Clarice, e o

irmão, Julinho,
mandam

abraços

Marcos Antônio Meister aniversaria no .próximo>,
dia 13. Felicidades são os votos' de sua irmã,
Aline, e seus pais, Saulo e lúcia Meister

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC -I��mail: nicolodelli@netuno.com.br.
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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porcima
Apesar do jeito� tanto introspectivo,

Murilo Berúcio não esconde a satisfação
com o dever cumprido. E não 'é para
menos. Quando "O Clone" estreou, há
nove meses, o ator foi alvo de duras críticas

por causa da interpretação dos gêmeos
Lucas e Diogo. Agora na reta final das

gravações, Murilo chega a gravar 40 cenas

por dia, mas garante que o esforço valeu a

"E'pena. extremamente prazeroso e

cansativo ao mesmo tempo. Eu devia estar
recebendo mais por isso", brinca o ator,

que se reveza na interpretaçãó de Lucas e

de Léo. O sucesso da trama de Glória
Perez é tanto que, ainda hoje, Mutilo não

se cansa de ouvir piadas a respeito do clone.

"Ouço sempre a mesma pergunta: 'É você

ou o clone?"', espanta-se o ator de 29 anos.

Mas a estrondosa repercussão da
novela não deixou de ser um grata surpresa
para o ator. "Essa novela ultrapassou o

sucesso e virou mania. E um desses
fenômenos que acontecem a cada 10 anos",

, acredita.

R - Já fiz três personagens também no

filme "AmoresPossíveis", deSandraWerneck.
O fato não é novidade para mim. De uma

certa forma, o ator brasileiro sempre está

fazendo vários personagens ao mesmo

tempo porque acumula o trabalho no teatro.
I

Eu calhei de estar fazendo todos esses papéis
nomesmo projeto.A dificuldade estámesmo
'na parte técnica, como o posicionamento em
cena, que é complicado.

VARIEDADES/!V
POR CINTIA LOPES

POpTEVÊ

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

P - Você sofreu diversas criticas na primeira fase de "O

Clone". Elas foram amenizadas quando o Léo surgiu na

trama. Como você encara o fato?
R - As pessoas têm o hábito de me associar ao ator que faz

loucuras pelo personagem, como a vez em que raspei o dente
em "Irmãos Coragem" 'para fazer o JucaCipó. A crítica da

imprensa apenas me fortaleceu ainda mais. É uma ignorância as

pessoas acharem que eu deveria interpretar gêmeos com uma

diferença gritante, Não me preocupei em diferenciá-los porque
sabia que teria a oportunidade de mostrar algo diferente com o

Léo, que não deixa de ser uma réplica dos gêmeos. Só agora as

pessoas perceberam isso. Se eu fosse atrás da idéia dos outros,
iria formar um circo. Um Lucas diferente do Diogo e um Léo

mais ainda. Seria urna palhaçada.
P - Qual é a sua posição sobre a questão judicial que

envolve o clone?

R - Eu já presenciei uma mulher gerando uma criança. Não
é brincadeira. Obviamente, a Deusa tem direitos sobre o clone,
mas é claro também que o Leônidas merece porque é filho dele.
É muito complicada essa questão. Eu não saberia decidir.' A

idealização da clonagem é fantástica. Mas essa história de fazer
um clon� humano é furada. A clonagem desta forma esfria o

mistério que a natureza proporciona.
P - Em "O (Clone" , o Lucas enfrenta sérios 'problemas

com uma filha viciada. Como você pretende lidar com o

assunto drogas em familia?

R - O que mais me preocupa em relação às drogas é manter

um canal aberto com o meu filho, Antônio, de 5 anos. Não

quero ser aquele pai que é o último a saber dos acontecimentos.
Acho que, se ele não tiver um envolvimento com drogas, vai ser
uma 'dádiva. O diálogo é o caminho fuais rápido para o

entendimento em família;

SÁBADO, 8 de junho de 2002

'A direção da Globo ficou

louca, porque eles queremme

marginalizar e não conse

guem': CHICO ANYSIOI com a

língua afiada de sempre,

sobre o fato de o episódio ,

"Loucos de Pedra", do "Brava

Gente", em que atuou, ter si-
,

do o de maior audiência no

ano passado. O humorista vai

dar continuidade à fase ator

em "Esperança", nova novela

das oito.

�l 4E CORREIODO POVO

�
,.
•

i I PERSONAGEM DA SEMANA: MURILO BENíCIO

I A volta

O ator conta que, desde a estréia, há
apenas nove anos, como o gago Fabrício
de "Fera Ferida", não realizava Um traba:lho Murilo Benício, O Lucas e o Léo de ,"O Clone"

com tamanhh dedicação "Fiz cenas com
'

uma entrêgaimpressionante", admite. Prova
disso foi a cena do reencontro de Lucas e

Jade após anos .de separação. Segundo
Murilo, uma das mais marcantes da trama.
"Eram cinco páginas, de texto, cheias de
entrelinhas e sutileza. Pura emoção",
orgulha-se.

Mesmo na última semana de

exibição de "O Clone", o ator ainda prefere
r{ão arriscar um desfecho para seus

personagens. "Procuro ser o mais imparcial
possível. Não torço especificamente para
ninguém", esclarece. Ele também não vê a

. )
hora de iniciar as filmagens do longa "O

Beijo no Asfalto", que marca a sua estréia

corno diretor de cinema. "É uma

abordagem diferente de tudo que já foi
feito antes", garante o futuro cineasta, que
começa a rodar em agosto.

P - Qual foi a maior dificuldade de

I interpretar três personagens em uma

II tramá?
'I

\

"Sou um galinhão.. Agora, mais magro, estou impossível':

jORG��RNANOO, ator e diretor, que emagreceu 15 quilos.

"Adoro os meus micos':

LUCIANA GIMENEZ, apresentadora do "Superpop", da Rede TV!, dizend

que não se sente mal depois de dar um fora no proçrama, Ela, inclusive,
pretende mostrar úm clipe com todas as gafes que já cometeu.

"Nenhum dos rapazes que passaram pela Casa tem pernss mais linda

que as minhas':

AGNALDO TIMÓTEO, integrante do "Casa dos Artistas 3", que diz adora

exibir as pernas porque, ao contrário do que pensam, ele ainda esté

inteiro.

"Nunca tinha usado suti� porque meu peito sumia':

DEBORAH SECCO, atriz que acaba de usar o primeiro sutiã, aos 22 anos.

Ela "turbinou" os seios e agora é manequim 40.
)

"Não tenho medo de ficar velho, mas sim de ficar broxa': '

CLODOVIL, apresentador, de 64 anos.

, .

"Vou acabar fazendo dela uma freira':

SÉRGIO'MARONE, o Cecéu de "O Clone", dizendo que pede para a namorad

Danielle Winits andar o mais discreta possível. O ator assume que'
'

difícil namorar 'um símbolo sexuat

�. .

"Os dois são çostosos. Cada um a seu modo':
I

PEDRO BIAL, se referindo de forma saliente aos integrantes do "BBB 2'

Fernando e Thyrso, que disputaram a permanência no programa.

"Minha altura já foi um problema. Quando tirava as meninas par.'
dançar; elas neçavam. alegando que eu era muito alto':

DALTON VIGH, O Said de "O Clone", que tem 1,92 m de altura.

"Não agüento quando o Gaivão fala: 'O Brasil tem de ganhar; vai se

bomt'. Mas bom para quem? E se ele disser que é bom para o Femend,

Henrique, aí eu torço contra':

JORGE I<AJURU, no "Gordo a Go Go", da MTV, ao ser perquntado se tore

por algum time ou pela seleção. O apresentador disse que vê o futebol

de forma profissional.
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SÁBADO, 8 de junho de 2002' VARIEDADES/TV CORREIO DO POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 9 A 15/6

PURA CONFUSÃO
(Globo, dom, 12:30 H)

"Tapão de Amor Não Dói" é o

episódio de "A Turma do Didi". Na

história, Didi e a namorada Edna,
interpretada por Ana Furtado, estão
sempre às voltas com discussões. A
confusão" fica ainda maior quando
Marcelo Augusto con'vida algumas amigas
para gravar um clipe na produtora de
Didi, Mas Didi se livra de um flagrante
graças as artimanhas de Coceirinha e

Jacaré.

DISPUTA ACIRRADA

(Globo, dom, 13 H) ,

No episódió "Amigas, Amigas,
Negócios à Parte", do seriado "Sandy e

.

Junior", a amizade de Patty e' Bete está

ameaçada, 'tudo porque as amigas
disputam a mesma vaga para um

comercial de sabonetes, e, por causa desta

concorrência, travam uma batalha tendo

Junior e Sandy como cúmplices, Enquanto
Patty pede aJunior que convençao
diretor do comercial em seu favor, Sandy
auxilia Bete a começar um-regime
relâmpago,

BOA MÚSICA
(Rede Brasil, dom, 19 H)

José Maurício Machiline recebe Inês
Vianna e Emílio Santiago no "Por Acaso",
lN" a primeira. parte do programa, a atriz Inês
'Vianna fala da emoção de interpretar Elis
Regina no espetáculo "Estrela do Brasil",
dirigido por Diogo Villela, Em seguida,

'

Emílio ainda relembra as canções "Saigon" e

"Vamos à Luta", de Gonzaguinha,

PÉ DE COELHO

(Globo, dom, 20:3Q_H)
O quadro "Copas de Mel", com

direção de Luiz Villaça, volta ao

"Fantástico", Neste episódio, Mel e Jiló
não perdem sua vocação de torcedores,
fanáticos e viajam até a Coréia e ao Japão
para acompanharem os jogos de perto,
Os dois vão aprontar várias armações
para o Brasil conquistar o perita.

VIAGEM INSÓLITA
(Globo, seg a sex, n :25 H)

"Geografia do Pica-pau Amarelo" é

o episódio do "Sítio do Pica-pau
Amarelo", Desta vez, as crianças fazem
um quebra-cabeça do mapa do mundo

enquanto Dona Benta explica como é

possível orientar-se pela luz do sol e fala
sobre as Grandes Navegações, Pedrinho
também decide construir sua própria
caravela movida a pirlimpimpim e sair

pelos mares, Enquanto Visconde e

Pedrinho passeiam pelo litoral do Brasil, 6
e Escamado investi

nas águas de seu reino,

QUASE SÉRIO
(MTV, seg, 23 H)

O, "Gordo a Gogo" entra

em ritmo de eleições e inicia as
\

discussões sobre política, O
presidenciável Ciro Gomes é, o

,

_ primeiro candidato a encarar as

inusitadas p�rguntas de João
Gordo, Em clima de

descontração, João aborda
assuntos como trabalho, aborto,
drogas, homossexualidade e

música, O apresentador Cazé
também participa do programa
por telefone com perguntas
sobre política,

MALAS PRONTAS
,

�
(MTV, qua, 23 H)

Fernanda Lima visita as

Ilhas de Maiorca e Minorca na

Espanha na edição do "Mochilão
MTV", Apesar do frio típico
desta época do ano, a

apresentadora visita Maiorca em
.

companhia de um grupo de
brasileiros, Ela ainda conhece

algumas construções pré
históricas e cavernas subterrâneas
da região,

AULA DE HISTÓRIA
(Rede Brasil, qui, 12 H)

O "Tribos e Trilhas" visita
a primeira região do B\asil'
descoberta pelos portugueses,
No sul da Bahia, em Cabrália, a

equipe refez os passos da

história, destacando não só o

aspecto cultural como também a

natureza da região, Após dez dias
no litoral do sul da Bahia, o
programa mostra o caminho

percorrido pelos portugueses,

BASTIDORES
(Globo, qui e sex, 13:50 H)

Angélica recebe a visita das

ex-angeliquetes Gioavanna
Antonelli, Camila Pitangã e

Juliana Silveira no "Vídeo Show''
na quinta-feira, Ainda no

programa, o festival "Ripa na

Chulipa" relembra os melhores
momentos de Édson Celulari em

"Explode Coração", Já na' sexta,
Carla Diaz, a Kadija de "O

Clone", acompanha o Festival de

qnema de Miami, Os bastidores
de Murilo Benício em "O Clone"
e o momento do ponto final de
Glória Perez no texto da novela,
também estão no ro rama,

I.EM_EOC_O_:_D' RiLE POR MARIANA TRIGO•

_ERQ - :ALAB_ELLA----------p-��-.. �-=�-Ê I
Além-do

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Débora Falabella, a Mel de "O Clone"

durante, 12 horas por dia sem se preocupar com a

alimentação ou com as noites mal dormidas. A

entrega foi tamanha que o organismo da atriz não

resistiu. Há pouco mais de um mês, 'ela contraiu
'

uma meningite que deixou toda a equipe da novela

em pânico. Mas Débora chega a se divertir quando I

lembra do episódio. E, por incrível que pareça, ela

afirma que teve um lado bom nisso tudo: ter sido

substituíd� pela irmã, Cinti� Falabella, que também
é atriz. A idéia veio do próprio diretor da novela,

J

Jayme Monjardim, que achava Cintia 11(uito pa-
recida com Débora, apesar dos sete anos de dife- I

rença entre as duas e de uns quilinhos a mais osten

tados por Cintia. "Na cena da quebradeira, disse
para da ir com vontade e quebrar ,tudo, soltar toda
a raiva, que eu estava confiando nela", .orgulha-se
Débora.

A mineirinha também tem outros motivos

para se orgulhar. Enquanto Débora achava que a

i Mel fossemorrer de overdose ou qüe ficaria estéril

por causa das drogas, GlÓria Perez reservou um

�,final bem diferente para amilionária rebelde. Além

de 'ter um filho e se casar com Xande, Mel vai se
recuperar do vício e vai voltar a, ter uma vida, ,

normal, retomando suas aulas na faculdade. "O
mais importante é mostrar que um viciado pode
se reé'::guer com a ajuda da família", frisa.

.Débora realmente tem experiência no

assunto. Apesar de ser completamente avessa às

drogas, a atriz está prestes a 'estrear no cinema com
o longa "Dois Perdidos", de José JoEflly, onde
vive a protagonista Paco, uma cantora de talento

que busca a fama em Nova Iorque, No longa, li
Débora também passeia pelo mundo das drogas
através da sua personagem. "Após dois ��
personagens envolvidos com drogas, só me resta in'
descansar e relaxar disso tudo", suspira.

I

Por isso, a atriz não vê a hora de chegar o
último dia djls gravações de "O Clone" para poder
viajar. Primeiro, ela pretende passar uns dias em

Belo Horizonte visitando a família. Em seguida,
parte para uma viagem internacional, ainda sem

destino definido, mas em companhia do.marido,
o ator Daniel, de Oliveira. "Mas logo estarei de
volta para divulgar o filme em todo o Brasil", avisa, II

com um sorriso quase tímido, isento de qualquer 'I
(

vestígio da MeL

efêmero
Débora Falabella não está nem

aí para os comentários de que
entrou para o primeiro time das

atrizes da Globo com a interpre-
, tação da problemática Mel, de "O
Clone". A atriz, que roubou a mai

oria das cenas na reta final da trama

de Glória Perez, ainda não se sente

à vontade quando o assunto são

as críticas positivas que vêm re

cebendo hámeses pela sua atuação
na trama que bateu recordes de

audiência e vem chegando aos

últimos capítulos com,média de

60. pontos no Ibope. O que
Débora nãoadmite é acreditar que
entrou para o rol das "queridinhas
da casa", até porque a atriz é con

tratada pela emissora apenas por
obra. Para ela, estes rótulos soam

apenas como uma acomodação e

não são sinônimos de grandes
papéis no futuro. "Eu apenas acre
ditei na Mel e me esforcei muito

para fazer um trabalho bacana",
desconversa, saindo ci,o estúdio de

gravação da novela.

Ahumildade da atriz reforça
a típica timidez-de uma mineira de

apenas 22 anos que é o oposto da

personagem drogada. Por isso, ao
encamar aMel,'Débora ainda sente
os efeitos físicos que sua atuação
exige. A atriz aS,sume que, muitas

vezes, chega em casa exausta, com

dores musculares e enxaquecas após
gravar cenas de brigas e discussões.
Para se recuperar e tentar se desligar
da personagem, Débora costurria
'relaxar escutando músicas suaves

ou lendo. "Como a Mel é muito
diferente daminha realidade, dosar
o tom certo de agressividade me

exige muito fisicamente", explica.
Todo esse esforço é re

compensado quando ela se dá
conta do trabalho social que de

sempenha através da MeL A atriz

chega a se emocionar quando pais
de drogados lhe abordam nas ruas

para falar que a novela tem servido
para diminuir o preconceito contra.
o dependente químico. Mas, na
maioria das vezes, o que Débora

-

escuta mesmo são elogios rasga
dos ao seu trabalho. "Acho que nem
as campanhas antidrogas feitas pelo
governo foram tão eficientes

I",
f

quanto essa nove a ,arnsqt.
Débora se engajou tanto

. neste trabalho que 'chegou a gravar
\
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DfA DOS NAMOHADOS

EI'/ojo TlIal)'

RS 80,00
f)e.wxlonm{c: Colôl1i" /fJO mi +

Blllmtl/JrI.l"JJm'h1140,fl+CralJ/ej!((1'I/
burbcur mio f�\1mm{Íg(-'II(J ,10 g +

ROli/liio
1,$ 44,50

f)esodlJmnl(' (,'o/imia 100 1111 +
D(!sot!(J/'(/lfle Antitrauspinmte ('1/1 i

(,i'íjll/(J ao g "to (,'achf)l'Íllbo de Pe/JÍâu

RS r38 75
l. .. , .

De.wd(/rll/J'" (,'o/i)lIia /101/1/ +
IJeSOOt)f!m/;: ,\jJfilJ 95 mi + t\'1.'ic,-es.'wjw
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO

1 HOMEM ARANHA
A

I4hOO - I6h30 - I9hOO - 2Ih30

SHOW TIME
C

I4hI5 Se;são Única

2
CRIMES EM 'PRIMEIRO GRAU

I6hI5 - I8h45 - 21hÍ5 S
.' ,

3
O QUARTO DO PÂNICO

S
14h30 - i znoo - 19h30 - 21h'45

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

HOMEM ARANHA

1 I4hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

2 o QUARTO DO PÂNICO
14h30 - I7hOO - 19h30 - 22hOO

3

o MISTÉRIO DA LIBÉLULA
13h45 - I5h45 - 17h45 - I�h45

,.

,CIDADE DOS SONHOS
2Ih45

"I

SHOW TIME
,

C13h30 � I5h30 - 17h30

4
ALTO RISCO

D
19h30 - 21h40

ABRIL DESPEDAÇADO
D

I4hOO - 16hOO

5
UM ATO DE CORAGEM

S
I8h45 - 21h15

HOMEM ARANHA

6
I A

I4hl5 - 16h45 - 19hI5 - 2Ih50

SALA FILME/HORÁRIO

HOMEM ARANHA

1
I4hOO, - 16h30 - I9hOO - 2Ih30

ABRIL DESPEDAÇADO

2
13h45

o MISTÉRIO DA LiBEÉLULA

I5h45 - I7h45 - I9h45 -, 2Ih45

3
o QUARTO DO PÂNICO

14h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

A - AVENTURA!C - COMÉDIA/ D - DRAMA/DA- DESENHOANIMAlJQ"
F - FICÇÃcY R., ROMANCE!P - RJUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

GÊNERO

GÊNERO

A

S

S

S

A

D

S

S

CORREIODOPOVO 7E

\

POR CINTIA LOPES

____p'--O"-'P,T EV Êli RETRATO FALADO: JUAN ALBA

NA TRILHA

,do sucesso
!II

NOME - Juan Pedro Martinez Alba

Júnior.
NASCIMENTO - Em 6 de-abril de 1965,
em Campinas, São Paulo.

/

,NA TEVÊ - "Gosto de assistir a

documentários".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - Horário

Político.
NAS HORAS LIVRES:: "Procuro estar com

as minhas filhas, Vitória e Valentina".
No CINEMA - "Era Uma-vez na

América", de Sérgio Leone.
LIVRO - "Qualquer um do Guimarães

�sa". '

,

IV! ÚSICA - "Lave of MyLife", do Oueen.
i

NA GELADEIRA - Frutas. ' JuanAlba é a tranqüilidade em pessoa. Nem mesmo o

PRATO PREDILETo - "O tradicional feijão, ritmo. alucinante das gravações de "Marisol" é capaz de

arroz e batata-frita". tirar o bom humor do ator. Na trama, ele interpreta o

O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "camisetas". médico Rubens Linhares, responsável pela mudança de

O PIOR PRESENTE - "Todos são bem- I j visual da protagonista de "Marisol", vivida por Bárbara
vindos. Não tenho nenhum específico". Paz, que agora aparece sem as cicatrizes no rosto. O ator

MULHE� BONITA - Cwyneth Paltrow. vive pela primeira vez a experiência de interpretar um
HOMEM BONITO - Tom Cruíse. cirurgião plástico. De quebra, ainda realiza um sonho, de
CANTOR - George Michael.

'

infância. "Quando criança, sonhava em ser médico",
CANTORA - Marisa Monte. lembra. Mesmo assim, Juan garante que não teve problemas
ATOR - Raul Cortez. I para compor o personagem. "De uma maneira geral, os

, ATRIZ - Marília Pêra. � médicos têm/a mesma postura e os ci�urgiões são sempre
PERFUME - "Aqua de Gió", de Giorgio os mais simpáticos", acredita o ator de 37 anos, Juan
Armani. também conta que nunca recorreu � plásticas. Pelo co�-
BEBIDA - "Adoro sucos de frutas". trário. "Por enquanto, estou satisfeito comigo", garante ele,

COLEÇÃO - De bonés. que já trabalhou como modelo internacional e chegou,
ESCRITOR - Ruy Castro. inclusive, a desfilar para grifes como Giorgio Armani.

ARMA DE SEDUÇÃO - "U m sorriso sincero". Apesar do pouco tempo de carreira, o ator se orgulha
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Acordar cedo nos de ter no currículo passagem por várias emissoras. Entre

\

fins de semana". elas, a Globo, onde fez sua estréia como o cocheiro Josué
MELHOR VIAGEM _ "Para Santiago de de "Terra Nostra", em 2000. "Até hoje, as pessoas ain4a
Compostela, na Espanha, há dois anos". me abordam na rua e relembram o personagem", assegura. J
SONHO DE CONSUMO - "Uma casa de I

No ano seguinte, ele viveu o empresário Alan Lée em "Roda

veraneio". i da Vida", na Record. "Adoro fazer novelas. Descobri que

MELHOR NOTÍCIA _ "O nascimento das esse é realmente o meu barato", admite o ator, que iniciou

minhas filhas, Vitória e Valentina". a carreira há apenas sete anos. Quando se prepar�va para

SINÔNIM'O DE EI::-EGÂNCIA _ Giorgio,
tirar férias, Juan foi surpreendido com o convite de

A rman i.
Fernando Rancoleta, diretor de elenco do SBT, para integrar

MELHOR COMPRA _ "Sempre é a próxima".
o elenco de "Marisol". "Acredito que a emissora está num

INVEJA _ "Da alegria, quando estou
momento de crescimento .na dramaturgia. Fico feliz por

triste". integrar esse grupo", incentiva.

LUXÚRIA � "É segredo".
Mesmo ingressando apenas na segunda fase da

, novela, Juan afirma que não 'se sentiu um "estranho no
GULA - "De um bom café da manhã".

ninho". "Tive tempo para estudar 9 personagem", justifica.
COBIÇA - "A felicidade".

Mas o ator não nega que o estilo de narrativa do texto
IRA - "Com pessoas desonestas". mexicano é urna novidade. "O engraçado é que acontece

PREGUIÇA - "Acordar cedo é sempre um
"

um fato inusitado em praticamente todos os capítulos.
problema". Acho que, por isso, é que as tramas mexicanas mantêm

® VAWADE - "G osto de estar chei rosa".
um público fiel",

Juan Alba, o Rubens de "Marisol"
Luiza Danjtas/CZN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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li\GÉNDE-SE

1) Círculo 'ltaljan� convida para o

ançamento da 12 Festa Italiana,
I ' ser realizad� no dia 11 de

,

I ranho, a partir das 20 horas. Será

II iii. ervid� jantar típ�co regado a um

ijll!IQm vinho.

ri !I... ,

! I ...OMPRAS .

III'
I
unanhâ, as lojas do Shopping
,Ireithaupt'�starão abertas das ,14 às

ui .o horas. O hipermercado das 9 às

�; 1:0 horas,
e a praça de alimentação

Ii li las 10 às 22 horas: Faça suas
_

ii' I,ompras
,e aprove1te a promoçao

i ,",Amor Precioso" para comprar um
: Iresente para o seu amor!

I

"lAROTA DIVINA
ll'� mais bela do Colé�o Divina .

� 'rovidência será eleita hoje, na
I

i�oate N�tre, a partir das 23

,; toras, com o concurso Garota

)ívin:t 2002.

: �egue seu ingresso antecipado, a
,

l$ 5,00, com os alunos do
"

erceiro ano, e divirta-se.
,

'ri',I =ESTA JUNINA,I

,i i tealiza-se hoje a mais popular
Iti �esta Junjila da cidade na

�EB·Holando Marcellino

;'onçalvés, além das &:stividades .

(picas também acontece a

';'incana Escolar Interna. A festa
,

. trá inicio às 17 horas.
I

j'!\e destaca ainda o F��tival da '

,1 r1úsica Popular Sertaneja, que
li i itrai candidatos de toda a região
:I[ de outras localidades. A noite

!
I linda será abrilhantada pelo

.

ti irapo Musical Som da América.

'j" ,

"

...AFE '

'I. �contece hoje, no Centro de
(ii:ultura Alemã,. de Jaraguá do Sul,
li partir das 15 horas, na .

ri lecreativ� das Duas Rodas, mais

I) im saboroso Café Colonial.

i }artões à venda pelo preço de R$
I

\,00, com membros da diretoria,
II JO Centro de Cultura Alemã.

:,J
:t

I

CENTERSOM

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370'2647

Noite do Tititi
Aconteceu no último dia 24 de maio, no Clube Atlético

Baependi, uma das mais famosas e concorridas festas de

Jaraquá do Sul. A Noite do Tititi, patrocinada pela
diretoria dd Creche Consfância Piazera. A festa contou

�
com a graça e a beleza de 400 mulheres que lotaram o

salão. principal do clube em animadas turmas com

produção impecável!
A renda da festa será revertida para a construção de

um refeitório que vai ajudar as mais de 250 crianças que
a creche atende hoje.

A inocência das 'Colegiais'

As 'Turbinadas' botaram pra quebrar••.

I
I

370 oe I e

A sensualidade da turma 'Moulin Rouge'
/

; /.

As divertidas bonequinhas 'Emílias'

A bela Bárbara Bruch, que recentemente foi campeã de
voleibol na cidade venezuelana ele Barquicimento, trdcou de
idade no dia 28 último•.Como diz o ditado, "antes tarde do

que nunca", nossos parabéns!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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hnobiliório Menegotti Ltda.
•

•

http://www.immen�gotti.hpg.com.br '

e-mail: irnmeneqottitânetuno.corn.br
•

IMOBILIARIA

MENEGOTTl (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

•

,

•

5261 CASA - AGUA VERDE - R.TEODORO ACIPIO

FAGUNDES,120 (SERVIDÃO) - CASA DE ALVENARIA COM
04 QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CHURRASQUEIRA, SALA

JOGOS,COPA,COZINHA, GARAGEM + EDÍCULA. TERRENO:
14,00M X 33,43M = 468,00M2. Área do terreno 468.00 m2

Área Benfeitorias 271.75 m2 Preço: 85,000.00

5263 CASA - ILHA DA FIGUEIRA - R.EDMUNDO GEORG,
272. CASA DE ALVENARIA COM3 QUARTOS, SALA, COPA/

COZINHA,WC,LAVANDERIA,GARAGEM E VARANDA.
TERRENO: 14,00M X 30,00M= 420,00M2. Área do terreno

420.00 m2 Área Benfeitorias 122.00 m2 Preço: 50,000.00

5267 CASA - CORUPA - R.GUILHERME MELCHERT, S/No
CASA COM 2 QUARTOS, COPA/COZINHA, BANHEIRO,
LAVANDERIA,GARAGEM. TERRENO COM 585,00M2
(l5,00M X 39,00M). Área do terreno 585.00 m2 Área

Benfeitorias 42.00 m2 Preço: 25,000 ..00

"

•

5268 CASA - jARAGUA 99 - R.938-LOTEAMENTO OURO
VERDE - CASA MISTA COM 3 QUARTOS, SALA, COZINHA,
WC, GARAGEM. TERRENO 364,00M2 (14,00M X 26,00M).

Área do terreno 364.00 m2 Área Benfeitorias 63.00m2.
Preço: 20,000.00

5271 CASA-TRES RIOS DO SUL- R.PREF.J'OSE
BAUER S/N - CASA DE ALVENARIA DE ESQUINA,
COM 1 SUÍTE, 02 QUARTOS, 2 SALAS, 1 WC, COPA,
C ZINHA,LAVANDERIA, GARAGEM. (LAJE). Área do

rreno 1,391.25 m2 Área Benfeitorias 186.00 m2

Preço: 75,000.00

5275 CASA - CENTRO - RUA FREDERICO BARTEL,
326 - PAVIM Ef-nO SUPERIOR: 05 QUARTOS, 01

SALA, 04 WC, 01 COZINHA, GARAGEM.
SUBTER.ÂNEO: 1 CHURRASQUEIRA, COPA/COZINHA,

2 QUARTOS, 1 ADEGA, 1 WC. Área do terreno

1,200.00 m2 Área Benfeitorias 350.00 m2

Preço: 295,000.00

5278 CASA - VILA RAU - RUA ANTON FRIERICH, 965
- CASA MIXTA COM 03 QUARTOS, SALA, COZIN HA,

WC, LAVANDERIA, GARAGEM. Área do terreno
300.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2

Preço: 27,600.00

•

5280 CASA - VILA RAU - RUA ANTON FRERICHS,91 - CASA

MISTA COM 3 QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA, WC,
LAVANüERIA, GARAGEM. Área do terreno 300.00 m2 Área

Benfeitorias 60.00 m2 Preço: 26,500.00

5283 CASA - BAEPENDI - RUA FRITZ BARTEL, 610 - CASA
MISTA COM 3 QUARTOS, 02 SALAS, COPA/COZINHA, WC,

LAVANDERIA, DISPENSA, GARAGEM E ÁREA DE

SERVIÇO. Área do terreno 330,.00 m2 Área Benfeitorias
180.00 m2 Preço: 53,000.00 I,.

II

5288 CASA - TIFA MARTINS - R. PAULO LEONI, LOTE 36-

CASA DE ALVENARIA COM 90,00M2 COM 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BANHEIRO, DISPENSA, LAVANDERIA E

GARAG E M. Área do terreno 325.00 m2 Área Benfeitorias
90.00 m2 Preço: 29,900.00

I
I

5292 CASA - NEREU RAMOS - RUA MARIA MADALENA
LOPES SANTANA - CASA ALVENARIA 112,00M2 C/03

QUARTOS, BANHEIRO, SALA, COPA/COZINHA, VARANDA,
LAVANDERIA, 'LAVABO, GARAGEM ... Área do terreno 357.00

m2 Área Benfeitorias 112.00 m2 Preço: 45,000.00

• •
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•

CRECI1589-J

•

•

Barra
A imobiliária da Barra

•
I

I

•
I

•

376-00"'5
RUA ANGELO RU B I N I, 1 046 b_o_r_ro_s_u_'_@_n_e_t_u_n_o_.c_o_m_.b_._r__ --,-_

- +;;;"+,,,m

120,00m2,
fase final
acabamento
c/3 qtos,
sendo uma

/

•

Sobrado cl 260,OOm2, 4 qtos, sendo 1

suíte fi hidro-masagem e closet, todos
mobiliados cl madeira mogno e cl

.Alocada, cl piso em mad. e trabalhos em

ff gesso, 2 salas, 3 bwc sociais, cOPQ, 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

•
"

• •

Rua: Cei. Procópio Gomes de'Oliveira, '207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilsoncorrefor@ferra.com.br

•
"

Fone 371-2357

150 - ANA PAULA - Casa em alv., c/ 140,00m2, 3
qtos, sala, coz., bwc, gáragern. Rua Adenor Horongoso,
277. R$ 40.000,00 (aceita carro ou caminhão)

NÉREU RAMOS - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lav.
e garagem. Rua 834, s/nQ• R$ 25.000,00

114 - PiÇARRAS - Casa em alv., 2 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc, garagem p/ 2 carros. R$ 20.000,00

(aceita carro ou terreno)

•

•

ITAJUBA
Próximo da praia, casa

mista com 3 quartos,
garagem para 4 carros,

rua calçada.
R$ 20.000,00

(aceita-se carro)

•
•

•
I

•

•
I

I

•
I

•

•
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

•

CENTRAL DE VENDAS
•

if373-0283
,

•

,

,

•
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - .Centro

GUARAMIRIM - SC

Cad. 1056 . Casa alve
naria com 160,00m2 - 1

quarto - 02 suítes - 03
bwc - cozinha - sala de
estar - jantar - lavanderia
- varanda - churrasquei
ra - garagem - Terreno
com 980m2 - Rua

Henrique Noenberg, 52 -

Centro - Guaramirim -

R$90.000,00.

Cód. 384 - Casa alvenaria
com 1'20,00m2 - 3 quartos -

01 bwc - sala - churras

queira - cozinha - varanda
- garagem - Terreno com

686,00m2 Servidão
Rodolfo Aquilino Buzzi, 77-
Avaí - Guaramirim

R$60.000,00.

•

Cód. 899 - Terreno com

16.032,50m2 - Infra
estrutura completa - Rua
Vereador João Pereira
Lima - Centro - Guaramirim
- R$250.000,00.

Cód. 866 - Casa madeira
com 63,00m2 - 02 quartos -

bwc - cozinha - lavanderia -

sala estar - garagem - Ter
reno com 391 ,00m2 - Escri
turado - Rua Beijamim Girardi
- Vila Carolina - Guaramirim
- R$13.000,00.

Cód. 1102 - Casa com 02 quartos - 01 suíte - 02 bwc - garagem
- demais dependências - Terreno com infra-estrutura completa
- Rua Plácido Afonso Raussis - Avaí - Guaramirim - R$35.000,00.

tód. 1108 - Terreno com 400,00m2 - Fundação com 180m2 -

�245 _. Infra-estrutura completa - Avaí - Guaramirim -

R.!!>�.OOO,OO. .

Estamos no

planetaimovel.com

•

Cód.990 - Casa alvenaria
com 90m2 - 02 quartos - 01
suíte - bwc - cozinha - sala
- lavanderia - varanda - Ter
reno com 435m2 - Rua João
Sotter Corrêa - Amizade -

Guaramirim - R$35.000,00.

Cód. 989 - Casa alvenaria
com 56m2 - 2 quartos - bwc
- cozinha - sala de estar -

garagem - lavanderia - Ter
reno com 362,50m2-· Rua

Expedicionário Olimpio José

Borges - Avaí - Guaramirim
- R$14.500,00.

Cód. 1111 - Casa mista com 02 quartos - 01 bwc - sala de estar
- cozinha - lavanderia - Terreno com 300m2 - Rua 185 - Amiza
de - Guaramirim - R$22.000,00.

•

Cód. 1110 - Terreno com 360m2m2 - Infra-estrutura completa -

Rua BR 280 Km 05 - Rua Palrnital- Caixa D' água - Guaramirim -

R$10.000,00 - Aceita carro no valor do terreno.

•

•

Cód. 896 - Sítio com

5.000,00m2 - Casa alve
naria com 144m2 - 02 quar
tos - 01 suite - bwc - sala
estar - sala de jantar - co

zinha - lavanderia - varan

da - churrasqueira - Estra-
da Poço Grande

Guairanga- R$30.000,00.

, . "Em virtude do jogo da seleção, não atenderemos neste sábado".

IMOVEIS
.

Fone/Fax: 275-0051
E-mail: marimar@netuno.com.br

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi - Próx. Recreativa Marisol

_

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENH�RIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO
, TERRENOS:

São Luiz - Loteamento

Mariano - Com área a

'partir de 325m2,
próximo ao colégio Jonas

Alves. Valor a partir de

R$ 10.000,00, sendo
- entrada de R$ 3.000,00
" ;I- parcelamento até 60
•

vezes.

São Luiz - Ref. 96 - Com

área de 323,00m2 próx.
ao Mercado Fronza.

Valor R$16.500,00.
Vieiras - Ref. 13 - Com

área de 600,00m2 próx.
a creche. Valor R$

; 25.000,00 (neqociáveis).
Vila Rau - Ref. 08 - Com

área de 42i',00m2 próx.
a o Supermercado Tonin.

Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha -

" Ref. 167 - Çom área de

774m2, próx. a Loja de

Mat. de Consto Winter.

.. Valor R$ 23.000,00.
• Baependi - Ref. 50 -

Com área de 11.103m2,
próx. a Metalurgica

• Trapp, a aproximada
mente SOOm da Rua

Pref. Waldemar Grubba.

Pussui casa e rancho de

madeira; lagoas de

peixes. Valor R$

; 170.000,00

1""' --.. Amizade - Ref. 62
- Em alvenaria
com 04. dormitórios
e demais depen
dências. Valor

R$ 35.000,00.

� � Amizade - Ret: 72
- Em alvenaria,
com 01 suíte; 01

dormitório e
•

demais depepdên
cias. Valor R$

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.(I 50.000,00.

Barra- Ref. 81 - Em
madei ra, com 04 dor
mitórios e demais de

pendências; terreno
com 1.145m2•

Locl i zada na Rua
Walter Marquardt.
Valor R$ 85.000,00

Centenário - Ref.
166 - Em

dormitórios e

demais dependên
cias; piscina. Valor

R$ 70.000,00.

Barra do Rio Cerro
- Ref. 87 - Casa

Mista, com 02

dormitórios e

·demais dependên
cias. Valor R$

.....������;;;;;;;.. 24.000,00

����������":'I Ribeirão Cavalo -

Ref. 91- Em

alvenaria, com 03
dormitórios e

demais dependên
cias. Terreno com

25.000m2• Valor
R$ 50.000,00

SOBRADOS:
rE;;�������� Jaraguá 99 - Ref. 02 -

Piso Térreo, 01 sala co

merciai; Piso Superior,
03 dormitórios e demais

dependências; cancha
de bocha. V'alo r R$

_-------_ �����;;;;;;�
60.000,00

Vila Rsu - Ref. 59 - Piso

térreo, 04 dormitórios e

demais dependências;
Piso Superior, 01 suíte,
03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$
� íiiiiiiiÍli__"";:;;:=;;.a 95.000,00

"UTILIZE SEU FGTS PARA ADQUIRIR SUA CARTA DE CRÉDITO IMOBILlARIO"

Três Rios do Norte -

Ref. 56 - Em
alvenaria com 03
dormitórios e

demais dependên
cias. Valor R$
18.000,00

Vila Rau - Ref. 04
- Em alvenaria,
com 01 suíte; 02
dormitório e demais

dependências.
Valor R$ 45.000,00

Barra do Rio Cerro - Ref. 63 -

Em alvenaria com 03

dormitórios e demais depen
dências. Valor R$ 37.000,00

Vila Rau - Ref. 99 - Casa em

SÍTIOS:
E���������"Baependi - Ret. Três Rios do

600 - Com 127m2 Norte - Ref. 71
de área construída,
03 dormitórios e

demais dependên
cias; 01 gar. Valor

R$ 50.00p,00.
�---------__.

----------.. Vila Lenzi - Ret.
82 - Com área de

74,17m2,03
dormitórios e

.demais dependên
cias. Valor

l!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.I
R$ 48.000,00

Com área de

23.400m2, com

50% plana;com
nascente de

água. Valor R$
53.000,00 •

- Com área de

45.000m2, com

duas casas em

alvenaria; possui
lagoa de peixe,
nascente de

água, riacho;
refi o restamento
de eucalipto.
Valor R$
75.000,00
(Troca-se por
casa ).

Vila Lalau - Ref. 83 - Sobra do
com 140m2, na rua Bernardo
Dornbusch. Valor R$ 65.000,00

r.���������Baependi - Ret.
Com 250m2 de
área construída,
03 dormitórios e

demais dependên
cias, 06 gar. Valor
R$ 120.000,00

�-------__.

'1'\0 COMPRAR SEU
IMÓVELATRÁVES DO

SFU, DEIXE AOS
NOSSOS CUIDADOS /

TODAA PARTE
nUROCHATlCADO
FINANCIAMENTO"-.

•
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• N CORRETOR DE IMÓVEIS·
--l
rn
O
O
O
JJ
O

. APTO. COM 306M2,
COM SUíTE + 2 QTOS,
DEP.DE EMPREGADA,
2 GAR. E DEMAIS DEP. •

.

EDifíCIO C/ GRANDE •

SALÃO DE FESTA,
CHUR., SAUNA, SALA
DE GINÁSTr'CA, SALA
DE JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QUIOSQUE E PLAY·

GROUND. PREÇOS DE:

R$ 150.000,00 À R$
162.000,00 S/ ACAB.
INTERNO (PARC.
DIRETO CIO
PROPRIETÁRIO).
ToRATAR: 371·8814.

�.�.�9������!.�Y� CADERNO PARCIMÓVEIS :�.��.�?�.�.�:!���.o.?:.�?��

NEREU RAIVJOS .

•

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 I LHA DA

FIGUEIRA) TRATAR:
• 275·0051- CRECI
,1989·J.

ESTRADA NOVA·
CASA EM ALVENARIA,
COM 02 DORMITÓRIOS
E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
VALOR R$ 22.450,00.
(TROCA·SE POR
TERRENO DE MENOR

VALOR). TRATAR: 275·
0051 - CRECI 1989·J

CZERNIEWICZ .

SOBRADO, COM 04
DORMITÓRIOS 02
SUíTES E DEMAIS

•

DEPENDÊNCIAS.
VALOR R$ 95.000,00.
(TROCA·SE POR OUTRO

• IMÓVEL). TRATAR:
275·0051- CRECI
1989·J

JARAGUÁ ESQUERDO·
CASA DE MADEIRA.
RUA ALBANO PICOLLI .

R$ 25.000,00 NEG.
• TRATAR: 275·1594.
• CRECI 612·J

BARRA· LOT.
• CASA NOVA" . Cf

420,00M2. VALOR NE·
• GOCIÁVEL.

TRATAR: 275·1594.
CRECI612·J

VILA LENZI - MADEIRA
VILA LENZI C/70M2
3 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS -

TERRENO C/308M2.
PREÇO R$ 20.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI1741-J

• ÁGUA VERDE - CASA
- ALV. ÁGUA VERDE C/
• 130,76M2

SUíTE + 2 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS -

TERRENO Cf
301M2.

PREÇO R$ 36.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI1741-J

VILA'NOVA - SOBRADO
EM CONSTRUÇÃO Cf
350M2. EXCELENTE
VISTA DO CENTRO DA
CIDADE R$

• 115.000,00 (ACEITA
, PARCELAMENTO E
IMÓVEL DE MENOR

VALOR). TRATAR: 371-
•

7931. CRECI 1741-J

CENTENÁRIO - CASA

EM ALVENARIA COM
108M2 - 2 QUARTOS -

GARAGEM - DEMAIS
DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM 350M2 -

RUA ALVIM ano -

JARAGUA DO SUL -

R$30.000,00 - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

AMIZADE - R.JOAO
BATISTA RUDOLF, 500 -

PARTE SUPERIOR: 1

SuíTE, 3 QUARTOS, SALA
DE ESTAR, COPA,
COZINHA, WC, LAV.,
SACADA, DEPOSITO.
PARTE TÉRREA: SALA

COMERCIAL, WC,
DEPOSITO, GARAGEM P/2'
CARROS. ÁREA DO
TERRENO 708.00 M2
ÁREA BENFEITORIAS
380.00 M2 PREÇO:
150,000.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU - RUA ANTON

FRIERICH,965 - CASA
'MIXTA COM 03 QUARTOS,
SALA, COZ., WC, LAV.,
GARAGEM. ÁREA DO
TERRENO 300.00 M2
ÁREA BENFEITORIAS
100.00 M2 PREÇO:
27,600.00. TRATAR:
37�0031.CRECI550�

VILA RAU - R.CARLOS

ZENKE, LOTE ;1.2 -

RESID.HELENA - 04

QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS 98.00 M2

PREÇO: 25,000.00.
TRATAR: 371-0031. CRECI
550-J

TRES RIOS DO NORTE -

VENDE-SE CASA C/ 3
QTOS, SALA, COZ., BWC,
TERRENO C/ 290,64M2.
RUA DA CANCHA-, S/No R$
15.000,00. TRATAR: 371-
2357. CRECI 4936

VILA RAU - RUA ANTON

FRERICHS,91- CASA MISTA
COM 3 QUARTOS, SALA"
COPA/COZINHA, WC;
LAVANDERIA, GARAGEM.
ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS 60.00 M2
PREÇO: 26,500.00.
TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

SOBRADO C/ 260,00M2, 4
QTOS, SENDO 1 SUíTE Cf
HIDRO-MASAGEM E

GLOSET, TODOS
MOBILIADOS C/ MADEIRA
MOGNO E C/ SACADA, C/
PISO EM MAD. E
TRABALHOS EM GESSO, 2
SALAS, 3 BWC SOCIAIS,
COPA, COZo MOB.,
ESCRITÓRIO, LAV., 2
DESPENSAS, CHUR. Cf
BALCÃO EM GRANITO,
PISCINA C/ 40.000
LITROS, PORTÃO ELETR.,
TODA MURADA.
R$ 220,,000,00,

ACEITA OUTRA CASA
ATÉ R$ 50.000,00 E
CARRO. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J '

OURO VERDE - CASA
ALV. C/ 110,00M2, C/
LAJ�, 3 QTOS, SALA,
COPA, COZo MOBILIADA, 2

BWC, LAV., DESPENSA,
CHUR., GAR., MURADA -

RUA JOÃO MAAS, LOTE 30
- ACEITA TERRENO NO
JARAGUÁ ESQUERDO, SÃO
LUIS - R$ 45.000,00.
TRATAR: 376-0015. CRECI
1589-J

TIFA MARTINS - VENDE
SE CASA ALV. C/80M2,
TERRENO C/ 350,00M2 -

R$ 35.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI4936

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA - 02 QUARTOS
- 01 SuíTE - GARAGEI'y1 -

DEMAIS DEP. - TERRENO
PADRÃO - 'RUA PLÁCIDO
AFONSO RAUSSIS - AVAí -

R$35.000,00 -

NEGOCIÁVEL - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - CASA
MADEIRA COM 91M2 - 03

QUARTOS - 2 SALAS -

DEMAIS DEP. - TERRENO
COM 700M2 - RUA
ATHANÁSIO ROSA

(FUNDOS) - R$55.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

NEREU RAMOS - CASA DE

MADEIRA, C/80M2 +

GALPÃO C/ 100,00M2,
TERRENO C/ 435,00M2.
PRIMEIRA ENTRADA DE

NEREU, A 80 METROS DO
ASFALTO. R$ 25.000,00.
TELEFONE: 371-2357.
CREC14936.

VILA LENZI - CASA ALV.,
C/ 184,00M2, 4 QTOS,
SALA, COZINHA, 2 BWC,
LAV., GAR. RUA 107

(PARAIBA). R$ 60.000,00.
TELEFONE: 371-2357.
CREC14936.

GU�RAMIRIM - COM

5.000,00M2 - RUA 28 DE

AGOSTO - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA -

R$180.000,00 - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 400M2 - ESTRADA
BANANAL DO SUL - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA -

R$8.000,00 - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - COM

9.570,49M2 - RUA
ERMíNIO STRINGARI -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - $45.000,00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI820"J.

• •

NEREU RAMOS - VENDE
SE TERRENO COM 1250M2.
POSSUI 03 CASAS EM ALV.

SENDO; CASA 01 - C/
135M2 (01 SuíTE, 02
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEP.); CASA 02 - C/
100M2 (03 DORMITÓRIOS E
DEMAIS DEP.); CASA 03 -

C/90M2 (02 SALAS
COMERCIAS E UM BWC).
VALOR R$ 150.000,00
(ACEITA-SE TROCA POR
CASA EM JAGUÁ. OU EM

PRAIAS). TRATAR: 275-.
OO!;jl - CRECI 1989-J.

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 5.000,00M2 NA RUA
28 DE AGOSTO - CENTRO -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - R$
180.000,00 - TRATAR: 373-
0283 - CRECI 820-J.

VENDE-SE APARTAMENTO
COM 74M2, SENDO 03
DORMITÓRIOS E DEMAIS

DEP., FICA COZo SOB
MEDIDA E JOGO DE

QUARTO. VALOR R$
48.000,00 - TROCA-SE
POR CASA. TRATAR FO�
275-0051- CRECI 19�J

ILHA DA FIGUEIRA - R.

ALEXANDRE KOELER - C/
472M2 - R$ 25.000,00.
TRATAR: 371-8814. CRECI
1873-J-

GUARAMIRIM - VENDE-SE,
LOCAL NOBRE PARA

RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI1873-J

CENTRO - VENDE-SE, COM

400,00 M2 - RUA EspíRITO
SANTO - R$ 25.000,00. TRA
TAR: 371-8814.
CRECI1873-J

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C/
583M2. VALOR NEGOCIÁ
VEL. TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

REF. 2150 - JARAGUÁ 99 -

RESIDENCIAL MIRANDA -

TERRENOS C/ 325,00M2.
ENT. R$ 2.500,00 + PARCo
24X. TRATAR:
275-1594. CRECI 612-J

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 16.032,50M2 - RUA
VEREADOR JOÃO PEREIRA
LIMA - CENTRO - INFRA
ESTRUTURA COMPLETA -

R$250.00o',00 -

TELEFO�E: 373-0283 -

CRECI 820-J.

LOT. OLDENBURG - C/
411.00M2 (12X34,25) -

R$ 11.000,00. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

GUARAMIRIM - TERRENO
COM 400M2 NA ESTRADA
BANANAL DO SUL - PLANO
- INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - R$8.000,00 -

TELEPONE:373-0283 -

•

CRECI820-J.

VILA NOVA - C/873,64M2
(26,41X33), RUA CARLOS

KUPAS, VILA NOVA -

R$ 50.0000. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

ESTRADA NOVA - Ótimo
terreno c/ 584 m2, R$
14.500,00. Tratar: 371
3724 (CRECI 8054)

CZERNIEWICZ - Terreno

cf 315 m2, R$ 23.000,00,
(Próx. Canarinho). Tratar:

371 3724 (CRECI 8054)

CZERNIEWICZ - Terreno

c/ 364 m2. R$ 25.000,00,
(Próx. PAMA). Fone: 371

3724 (CRECI 8054)

VERSALHES - Terreno c/
450 m2, R$ 21.000,00.
Tratar: 371 3724 (CRECI
8054)

CENTRO - ALUGA-SE, AV.
MAL. DEODORO DA

FONSECA, LADO DA
MACOL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

CENTRO - ALUGA-SE, AV.
MAL. DEODORO DA

FONSECA, LADO DATA
TRAINING. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

CENTRO - ALUGA-SE, RUA:
PRESo EP. PESSOA, PROX.
COLÉGIO JANGADA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

CENTRO - ALUGA-SE, RUA:
VENÂNCIO DA SILVA

PORTO, LADO ICRO
INFORMÁTICA. TRATAR:
275�594.CRECI612�

VILA LALAU - ALUGA-SE, R.

MAJOR JÚLIO FERREIRA,
318. TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

CENTRO - ALUGA-SE, C/
36M2, REINOLDO RAU, AO
LADO DA CARISA
CARIMBOS. TRATAR: 371-
7931 CRECI1741-J' -

EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA -

APTO. Nº 303 A - ÁREA DE
111.70M2 - 3 QUARTOS E

\

DEMAIS DEP., 1 VAGA

G�R. RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 -

R$ 55.000,00. TRATAR':
371-8814. CRECI 1873-J

COND. AMIZADE - APTO,
Nº 302 - SEMI-MOBILIADO,
3 QTOS E DEMAIS DEP.

R$ 44.200,00. TRATAR:
371-8814. CRECI 1873-J

RUA ADOLFO SACANI - 36

c�r;;CI12n I

•
•

•

•

•

•

ED. SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,
COPA, COZINHA, BWC, /

LAV., SACADA E GARA
GEM. 1º ANDAR, Nº
104. PRÉDIO C/ PISCI
NA, CHUR. COLETIVA,
C/ MESA BILHAR,
PLAYGROUND, QUADRA
POLIVALENTE.

R$ 75.000,00 NEG.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

•
..

•

•
..

VILA NOVA - Aparta
mento - Resid.

Mercedes, R$
18.500,00 entrada +

62 parcelas de 0,52
cubs. Tratar: 371
3724 (CRECI 8054)

CHÁCARA COM

162,294M2 NA
ESTRADA TlBAGI ' 2

CASAS EM ALV. COM
160M2 CADA; MAIS
CASA DE CASEIRO
COM 80M2 - RANCHO -

QUIOSQUE COM
CHUR.- 9 LAGOAS -

PASTAGEM - MATA
NATIVA - TODA
CERCADA- •

R$650.000.00 -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI820-J.

SCHROEDER - (BRAÇO
DO SUL) - VENDE-SE
CHÁCARA COM

54.000,00, COM CASA
DE MAD., GALPÃO, •

ÁGUA NASCENTE E

PASTEGEM. R$
50.000,00.
TRATAR: 371-2357. / •

•

CRECI4936
•

NEREU RAMOS -

VENDE-SE, C/
30.000M2 TODA
FECHADA COM ARAME,

. :
SENDO: 02 CASAS

(153M2 E 54M2), 02
LAGOAS DE PEIXE,
PASTAGEM.
R$ 82.300,00
(�XCELENTE
OPORTUNIDADE).
TRATAR: 275-0051.
-CRECI1989-J
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Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

Com a parceria
BV Financeira,
este espaço

é seu!

/

lv. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Este espaço
está reservada para

você lojista!

HAMY AutomóueiS Ltda.
Rua Jorge Lacerda, s/nº - Centro - Corupá - SC

F-1000, cabo dupla, compl. diesel 89 Prata

Soveiro, cabo dupla, diesel 91 Branco

Vectra GlS, 2.0, 90S., campl. 95 Branco

Orneqo GlS, 2.0, 90S., compl. 94 Branco

Corsa Sedan, 1.0, 90S. 01 Branco

Escort Hobby, 1.0, 90S. 96 Azul

KadettGl, 1.8, 90S. 94 Prata

GoIOi, 1.6, 90S. 96
.

Branco

Fiorino 1.3, IE, 90S. 96 Verde

Escort 16Y, 90S. .98 Vermelho

Parati Cl, 1.6, 90S. 92 Verde

Quantu'm 1.8, 4p, 90S. 95 Branca

WOLKSWAGEN

81eja
•Goll,1.0 Branco 97

parceiroLogusGLi Verde 96
GolfGL, ccmpl. Roxo 95
PointerGli Vermelho 95
l09USGL, comp. Prata 94

da BV�Fina_nceiraSantana Quantum GLS Prata 93
GolCL Vermelho 89
Santana CL Azul 86

FIAT I'
PalioWeekend Branca 97

faça étímesPalio EL 1 5 4p Vermelho 97

eTempra 16V: compl. '+ couro Branco 95
UnoELX Vermelho 95
UnoMille Azul 93
FiorinoLX Azul 93 ,. •

FORD

negoclosKa Azul 97
EscortHobby Vermelho 96
EscortGL Prata 95
PampaL Vermelha 95

neste espaço!EscortXR3 Branca 94
VeronaGLX Prata 94

CHEVROLET
CorsaSedan Super 16V Branca 00
CorsaWind 4p Prata 99
CorsaWind Cinza 00
CorsaWind Cinza 98
S-10 Azul 98
KadeltSL 1.8 Prata 91
Ipanema SL 1.8 Azul 91
Chevelte SL Branco 89
BÚ99Y Branca 85

V Votorarnim I finanças

Tempra 16V

Tempra 8V

!!,:.Tipo, compl.
" Monza, compl.

: Kadett, trio
.

Corsa Wind 97 G

:G

G

R$

R$ 5,500,00

R$ 9.500,00

R$ 10.500,00

R$.9.500,00

R$ 8.800,00

'.

Uno, trio 96

'.: Santana, 4p, ar 92

:,::. Santana; 2p 94

T:Versailles, 4p, com. 94
'''_:,,-,-,,�, .

"Rua João Planinscheck, 205 � ViI'a Lenzi - Jaraguá do Sul

Walter Marquardt, 1850 - dana do Rio Molha - Jaraguá do Sul -

, Kadett SL, 1.8

.Santana CO 4p

93

86

R$ 7.800,00
R$ 4.800,00
R$ 13.000,00
R$ 15.500,00
R$ 23.000,00
R$ 27.000,0

. R$l,3:50Q,q
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.500,00'
R$23.000,00
R$ 24.000,00 ..

R$ 26.500,00

'�Santana Quantum 95

,S-10 Cabo Simples �6
:10 Cabo Est.; C0rriPL, Gas/GNV
1000 Cab.,Dupla'
ick�up Corsa GL 1.6"

aveiro GL 1.8,

Escort Hobby 95

Logus GLS, compl,
, Monza Classic, top linha

,'Calibra 2.0, 16V
"

Kawasaky Zx7 - amarela

:!'[}20, cornpl., c.d, modo

94

91

!95

97

CD 370-2227 fi 9975-18,04
Rua Prel. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Su"- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 8 de junho de 2002

REPRESENTAÇÕES IMOBI,LlÁRIAS LTOA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: wJl!fw.itaivan.com.br

5044 - CORUPÁ -casa de alv. el
190m', 3 dorm sendo 1 suíte, 1 sala
estar, jantar, eoz. ampla, salão festas
el ehur., lav., jardin planejado. Terreno
e/540m'- P.. Guilherme Melsehrdt,
445. R$ S5.000,00

-'5077-VILA LENZI - casa atv. el
175m2, suíte + 2 dorm., 1 bwe, sala

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

aceita-se carro no nego

Ref. 5133 - tZERNIEWICZ - Casa alv.
el úíte + 02 dorm., 01 bwc, sala estar,
jantar, tv, cozinha, despensa, lavan
deria, terreno el 420,00m2 - Rua
Jacob Gesser, 301 - R$90.000,00

5032 - CZERNIEWICZ - Sobrado el
280m2, 2 dorm., 2 bwe, sala el
sacada, copa, eoz. ampla, área
serviço, desp., gar. pi 2 carros.

Terreno el 1.450m2•
R$ 120.000,00 negociável

5119 - SCHROEDER - 2 casas, 1 casa

antiga�1,lOm2,
'cl 3 dorm., 1 bwe +

1 cass �'}�Iv. el 110m2, el pto.
comer' iI. R. Mal. Castelo Branco,
7713. R$ UO.OOO,OO (negociável).
Pode ser vendido com a metade

2426 - ILHA DA FIGUEIRA - Terreno

(chácara) cl 135.000m2, el 2
nascentes de água, riácho, água
encanada e luz. 2km do centro, el
mata nativa. R. Domingos Rosa -

morro da antena. Valor nego

Ref.6020-
Sala
Comercial
cl 79,47m2
- Centro -

Sala com

quatro
divisões +
bwc - 70
andar - com

garagem
para
médicos e

dentistas -

Rua
sala 706 -

5140. - ILHA DA FIGUEIRA -

sobrado el 183,60m2, cl 3 dorm.,
bwe social, sala em 2 ambientes,
sala TV,. varandão, gar., eoz. cl
móveis. Terreno el 409,50m2• R.

895, sino. R$ 7S.000,00

5104 - VILA LENZI - Casa alv. com
área 96,00m2 - 03 dorm., oí bwe,

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

65.000,00

5114 -' AMIZADE - casa alv. el
136,50m2, Lot. Behling, suíte + 2
dorm., sala estar, jantar, eoz., área
serviço, bwe social, área de festas
coberta cf' chur., gar. pI 2 carros,
Terreno ,el 435,89m2• R. Henrique

Behlin'g. R$ 53}.000,00 + finane

Ref. 4289 - Vila Lalau - Apto com

117,77m2 - Edif. Vitória Régia, apto
302-BI A - 02 'dorm., 01 bwe, sala

estar/jantar, eoz. el móveis, lavan

deria, sacada el chur. - R. Pe. Avelino

Fagundes, 45 - R$32.000,00 + fino

3047 -SANTA LUZIA - Chácara el
62.500m2, mata nativa, lugar

fresco, 2 lagoas, cachoeira, casa pI
chacreíro, luz elétrica a 30km de
Jquá. R: Estrada Rio Manso Grota

Funda",R$ 74.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gol 1.6, ct, gas,
Pointer ct, 1.8, 4p, nmp., desb .. ar qte, gas
Parati CL 1.6, gas.,·desemb. traseiro, rodas liga leve

GM

Corsa Sedan 1.0, 4p, d.h., desb., único dono, parachoque p.
Veetra 2.0, Gl, eompl. cl película, gas.
Monza SlE, 4p, 2.0, trio elétr.

\ Monza 2.0, gas.

91
95
90

branco
azulmet.
azul met.

00
97
92
89

verde met.

branco
azul meto
bordô

AAT

Uno Mille, Ex', 1.0, 4p, gas. limp. e desb. tras., ar quente, compl.· ar 98
Uno Mille, SX,l.O, v.e .. tv. e.,lp. e desb.t., gas .. ar quente 97
Uno Mille, SX,l.O, ar, lp. e desb.t .. gas. '97
Uno 1.5, limp. e desemb., ar quente 91

Palio EX 1.0, 2p, gas., limp. e desemb. traseiro, V.V .. parachoque p, 99

Tipo 1,6, compl. - ar, 2p 95

bordô
bordô
verde met.
vermelho
branco
bordo

FORD

Pampa L, 1.8, prot, de caçamba, jan. vasc,
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Escort l 1,6, ale.

97
94
89

"branco
cinza
cinza

MOTO

Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 - R$ 2.800,00 02

12.000km. R$ lq.300,OO. Tratar:

379-2191, cl Jaime ou Mirta.

FIAT 147 - Vende-se, Spázio, 78, gas.
c( reparos na lata, doc. em dia. R$
600,00_ Tratar: 376-1350, cl luc�ene.

PALIO - Vende-se, 00, bordô, imp.,
4p, des. tras., limp. tras., t.e. Aceito
moto ou carro de maior ou menor valor.

R$14.500,OO Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. comI.
FIAT 147 - vende-se, 86, em ótimo
'estado. R$ 1.700,00. Aceito troca.

Tratar: 9122-1157, cl Márcio.
PALIO WEEKEND - Ei você! Que
está procurando. Esta é sua

oportunidadde. Não perca! 98.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.FIORINO .: Vende-se, 93, prata.

Oferta R$ 6.900,00 ou financiada.
Tratar: 376-1772. - PAUO W'EEKEND - Vende-se, 02, c/opic.

R$ 24.500,00, aceita-se carro de menor

vaiar. Tratar: 370-0464, cl Ernesto.PAlJO - Vende-se, 98, 4p. Tratar. 3714225.

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

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 EDX, 4p, 96/96,

desemb. e limp. Traseiro, pneus
seminovos e em ótimo estado. R$
10.500,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: 371-7842 ou 9962-3590, cl José.

TIPO - Troca-se por carro de menor

vaiar, SLX, 2.0, cornp., 4p, 95.
Tratar: 376-1772.

PALIO - Vende-se, EX, Dl, 2p, cl TIPO - vende-se, 1.6, 95, preto; 4,p,

VINDA

v.e, d.h. R$ 7.900,00. Tratar: 9963-72n.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00, cl R$ 2.500,00
entr. Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 94, 1.6, valor a comb.,
cl nota. Tratar: 371-2117, cl Charles.

UNO - Vende-se, CS, 1.5,,96, 4p,
prata, muito bem conservado. Tratar:
376-1772.

UNO - Vende-se, 01, 4p, 15.000km.
R$ 12.500,00. .Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO - Vende-se, Mille SX, .97,
bordô, gas., v.e., trv.e., limp., desb.

tras., ar quente, para-choque pers.
R$ 8.500,00. Trávar: 371-5343.

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

CORCEL - Vende-se, ii, 79, em bom
estado. Aceito troca. Tratar: 9122-

1157, cl Mareio.

CORCEL - Vende-se ou troca-se por
moto, LDO, 1.6, gas., 80. Tratar:
273-1001.

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +

ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + 11x R$

.

387,00. Tratar: 9102-:1:701, cl Denis.

ESCORT - vende-se, ,super, ano 95 GLI,
gas., marron met., ótimo estado. R$
8.900,00 ou troco por outro de menor

vaiar. Tratar: 9111- 6209 cl Marcelo.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:
9963-7641.

.ESCORiT - Vende-se, XR3, 94,
branco peral. R$ 10.000,00. Tratar:
372-0898.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 _ Vila B\aependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

BEllNA _. Vende-se, 81, branca, em

ótimo estado. R$ 2.700,00, aceita-se

proposto Tratar: 9103·6372, cl Davil

BEllNA - Vende-se, escala, 85. R$
3.500,00. Tratar: 9952-2420.

BELlNA - Vende-se, 89, ale. R$
4.500,00. Tratar: 371-9730.

Seu bom negócio vai ser aqui!
Negociamos carros,
motos e consórcios

8011.ll12p
,

8011..

VOYll1JáGl16/2p

TIIIII225 oa Borde

Tel. 1411 313-3001- Hora Comercial - Guaramirim

ESCORT - Vende-se, Ghia, 85, álc.;
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.

ESCORT - Vende-se, GL, 93, gas.,
cinza. R$ 5.700,00 + financ. de 12x R$
275,00. Tratar: 372-2681, cl Daniel.

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.000,00. Tratar: 371-9730.

F-1000 - Vende-se, 94, compl., cabo

simples. R$ 28.000,00. Tratar: 9111-

0217, cl Jaime.

F-1000 - Vende-se, gab., 84, em/ótimo
estado, motor novo MWM, turb., na

garantia. R$ 19.500,00. Tratar: 373-2563.

F-1000 - Vende-se, 81, impecável,
carroceria de madeira, mwm. R$
14.000,00. Tratar: 370-7481.

F-1000 - Vende-se, SS, 94, ga�., único
dono, branca, ótima conservação a gáz,
Tratar: (47) 9995-8242

�

F-1000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior vaiar. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. comi.

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

FIESTA - Vende-se, 95, vermelha, 2

portas,' cl CO, em ótimo estado. R$
A combinar. Tratar: 370-9282 ou

9993-0623 cl Almir.

FIESTA - Vende-se, 97/98, verde

limão, 4p, insufilme, rodas, alarme,
ar frio, cl 59.000km, todo revisado.
R$ 9.000,00 + 24x R$ 171,85.
Aceita-se KA 99/01, assumo pare.
Até R$ 350,00 pi mês. Tratar: 9104-
2336, cl Wilson.

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

FlESTA - Vende-se, LO, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

, \

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 97/98,
cl 59.000km, todo revisado, cl
insufilm, roda, ar frio, alarme. R$
9.000,00 + 24x R$ 171,85. Aceita-se
carro de menor vaiar, Kadett, Escort,
de 91 acima. Aceita-se moto NX 150

ou Biz. Tratar: 9104-2336, cl wuson.

KA - Vende-se, 00, image, cl d.h.,
trava e v.e. Não aceita troca. Tratar:

(47) 374-2165 ou 9981-3337, cj
'Melisse' ou Vítor.

KA - Vende-se, 98, vermo R$
4.000,00 + 23x R$ 335,70. Tratar:
275-2142, cl Mário.

.

MAVERICK - Vende-se, 78/78, 4Cc.
Valor a comb. Tratar: 371-7538, cl Ivo.

Rua Marechal Castelo ,Branco, 3549 -'ç(il'ltrl) _ Scb ...oe�er

R�aleGS 1.8,10",1.
.

'l4 Vllilef,l.
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FORD

99 ,Bronla
94 I Bronco
97 I'níia
86 Btonlo
83 Bral1lo

'Saveiro i1.6Mi
601'1.0
GoI1.0Ml

SoiIlanaCG 1.B,4p
ParollLS,U

RS 11490,00 ou RS2.300,OO+36xRS407,OO
RS 1990,00 ou RS 800,00+Z4x RS 215,55
RS 3.49'O,OO.ou R$800,OO+24xRSl99,OO

99 VlldéM:
98 Praia

FIAT

RS lI,990,OOouRSVloo,00+36xRS424,45
RS 12.990 00ou R$2.600 OO .. 36xR$4.59 35

E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor vaiar. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

MONDEO - Vende-se, 00. R$
23.000,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: (11) 6976-9448, cl Tatiane.

PAMPA - Vende-se, 87, 1.6,'
vermelho, 51 capota. R$ 5.200,00,
em ótimo estado. Tratar: 274-8550,
cl Simon.

PAMPA - Vende-se, 95, d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371-9730.

PAMPA - Vende-se, 1.8, IE, 97, prata,
em ótimo estado. R$ 8.500,00. Tratar:
373-1043, cl Ricardo.

PAMPA Gl - Vende-se, '88, alcool,
cinza metálico, bom estado. Tratar:

(47) 433-8861.
�

estado. R$ 1.600,00. Tratar: 9112-9033.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

met., insufilme, ótimo estado. R$'
5.900,00. Tratar: 376-1772.

FUSCA - Vende-se, branco, 79, impecável.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-2995.

FUSCA - Vende-se, 78, cl som, roda

de gol, em ótimo estado. R$
2.300,00. Aceita-se contra proposta.
Tratar: 370-3244 ou 91;12-4950.

FUSCA - Vende-se, 80, em ótimo estado.

R$ 2'.500,00. Aceita-se contra proposta.
Tratar: 370-3244 ou 91124950.

/' FUSCA
- Vende-se, 85, motor 1300,

ótimo estado. R$ 3.500,00. Tratar:
376-1772.

Especializada em
estofàmento

automobilístico

em couro e

tecido

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. cl
som, turbinada, diesel. R$
35.000,00. Aceito moto ou carro de

maior ou menor valor. Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, cl Mara,
hor. cornl.

VERSAllES - Vende-se, GL, 92,
bege met., ótimo estado.
R$ 5.500,00 + 12x R$ 169,00.
Ãceita-se troca. Tratar: 373-2887,
cl Hélio.

APOLO - Vende

se, 91, 1.8, gas.
R$ 6.000,00.
Tratar: 9973-8839.

BRASILlA - vende

se, bege: 77, bom.
estado. Valor a

comb. Tratar:
9955-5884.

MO'1'OS

GOL - Vende-se, 80, BX, branca, gás.
R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

GOL - Vende-sé, 1000, 95,
impecável. R$ 7,300,00. Tratar: 370-
2995.

GOL - Vende-se, GL, 1.8, 90, ale.,
I lindo. R$ 5.800,00. Tratar: 370-2995.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 91, gas.,
Ibege rnet., único dono, cl nota fiscal
e manual. R$ 6.500,00. Tratar:
371-6056.

GO,L - Vende-se, 83, em ótimo
estado. R$ 2.400,00. Tratar: 373-
2366, cl Jair.

NOVAS USADAS
Veículo
Rf 600
X1600
X1225
NX 350
EB 4501R
(B 400
01200
(BX 200
(BX 200
XlX 250
XlX 250
NX 200
IND 250
lilan 125
Titan 125
Tilan 125
Bis 100
Bis IDO
H. Drean 100
Mini mala Honda
Mini meto Yamaho

BRASlllA -

Vende-se, 79. R$
300,00. Tratar:
372-3499.

BRASILlA - carro

pI colecionador,
cl manual, 2'
dono. R$
2.800,00. Tratar:
370-7481.

BRASlllA OU
FUSCA - Compra
se. R$ 1.000,00.
Tratar: 9902-7378.

Ano Comh,
93 G
96 G
00 G
96 �
B7 G
BO G
95 G
01 G
9B G
89 G
84 G
98 G
98 G
02 G
00 G
99 G
02 G
98 G
96 G
50 G

_
50 G

Cor
Vermelho
Bran(o
Azul
Vermelho
Bran(o
Vermelho,
Prelo
Prelo
Vermelha
Prelo
Bran(a
Verde·
Prelo
Vermelha
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Bran(a
PW 50

FI:lSCA - Vende-se,
74, branco, ótimo

BR280Km 57, n'l149-Pr6ximo ao Trevo deGuaramirim
Fax: (47) 373{]917/373-:1381- Guaramirim -se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 8 de junho de 2002

Intermediária

I

Vende: Casa em alvenaria, cf área
70m2, em terreno 589 m2. Rua

Bertha Weege (Barra).
Preço: R$ 35.000,00

Vende: Casa em alvenaria, c/ 175
m2, em terreno. 570 m2. Rua José
Pavanello (Ilha.da Figueira)

Preço: R$ 98.000,00

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

Preço: R$25.000,00

Vende: Alvenaria, c/ área 230 m2,
em terreno 540 m2.

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

Vende: Mine chácara, em terreno c/2000

m2, contendo casa mista c/aprox.
117m2, e tanque de peixe. Tifa Teresinha.

Preço: R$ 23.000,00 (Aceita carro)

Vende: Casa alvenaria, contendo 3

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

Preço: -R$ 60.000,00

-+
.
VENDE

-+ Sobrado c/ área 205 m2, em terreno 700 m2. Rua Jerônimo Correa (Guaramirim) !

Preço: R$ 140.000,00
'

� Casa alvenaria, c/área 120 m2, em terreno 392 m2. Rua Fidelis Stingher, 111 Preço.'
R$ 43:000,00

-+ Casa alvenaria, c/ área 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 360 m. Rua HercilioAnacleto Garcia. Entrada -i- parcelas no valor
\ de 1 salário mínimo.
-+ Terreno com área 342 m2. Rua Bernardina B. Muller (Vila Lalau) Próx. ARWEG.

Entrada e saldo em até 24 parcelas

VENDE
I

Sobrado em alvenaria, contendo 1 suíte + 2

dormitórios, cf área 144,OOm2, em terreno

141,OOm2. Rua Egydio Vicente de Souza, 21
, .

(Nova Brasília). Preço: R$ 100.000;00

Vende: Casa em alvenaria, cf área
100 m2, em terreno 406 m2. Rua
Felix Richardt (Estrada Nova).

Preço: R$ 3 ,00
( t:

Vende: Ap. contendo 1 suíte + 2

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

Vende: Alvenaria, com área 245 m2r
Rua Thomaz Francisco de Goes, 68

(Vila Lenzi)
Preço.' R$ 13-5.000,00

/

Vende: Casa mista, c/ área 204 m2,
el11 terreno de 1000 m2. Rio da Luz

(Prôx. Ceval)
Preço.' R$ 33.000,00

Rua João Plcolll, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá �9�;.$Y;',{;;t SC .

E-mail: inte�imov�i�@netuno.com.br CRECI0914-J -11 3 ·7 •..•1.�!:>" :;'.�.;.'-�1••.•.
···

7www.tmovels-sc.com.br. . .... y I.
.

.

" -

- . ,:;' ";- �,�,: -.�
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ehur., piso == madeira. R$ 35.000,00 + finane.
3353 - Vila Nova - Res. Amarilys - apto ej
suíte, 2 qtos, salas eonj., sacada ej ehur. e

garagem - R$ 75.000,00

R. DOMINGOS DA NOVA, 449.

.

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

IMÓVEIS

VENDA
1052 - Água Verde - Casa - casa mista ej5
qtos, terreno ej 720m2 (15x48) - R$
38.000,00
1073 � Amizade (Início Tifa Schubert) - Casa
- mista ej110m2, 3 qtos, terreno ej 720m2
(16x45). Fica o telefone e a antena parabólica.
R$ 33.000,00
1225 - Jaraguá Esquerdo - Casa - mista, ej4
qtos, local alto, pavimentado - R$ 35.000,00
1313 - Vila Lenzi IRes. Piermann - Sobrado

ej 250m2, suíte + qtos, gar. pj 2 carros,
ehur., terreno ej450m2 (15x30). Aceita outro
imóvel como parte do pagto. R$ 200.000,00
1314 - Vila Lenzi - Casa - (1 de madeira e 1
de alv. semi-acabada, ambas com 70m2).
Terreno ej450m2, murado. R$ 42.000,00
1319 " Vila Lenzi (próx. Escola Albano
Kanzler) - Sobrado ej 301m2, terreno ej r

600m2, suíte ej eloset + hidra, 3 qtos.
Aceita troca por outra casa. R$150.000,00
1352 - Vila Nova - Casa de alv. nova, terreno

ej468m2• Troca por apto. R$ 58.000,00
1378 - Vila Rau IRes. Renascenca -

sobrado ej 167m2, novo, suíte + 3 qtos,
ehur., gar. pj 2 carros. R$ 120.000,00
1985- Picarras-Sobrado-ej100m2, 3 qtos,
ehur., ej telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - Guaramirim - Casa mista, parte alta,
ej 200m2, terreno ej 616,87m2, 3 qtos, 2
bwe's, ehur., gar. pj2 carros. Aceita imóvel
em Jaraguá. R$ 60.000,00
2001 - Centro - Terreno ej 375m2 (15x25).
R$ 60.000,00
2003 - Centro - Terreno ao lado Javel, 885m2
(30x29,50)
2021- Centro - Terreno ej1537 ,06m2• Em
frente ao Posto Marechal.
2022 - Centro - Terreno ej 609m2 - R$
48.000,00
2034- Centro - próx. Justiça Federal- Terreno

ej 793,48m2 - R$ 66.000,00 _frente para 2
ruas

2054 - Água Verde - Terreno em frente a

Carinhoso, defronte pj asfalto, ej área de
533m2• R$ 46.000,00/
2081- Res. Bela Vista - Terreno ej378,75m2
(15x25,25), próx. Champagnat - R$
25.700,00
2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18) - R$
18.000,00
2198 -Ilha da Figueira - Terreno - próx. Escola
Waldemar Schmltz, ej 6625m2 - R$
85.000,00
2294 - Vila Lalau - próx. Colégio Heleodoro

Borges - terreno medindo 583m2 (15x39) - R$
38.000,00 - Entrada R$ 20.000,00 e saldo
parcelado.
2319 - Vila Lenzi - Terreno - 308m2, no alto.
R$ 10.000,00
2369 - Vila Nova - Terreno parte alta, ej
4651,40m2• R$150.000,00
2982 - Guaramirim - 'Ferreno defronte pjr

asfalto pj Massaranduba, ej 42372m2• RS
40.000,00

.

2983 - Guaramirim - Terreno próx. Pedreira
Rio Branco, ej área 450m2 (15x30). R$
7.500,00
3000 - Ed. Cristiane Monique - suíte, 2 qtos,
coz. mobiliada, dep. emprgada, 2 vgs
garagem. Área privativa de 128,09m2 - R$
80.000,00
3092 - Res. Bartel - Apto novo ej suíte + 2
qtos, ej piso laminado - R$ 45.000,00
3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata
- ej suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada ej

L T DA.

1002 - Centro - Comercial!
Residencial - casa alv., cl lS4,89m2,
cl 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa,
cozinha, lavand., chur. e garagem.
Terreno cl 341,60m2 (14x24AO) -

R$ 120.000,00

1351 - VILA NOCA - CASAS (2 de
alv. e 1 mad.2tt terreno 876,56m2
(23,80 x 36,8?}). Casa de madeira
cl 100m2, 4 qtos; Casa de alv.
menor cl 60m2, 2 qtos; Casa de
alv. maior cl 161m2, 3 qtos, chur.
e gar. pI 2 carros. R$ 150.000,00

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

40S,32m2 (17,SOx23,lS) -

R$ 80.000,00 - aceita apto em

Camboriú

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr.,
chur., gar. pI 3 carros. Aceita apto

até R$ 100.000,00.
R� 170.0000,00 __

E-mail: girolla@netuno.com.br

1151 - CHICO DE/PAULA - CASA
de alv., cl 3 qtos. Próx. Igreja São
Judas Tadeu - R$ 40.'000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

casa cl 200m2, suíte + 3 qtos,
churrasqueíra - R$ 100.000,00 -

aceita troca cl apto - Central cl 3 qtos.

1174 - CZERNIEWICZ - sobrado. de
alv. - próx. a Gruta N. Senhora de

Fátima, cl suíte, 2 qtos.
R$ 135.000,00

1371- VILA RAU (COHAB) - CASA de
alv. cl 3 qtos. R$ 22.000,00

1000 - Centro

- Sobrado cl

220m2, cl suíte
+ 2 qtos, sala

íntima,
escritório,
garagem pI 2

R$ 140.000,00

LOCACÃO
601 - CENTRO - SOBRADO - ej 6 qtos, gar.
pj 2 carros - próx. Ed. Royal Barg.
602 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE
ALV. - ej 2 qtos (próx. Malwee). R$ 200,00
604 - CENTRO - CASA - alv. ej suíte (ej
hidromassagem), 2 qtos, ehur., piscina, gar.
pj 3 carros. R$ 770,00
605 - GUARAMIRIM - CASA NOVA - alv., ej
3 qtos. R$ 300,00
608 - PRÓX. CENTRO - CADA DE ALV. - ej
3 qtos (próx. Carinhoso). R$ 370,00
621 - CENTRO - APTO NO ED. ISABELLA -

ej suíte, 2 qtos (prédio ej salão de festas,
piscina, sala de ginástica). R$ 460,00
622 - CENTRO - ED. ANA PAULA - APTO - ej
suíte + 2 qtos, eoz. mob. R$ 480,00
625 - CENTRO - APTO. ej suíte + 2 qtos,
dep. empr. Ed. Sehioehet - ao lado Angeloni.
R$ 600,00 (prédio ej salão de festas, piscina,
playground, quadra poliesportiva)
626 - CZERNIEWICZ - APTO TÉRREO - ej 2
qtos, próx. Olimpo Turismo. R$ 250,00 '

627 - CENTRO - APTO. no Ed. Caetano

Chiodini, ej 2 qtos (ao lado Hospital São José).
R$ 300,00
628 - CENTRO - APTO. ej 1 qto, não tem

gar. (próx. Angelonl), R$ 220,00
629 - CENTRO - APTO. ejsuíte + 2 qtos,
ehur. na sacada. Ed. Tower Center (ej piso
cerâmico). R$ 650,00
631 - CENTRO - APTO. ej suíte + 1 qto. Ed.
Catarina Ersehing (ej piso cerâmico). R$
400,00 (prédio ej salão de festas, piscina)
635 - CENTRO - ED. MARQUARDT -

OUITINETES - Cj 1 CÔMODO + BWC. A partir
de R$ 200,00 + con�omínio \
663 - CENTRO - PREDIO - ej 2 pavimentos
ej área de 800m2•
664 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL - ej
300m2 (22 piso). R$ 670,00
673 - CENTRO - SALA COMERCIAL - ej 60m2
- 2º Piso - no calçadão. R$ 400,00
674 - VILA LENZI - SALA COMERCIAL - ej
50m2• R$ 220,00
675 - CENTRO - ED. GARDÊNIA - SALA COMER

CIAL-ej 70m2, recepção semi-mobliada, 2 salas,
Lwc, cozinha. R$ 350,00
680 - CENTRO - SALA COMERCIAL ej 50m2
(no final da Marechal - próx. Carrocerias

Riegel). R$ 250,00
681 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCI
AL - ej 120m2 - lateral da Rua José Teodoro
Ribeiro. R$ 330,00
682 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL - ej
70m2 - ao lado da Conf. Manske - R$ 440,00
683 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCI
AL - ej 50m2. R$ 350,00
684 - CZERNIEWICZ - SALA COMERCIAL -

ej 50m2 - ao lado Olimpo Turismo. R$
350,00
697 - CENTRO - SALA COMERCIAL - ej
350m2 (onde funcionava a Barão Video
Locadora - próx. Banco do Brasil). R$
2.500,00
804 - CZERNIEWICZ - GALPÃO - ej 300m2
(onde funcionava a Ambienee Cozinha). R$
1.200,00
902 - CENTRO - TERRENO - ej 800m2, na

Rua Barão do Rio Branco (ao lado da Diviflex).
R$ISOO,OO r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO
,

cl benfeitorias.
Rua Conrad

Riegel.
,

Area

4.511,10m2•
Valor a
combinar

SOBRADO
ALVENARIA

Rua Vereador Joôo P.

Lima, 279. Área
j 674,95m2, consto

308,01 m-', cl 6 dorm. +
.' "
2 salas + 2 copa + 2

coz. + 2 áreas servo + 4

, bwc + dep . ...: gar. 4
carros. Valor a

combinar. Guáramirim

APARTAMENTO
Rua João J.

.

Ayroso, 156,
esq., cl Joã.o
Ploninscheck, cl
2 suitess- 2 .

dorm., garagem
pi 2 carros. R$
800,00. Semi
mobiliado

I \

APARTAMENTO
Rua Julio
Pedri, 231,
apto 103.
Consto

230,06m2, cl 1
suíte + 3

dorm.,
garagem p/2
carros.

Valor a
combinar

. A CHALÉ TRAZPARA JARAGUÁ 00 SUL ERÉGIÃO O PLANO-MINHA CASA

Consór.cio Imobiliário.
A Cholé imobiliório em ponerio com o Grupo .Silvio Sontos e o Consórcio Ponamericono ogora

,

vei reolizar o sonho da sua (asa Própria.
1 A partir de RS 163,00 por mês vai morar no. que é seu, sem pagar 'mais por isso.

Chalé Imobiliária. Há 20 anos a gente faz acontecer.

TERRENO
Rua A, quadra
J, lote 179.
Loteamento
Casa Nova II.
,

Area

367,61 m2•

R$ 8.000,00

TERRENO
Rua Jooquim
Ffancisco de
Paula.
,

Area

2.430,75m2•
R$ 75.000,00

" "

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centró - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500 - Plantão 9975-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br- CRECI643-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 376·3955.0724 ou 9975·4667, cl Fernando.

Fone: (47)
370-8622

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-cond., d.h., a gas. duplo
comb. Tratar: 9952·7084 ou 373·

3001, cl Mara, hor. cornl.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 9122·1157, cl Mareio.
,--------------------------

GOL BX - Vende-se, 85, branco;
alc., cl aros de liga, 3 pontas. R$
2.800,00. Tratar: 370·2275.

Palio Fire EX, 1.0, Branco 01
Golf 1.6 completo Prata 00
Gol 1.0. 2p Branco 00
Corsa Sedan cl ar Verde 00
Fiesta 1.0. 4p Prata 98
$-10 DeLuxe, diesel Verde 97
S-10 DeLuxe, "diesel Roxo 96
Gol CL 1.6 Prata 96
Fiorino Trecking Preta 96
Saveiro CL 1.8, ar Cinza 96
Vectra GLS 2.0, compl. Prata 95
Corsa 1.0, 2P. cl opcionais Bordo 95
Escort Hobby 1.0. cl opc. Prata 95
Kambi l.f? passageiro Branca 95
Uno ELX 1.0, Zp. cl opc. Azul 95
Santana GLSI. 4p Preto 94
Prêmio CL 1.5, ale. Vermelho 93
Gol CL 1.6 Preto 91
Chevette DL 1.6/S Vermelho 91
Chevy 500 DL 1.6/S Prata 91

Chevy 500 SL 1.6 Branca 90
Monza SL/E 2p Cinza 90
Uno 1.3 CS cl opc,' Azul 88
Santana GLS, 4p, autcrn. Marrom 87
Chevette 1.6 Branco 83
Fusca 1300, rodas 14 Prata 78

SANTANA - vende-se, GlS, 88, em

ótimo estado. R$ 6.000,00. Tratar:

9117·8078.
GOlF - vende-se ou troca-se, Gl,

. 1.8MI, 96, cornpl. R$ 11.000,00 +

cons. Tratar: 9122·6233 ou 371·

8153: cl Elsio.

SANTANA - vende-se. GlS, 4p, 87,
cornpl., autom. Tratar: 370·8622.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, GlS
88. R$ 5.300,00. Tratar: 9975·7602.KOMBI - vende-se, 91, ale. R$

5.900,00. Impecável. Tratar: 275·3331.
VOYAGE - Vende-se, 83, 1.8, ale.,
bom estado. Tratar: 371·2111, ramal
203. R$ 2.600,00, cl Davi.

lOGUS - Vende-se, 94, 1.8. R$
5.000,00 e assumir. Tratar: 370·

2995, cl Gilson. PNEmGEOMETRIA
PARATI . Vende-se, Cl 1.8, 94,
bordô, gas. Tratar: 371·5343.

BALANCEAMENTOCON�ERTO� DE RODA�
PARATI - vende-se. 89, dourada.

R$ 5.500,00. Tratar: 370·1161.

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005CAMINHONETE PEUGEOT - vende
se ou troca-se por carro de menor

vaiar, 95, bom estado, die.

R$ 12.800,00. Tratar: 373·2366,
cl Jair.

Rua Walter Marquardt, 518 .. Em frente ao Posto Mime PASSAT - Vende-se, 83. R$
2.100,00. Tratar: 9973·8839.

63 e 76, traçada e reduzida.

Tratar: 370·3244 ou 9112·4950.
DAKOTA - vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota
m�ritima, impecável. R$
23.000,00. Tratar: 376·1772.

PASSAT - Vende-se, 80. R$
2.000,00. Tratar: 371·9730.R$ 6.500,00. Tratar: 9905·6476.

CARONA· vende-se, 86, álc., 5

marchas, motor 4 cilindros,
branco. R$ 2.800,00. Tratar:

9123·0513, cl Cris.

GOL - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo estado.

R$ 7.500,00. Tratar: 373·0335 ou

9992·6016, cl Hélio.

RURAL WlllYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente.

Valor a comb., pronta pi trilha.
Tratar: 276·0031 ou 276·0544.

POINTER - Vende-se, 94. R$
3.500,00 + 19x R$ 350,00, aceita-se
carro ou moto no valor da entrada. JEEP - Vende-se. azul, 65 cc,

gas., 4x4, pneu fronteira. R$
4.200,00. Tratar: 274·8550 cl
Danilo.

GOL - Vende-se, 86, lS, gas., motor

refrig., àgua. R$ 3.600,00 ou

financio. Tratar: 273·1001. CEAPSEGUROS ..
I

SPRUNTER - Vende-s e , 97,

compl., executiva, cl 15. lugares,
br�nca. Valor a comb. Tratar: 376'1
0710 ou 9955·1619, cl Gilmar.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 91,
branco, gas. R$ 6.500,00. Tratar:
9905·2848.GOL - Troca-se, 92, por corsa acima

de 00. Tratar: 9969·6900, cl Cariôs. MOTOR·HOME - Vende-se ou

troca-se, 79, por carro de menor

vaiar. Tratar: 373·2545, .cl luis.
GOL - Vende-se, 85, 'OU\? met., em

bom estado. R$ 2.500,00 ou troca

se por outro veículo. Tratar: 370·

7179, cl Carlos, até 12h.

GOL - vende-se. 1.6, 96, CU. R$
10.450,00. Tratar: 376·2068 ou

9992·4712, cl teo.
TAURUSN - vende-se, 3.0, 24V,
LX, 97, motor V6, cmbio autom.,
banoc de couro, ar int., cornpl.
Tratar: 376·1772.

..

PICK UP WlllYS . vende-se,
traçada com carroceria original, em

ótimo estado. Vaiar: 4.500,00.
Tratar: 276·0287 ou 276·0373.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371·9730.

GOL - Vende-se, MI, 97, párachoque pers.,
revisado, ótimo estado. R$ 11.000,00 ou

financ. Tratar: 376-1772, CI Waldir,

GRUI"O ESPECIAL,
MOTOS

C100 BIZ
CG125�S
YBR125ED
CG125 ES
XLR 125 ES
CBXSTRADA
TWISTER
TORNADO

R$
R$
R$
R$ 92,61
R$ 103,63
R$ 117,35
R$ 14.0,36
R$ 154,05

76,37
80,43
90,64I

CRÉDITO
R$ 8.506,00
R$ 9.960,00
R$1 0�296,OO
R$ 11.997,00
R$ 13.421,00
R$ 14.406,00
R$ 15.692,00
R$ 16�lOO,OO

PARCELA'
R$126,52
R$143,78
R$153,15
R$ 178,45
R$ 199,63
R$ 214,28
R$ 233,41
R$ 239,48

CONSORCIO UMIAo
do

Jaraguá do Sul
371-8:l53 /9122-6233

Rua Barão
Centro
Fones! (47

Rio Branco"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 274-8550 el Danilo.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trueado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-8839.ÁSIA TOWNER FURGÃ� - v:ende-se, 97,

branca, pneus serru-novos. Otimo estado

de conservação. R$ 8.250,00. Tratar; 371·
7842, 275-0435 ou 372-0136, el Edilene.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade p/ 15T., 1590, branco,
el rodular. R$" 58.000,00. Tratar:

9992-0343, el Braulio.
VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88, amarelo.
Tratar: 376-0586 ou 9975-4060.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 98/99,
1.6, 16V, 4p, vermelho, gas. Tratar:

, 372-0676.

F-4000 - Vende-se, 77, vermelha, motor
MWM el carroceria. R$ 14.000,00 ou

troca-se por F-lODO, paga-se diferença.
vw 8.150 - Vende-se, 01, baú

Saider, particular. Tratar: 9979-1437,.

SÁBADO, 8 de junho de 2002

BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a

vista: Tratar: 370-7189� el Gisele.

CICLOMOTOR - Vende-se, 86. Valor
a eomb. Tratar: 371-9157.

CBX - Vende-se, CBX 200, estrada,
95, azul. R$ 3.350,00. Tratar: 9992-

4712, el Leo.

CG - Vende-se, 98, el 19.000km
original e aceito moto de menor

valor. A vista R$ 2'.500,00. Tratar:
370-1225, el Robson.

CG - Vende-se, 82, vermelha, em ótimo
estado. Tratar: 9965-8875, el Ari.

CG - Vende-se, 83, azul, em ótimo
estado. Tratar: 9965-8875, cf Ari.

CG 125 - Vende-se, 86, preta, faixa
dourada. R$ 1.200,00 + 3x R$
170,00. Tratar: 273-5443.

CG 125 - Vende-se, 83, em ótimo
estado. R$ 950,00. Tratar: 275-

2976, el Márcio.

CG 125 - Vende-se, Titan 98, roxa. R$
2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

CG 125 - Vende-se, Titan 00, KS,
vernelha. R$ 3.500,00 ou R$
1.000,0.0 + 24x R$ 177,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117,

CG TITAN - Vende-se, 98. R$ 2.600,00
à vista ou R$ 1.400,00 + 9x R$ 183,00.
Tratar: 370-1225, el Robson.

(f1
CG TITAN - Vende-se, 98, azulffJ;'R$ 2.800,00 ou 36x R$ 118,00
Tratar: 9111-5064.

CG TITAN - Vende-se, 00. R$
200,00 de entro + 36x R$ 136,0
Tratar: 9962-3698, el José.

CG TITAN - Vende-se, consórcio,
partida elétr., com 10 pare. Pagas,
faltando 26 pare. Tratar: 376-3034

(manhã).
'

DT - Vende-se, 18.0, 89. R$
1.800,00. Tratar: 370-1161.

MOTO TAXI
ENTREGA RÁPIDA

Atendendo' Jaraguá e Região
NÃO PERCA TEMPO - LIGUE E CONFIRA

Prestamos Serviços de Entrega: Indústria,
LI/'" AgI/a, Telefone ENTREGA DE GAZ

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.30.0,00 ou

R$ 500,00 + 6x R$ 180,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou R$
20.0,00 + 6x R$ 180,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

HY05UNG CRUISE - 125, 97, bordô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,0.0 + 24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

TENERÉ 600 - Vende-se, 88, azul,
bom estado. R$ 4.900,00. Tratar:

9103-1611.

VIRAGO - Vende-se, 250, 01, el
2000km rodado. R$ 6.000,00 e

assumir finane. De R$ 267,cio. Aceito
carro até o valor. Tratar: 9125-2722
ou 372-3970.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, el Luis.

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entr. + 37x R$ 98,00. Tratar: 9973-8955.

XT 600 - Vende-se, 95, preta. R$
7.000,00 ou R$ 2.10.0,00 + 24x R$
336,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

YAMAHA - vende-se, YZ 125, 92. R$
2.800,00. Tratar: 370-0724 ou 9975-4667.

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 971
97'. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117.

ARD 14 - yende-se, jogo da Blno, cf
pneus seminovos. R$ 750,00.
Tratar: 371-9157, cl Fabio.

.

ARDS CI PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cl pneus liga leve, Fusca_

Tratar: 370-0670, cl Paulista.

CAPDTA FiBRA - Vende-se, pI
Pampa. Tratar: 370-0670, cl
Paulista.

CAPDTA FiBRA - Vende-se, pi 0-20.
Torro" R$ 800,00_ Tratar: 276-3223_

BELAS [, SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
fitvndimvnto 24 horas
(Após as 22:00h5, c/ hora marcada.)

fitezndezmos Elezs. Elos ez Cosois

i)ezspezdi�os dez Solteziro.mossogezns ezróticos

Jaraguá do Sul e região

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARRO DO ANO - Compra-se, 95 pj
frente, 4p, cornpl., preferência
finaciado. Tratar: 371·0695.

CARTA DE CRÉDITO - Vende·se, cj
12 parcelas de R$ 91,00 pagas. Valor
a comb. Tratar: 371·2111, cj David ...

COMPRO CARRO - no valor a partir
de R$ 6.000,00. Tratar: 9963·7710.

CONSÓRCIO· Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: 373·4018.

CONSÓRCIO - Vende-se, de carro, cj
17 prest. pagas. R$ 3.200,00 + flnanc ..
Tratar: 371·7742, cj Aparecida.

CONSÓRCIO - vende-se. carta de
crédito Fiat Palio, da Javel, cj 8 parco
pagas. R$ 1.600,00. Assumir 52 parco
de R$ 200,00 fixas. Tratar: 9905·0624.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pj Uno turbo. R$ 300,00. Tratar:

(47) 9105·9172, cj Jeferson.

RETROESCAVADEIRA - Vende-se,
84, em bom estado. Tratar: 376-
0586 ou 9975·4060.

SOM PI CARRO - Vende-se
Roadstar cj controle, grátis 30 fitas.
Tratar 371-1403, cj Silvio.

SOM PI CARRO - vende-se. 4 meia

nove, 1 sub de 12 po!., marca sony,
2 cornetas marca Hinor + 1 módulo
1200W marca Puss. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-6916.

-

serviços
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

Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271

Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: alana@netuno.com.br

e mosqueteiro, tudo seminovo, por 2000, pj muro de 15x40. R$ 0,5Õ a

apenas R$ 220,00, e um cercadinho de unidade. Tratar: 273-1145.
bebê por R$ 70,00. Tratar: 275·2885.

CACHORRO - Vende-se, Bagtes,
BASSET COFAP - Compra-se, filhote mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371-6021.

macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371·6475, falar cj Já. CACHORRO - Vende-se, filhote de

Pintcher. R$ 80,00. Tratar: 370-7481.
BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um microfone CACHORRO - compra-se Pincher.
sem fio. Tratar: 372-4402, cj Sérgio. Tratar: 370·9282 ou 9993·0623.

BICICLETA - Vende-se ou troca-se,
feminina ou masculina, Calai Aspen,
21 marchas, cj nota fiscal, troca por
aparelho de som ou video,
seminbvo. Tratar: 371-8153, cj Elsio.

BICICLETA - Vende-se. ergométríca.
Valor a comb. Tratar: 370-5556, cj Elori.

BICICLETA - Vende-se, para
colecionador, marca Prosdôctmo. aro

28. R$ 600,00. Tratar: 370-3062.

BOTE - vende-se, para tirar areia, .

bomba de 10'. Tratar: 376-0586 ou

9975-4060.

BLOCOS DE CONCRETO - Vende-se,

CACHORRO - criança está adoentada

pelo desaparecimento de Cooker ,

mestiça dourada, atende pelo nome

de "Meleca". próximo do teatro e

mediações no Bairro Czerniewicz.

Tratar: 370-7276 ou 9955-9075.

CACHORRO - desaparecimento de
cahorro de estimação. Atende pelo
nome de Clarim, cor marrom com o

peito branco. Desapareceu nas

proximidades da Michigan Botões
e laterais. Tratar: 370·9484 ou

9991·3403, cj Cleiton. Boa

gratificação.

CADEIRA DE BEBÉ - Compra-se, pj
automóvel. Tratar: 275-2885.

Cloro desinfetantes

Detergentes multiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

ARCOl'
ICIONADO - Vende-se, 1000

bts's.- \alOr
a comb. Tratar: 373·3787.

BALAfÇA - Vende-se, eletrônica Toledo.

R$ 3C ,00. Tratar: 370-5556, cj Elori.

ou 9955·2331, cj Kinho.

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

BALCÃO - vende-se, de panificadora
ou mercado. serntnovo. R$ 250,00.
Tratar: 370·5556, cj Elori.

BATERIA - Vende-se, Peace, preta,
cj pedal pearl, prato crash, ride

power beat 18', chimbal power beat

14'. R$ 750,00. Tratar: 376·0642.
BARCO ALUMíNIO - Vende-se, cj
motor 4ht, cj carretinha. R$ 1.300,00,
ou troca-se por moto. Tratar: 370-0971

BERÇO - vende-se, cj rodinhas, jogo
de protetor, 2 jogos de cama, colchão

TERRENOS j

1000 - Nereu Ramos - lot Murara, cf 386,OOm2 RS 12.000,00
1002 - Estrada Nova - lot. Garcia, cf 420m2 RS 12.000,00
1003 - Três Rios do Sul- lot. Primavera, c/315,OOm2 RS 9.000,00
1004 - Três Rios do Sul- lot. Primavera, cf 315,OOm2 RS 9.000,00
1005 - Estrada Nova - lot Jomar, cf 517,OOm2 RS 15.000,00
1006 - Nereu Ramos -Iot. Zanghelíni, cf 322,OOm2 RS 9.000,00

. 1007 - Vila Nova - cf 429,OOm2 RS 28.000,00
1008 - Nereu Ramos - Rua Luis Sorti, cf 750,OOm2 RS 23.000,00
1009 - Nereu Ramos - Localização Central, cf I 375,OOm2 RS30.000,00
1010 - Barra do Rio Cerro- lot. Deli Pradi, cf 450,OOm2 RS 25.000,00

CASAS
2002 - Amizade - lot. Versalis II, cf 150,OOm2 - em contr RS 45.000,00
2006 - Amizade - lot. Versalis I, cf 200,OOm2 RS 82.000,00
2008 - Nereu Ramos - Rua Madalena Santana, cf II O,OOm2 RS 40.000,00
2011- Vila Lenzi- C/80,OOM2 - Terreno de 319,OOm2 RS 25.000,00

APARTAMENTOS
"-

3000 - Vila Lenzi- c/72,OOm2, I suíte'+ 2 quartos RS 50.000,00
3001 - Centro - cobetura cf 400,OOm2 RS 160.000,00

CHÁCARA .

9000 - Três Rios do Norte - cf casa de I OO,OOm2, e terreno de 23.000m2 - Topografia
plana RS 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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22 CORREIODOPOVO SÁBÀ{)O, 8 de junho de 2002

Imobiliária Jardim

daraquá Ltda, CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se
FONE/FAX: (047)371-0768-371-6582

CENTRO - casa

olv. próx. a
Moreotto Chapéus
- c/ área total de
166m2, 4 dorm., 2'
salas, coz., área

. serviço, bwe, goro
p/2 carros -

terreno c/372m2.
Valor R$ .: ,

80.000,00 (neg.)

�GUA VERDE . casa olv: [semi-novo)
c/ área total de 140m2, suíte c/ bwe + 2

dorm., 2 salas, eoz. c/ armários sob
medida, área serviço, 2 bwe, goro p/ 2
carros - terreno c/400m2• Valor R$

95.000,00 (a vista neg.) ,- obs.: aceita

i.(l1óvel em Joroguá até R$ 45.000,00

VEIS
OMES

EDIFíCIO
Ed. Tower Center

Ed. Dianthus

Ed. Cristiane Monique

APARTAMENTOS

DESCRiÇÃO DO IMÓVEL
Centro: suíte + 2 dorm. (novo)
Cobertura cl acabamento de 1 a

4�' ,

f,tro: suíte + 2 dO,r!"B. + dep. emp.

I, Ú
.

CASAS

l�ESCRIÇÃO DO I,�ÓVEL ..&t. Papp - sobrado ótimo cl pisemo
Casa alv. c/3 dorm. cl abrigo pi carro

VALOR

R$ 650,00
a combinar

R$ 400,00)

LOCALIDADE

Barra Rio Cerro

Nova Brasilia I

VALOR

R$ 800,00
R$ 300,00

vezes sem juros

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de a

R

\

Dormitório Ponzam
Estofados

3x2 Lugares Viena
1+4x de apenas

R

Faça-nos uma, Visita!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVÉS
Saiba tudo sobre seus problemas:
amor, saúde, financeiro, inveja,

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

(47) 371-2675
CADEIRA DE BEBÊ - Vende-se-se, marca
Casco. R$ 150,00, Tratar: 275-0707 (hor.
Coml.), ou 372-0339, cl Marceli, a noite.

COMPUTADOR - Vende-se, Pentium 200, R$
800,00, ou troca-se por moto no mesmo

vaiar. Tratar: 371-7208, cl Andrei.

CALANDRA- Vende-se, umjato de areia. Valor

a comb. Tratar: 9973-2633, cl Jefferson.
COMPUTADOR - Vende-se, 386, cl windows
95, sem impressora. Valor a comb. Tratar;
370-1113, comI.

'

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se, Burigotto.
R$ 60,00. Tratar: 275-0707 (hor. Coml.), ou
372-0339, cl Marceli, a noite.

COMPUTADOR - Vende-se, Penthiun III 550,
cl monitor Sony 17', profissional. R$ 2.900,00
em condições. Tratar: 9963-7292.

CAMA - Vende-se, nova, de solteiro. madeira

maciça. Tratar 376-0081, c/Emerson. CONCHA - Vende-se, para retroescavadeira.
Tratar: 9992-7162.

CELULAR - Vende-se, Startac Pronto, da
Tim. R$ 260,00. Tratar: 371-0002 ou

9993-5776, cl Fabricio.
DIVIDE-5E APTO, - Procura-se moça, apto.
mobiliado no Centro. R$ 83,00 mensais.
Tratar: 371-5824 ou 372-2927 ..)

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de crédito.
Valor a combinar. Tratar: 275-1676. EMPILHADEIRAS - Vende-se, marca Gale,

91. R. 25, rodado duplo, torre alta, 2,5T. R$
27.000,00, e marca, Toyota, ano 90, 2,5 +

R$ 24.000,00. Tratar: (47) 635-5151.
CELULAR- Vende-se, da Global, 3 meses de uso.
R$ 180,00. Tratar: 9123-0146, cl Samuel.

:§!-_4S
Rua Domin'goii"il: Da No va, 154
Cenlro - Jaraguã do Sul/SC
Fone: (47) 37:2-0495

CELULAR - Vende-se, pronto. R$ 120,00.
Tràtar: 9979-0605.

ENGATE DE REBOQUE - Compra-se, pi Opala
Diplomata. Tratar: 9979-0605.

CELULAR - Vende-se, Ericson Pronto. R$
200,00, nego Tratar: 370-2647 ou 9965-

9066, cl Jerusa.

EQUIPAMENTOS DE SOM - Vende-se,
automotivo, (módulo, autofalante pioneer),
Tratar: 9992-4712.

CELULAR - Vende-se, Startac, motorola cl
linha. R$ 350,00. Tratar: 370-7916, cl Regina.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI playground.
R$ 250,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-
1299. cl prof. Ademar.

CELULAR - Vende-se, Startac, motorola de

cartão, cl R$ 30,00 de crédito. R$ 380,00.
Tratar: 370-7916, cl Regina.

ETERNIT - Compra-se, usado. Tratar: 371-
2170, el Márcio.

CQMPUTADOR - Vende-se AMD Duron, 950mhz,
compl. R$ 1.400,00. Tratar: 9996-7791, el Alan.

COMPUTADOR - Vende-se, K611 500, kit
multimídia, monitor 14'e scanner Genius.
R$ 950,00. Tratar: 370-4617, el Ricardo.

ETERNIT - Compra-se, usado. 2,40x50, 130
folhas. Tratar: 376-3034 (manhã).

ESTEIRA-Compra-se elétrica. Tratar: 370-9282.

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se, seminova e

A ma cidade.
Venha conferir, estamos esperando por você!

Aproveite preços prcmeclenais de inauguração, nos COMPUTADORES

FONE;4�,371-0394
Rua: Barão do Ria Branco, 32()·sala 04

Centro - Jaraguá do Sul- se
,

SÁBADO, 8 de junho de 2002 .

step. R$ 200,00. Tratar: 375-2190.

ESTUFA-Vende·se, de bolinho, pastéis, etc.
R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

ESTOQUE DE LOJA- Vende-se, em Joinville,
estantes, mesas cl cadeiras, estotacos;
etc. Tratar:'(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FAX - Vende-se, valor nego Tratar: 371-4979

FILHOTE- Doa-se, boxer. Tratar: 373-3787,
el Noeli.

RLHOTE- Vende-se, cofap. Tratar: 373-
3787, cl Noeli.

RLMADORA - Vende-se. Tratar: 9121-

2362, cl Joilee.

FORNO - Vende-se, pi padaria, a gás, p/8
bandejas na caixa. Tratar: 370-2759.

importada + cubo Fender e pedal distorção
Danejeetro. Tratar: 9963-7292.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pi isolamento.
Tratar: 9992-7162.

LANCHONETE - Veride-se, Vila Lenzi. R$
6.000,00. Tratar: 9121-8868, cl Maria.

LANCHONETE - Vende-se, no Centro, equip.
pI sorveteria, cl 12 anos de fune. Tratar:
370-6624. CRECI 8844.

LAVA JATO - Vende-se, marca Vap, na caixa.

R$ 350,00. Tratar: 371-3920, cl Jonas.

UQUID�RCADOR - Vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 el Noeli.

LIVRO - Compra-se, Mundo de Sofia. Tratar:

376-3658, el Jusiane ou Marta.

••, rt.' i;! I í' O 61. [-),.
Vendo ou troco p/veículos

Apto.Piçarras-frente para o mar

:1 suíte + 2qtos.+:1BWC social,
ampla sala,dep,empreg.,_ cjBWC,
sacada,1áreajserviço',mobiliado,
telefone e garagem privativa.

T 'atar c/Ângela:1 (49)222-8861 comi.

ft VB=R$71.900,OO (49)224-3986 resld.

FREEZER - Vende-se, Ilha, na caixa. R$
'2.500,00, aceita-se contraproposta. Tratar:
370-8071, el Raquel.

FURADEIRA - Vende-se, de corrente, marca
Omil, e também uma tupia, marca Invicta,
por apenas. R$ 2.500,00. Tratar: 379-
2456, el Luis.

GALPÃO� Vende-se, pré-moldado, cl
300m2, montado sobre terreno de 800m2,
no Água Verde, próprio pI indústria, Avaliado
em R$ 100.000,00, vendo por R$
65.000,00. Tratar: 9979-0605.

GALPÃO - Vende-se, cl 300m' de eontr. E
738m' de terreno, no Água Verde. R$
67.000,00. Tratar: 370-6624. CREC18844.

GALPÃO - Vende-se, estrutura metálica,
montado e coberto. Melhor preço da região.
Tratar: (47) 9975-2825, cl Silvio.

GALPÕES-Aluga-se, 2 galpões, na Av. Prel.
Waldemar Grubba. Tratar: 370-0422.

GATOS - Vende-se, Siames e Persa. Tratar:

373-3787, el Noeli.

GELADEIRA - Vende-se, White

Westinghouse, duplex, 4.5L, R$ 460,00.
Tratar: 370-9131, cl Sirlene.

GUITARRA- Vende-se. R$ 250,00. Ou troca
se por celular. Tratar: 9991-2800, el Edson.

GUITARRA - Vende-se, Fender Stratoeaster

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar: 9992-7162.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo reta,
Yamata. Valor á corno. Tratar: 9113-7636.

MÁQ. COSTURA- Vende-se, reta e overloque
c/ cobertura. Preço a combinar. Tratar:
9993-4340 ou 370-5547.

Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

FLORICULTURA

"P(ores naturais,

art'a1!i0s em gerar,
atendemosjestas,

r: casamentos.funera!
C\' e cestas de ct1é dii manhã.

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

ti' 371-9942 temos disk entrega

Lanches

i.,auguraçâo(
nesta Sexta dia
07 de junho

Rua José Theodoro Rlbelrô, 235
Ilha da FIgueira· próximo a Indumak,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_24__CO_R_R_E_IO_D_O__PO_v_O � �&í.��.ffVIiiE'lIiIjJj.. � �S�Á�BA�D�O�,�8�de�J�·u�nh�O�de�20�02
TERAPEUTA HOLíSTICA
Se você deseja saber algo da sua

vida profissional, espiritual ou
amorosa, consulte Arnanda de

, Oxalá. Atende de 2ª à 6ª feira,
consultando com carta tarô e cigana.

R. Aldorada Pradl, 246· Jaraguá Esquerdo (sobrado enfrente bolacha Arco íris)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDlCiARIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2Vara Cível

EDITAL DE INTERDICÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

•

, i O(Al Doutor(a) Luiz Antonio Zonini Fornerolli, Juiz(a)de ,Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiveram, que, por este
Juízo de Direito, foram processados regulamente, a requerimento de Malfalda Michaelis,
os Autos de Interdição nl 036.00.00701 0·1, de Morgareth Fossile, portador de retardo
mental, havendo sido decretada o medida postulada, por senteça proferida neste

Juíza, em data de 16/04/2002, ato pelo qual foi nomeadora) CURADOR (a) Mafalda
Michaelis que aceitado o incumbência, prestou o deyido compromisso e está no exercício
do cargo. E, poro que chegue 00 conhecimento de todos, portes e terceiros, eu, éhristiane
Korn Alves, o digitei e eu, Édie Izeli de Carvalho, Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrev(
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 26 de Abril de 2002.

Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A SOCIEDADE CULTURA ARTÍSTICA - SCAR, pessoa jurídica inscrito no CN PJ sob
o nI82.901.638/0001'-68, atendendo ao disposto nos artigos 20 e 26,Ietros "o", "b",
"c" e "g" e artigo 25, parágrafo 2º, dos seus Estatutos Sociais, convoca os senhores

sóc�os fundadores, contribuintes e ativos, para o Assembléia GeraJOrdinária que
, i I

fadro realizohr no próximo dia 17 (dezessete) de junho de deis mil e dois, às 19h30 min
i i" (ezenove oras e trinta minutos) em primeira convocação com a maioria simples dos

sócios ou às 20h (vinte horas), em segunda e última convocação, cornqualquer número
de sócios presentes, em sua sede social (CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL) na
Rua Jorge Czerniewicz, s/nl, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), para deliberar sobre a

seguinte Ordem do Dia:

F - Prestafão de contas do exetcício 2000/2001.
2g - Eleifão da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.
3g - Eleifão da nova Diretoria.
4g - As�untos gerais.

Jaraguá do Sul, 3 de junho de 2002,
Edson Carlos Schulz - Presidente

,

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

(47) 275-0279 * 9963-6820

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CAR,LOS FERREIRA, 184

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICiARIO
Comarca de Jaroguá do Sul
2Vara Cível

I EDIRAL DE INTERDICÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

•

OrA) Doutor(o) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(o)de Direito,
, (

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiveram, que, por este
Juízo de Direito, foram processados regulamente, o requerimento de Orestes Stolf, os
Autos de Interdição nº 036.99.005507-3, de Antonio Stolf, portador de retardo mental
leve/moderado, havendo sido decretada a medido postulada, por senteça proferida
neste Juíza, em dato de 02/10/2001, ato pelo qual foi nomeado(o) CURADOR (a)
Orestes Stolf que aceitado a incumbência, prestou o devido compromisso e está no

exercício do cargo. E, para que chegue a� conhecimento de todos, partes e terceiros,
eu, Christione Korn Alves, o digitei e eu, Edie Izeli de carvalho, escrivã(o) Judicial, o
conferi e subscrevi. Comarca de Joraguá do Sul(S(), 26 de Abril de 2002.

Juiz de Direito

VENDE-SE f
APTO. 301 - EDIF. PÉROLA NEGP;�
(PRÓX. SUPERMERCADO ANGEL01>
Suíte com sacada ... 2 quartos, bwc social, cozinha
(móveis sob medida), lavanderia, sala estar e jantar,
sacada com churrasqueira privativa e 1 vaga de

garagem.
Áreas: privativa = 107,12m 2

e total = 173,30m 2

Edifício com elevador, salão-de-festas e piscina na

cobertura, portão e porteiro eletrônico, consumo de
gás e energia elétrica individualizado.

,Tratar: 370-4657, com Méri (após 19h)
9962-5870, com Waldir

CEDRO MÓVEIS
E A SELEÇÃO EM RITMO DE PENTA

TUOO eM 5X
seM dUROS

* Móveis sob medidc:
* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas planejadas.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - C�ntro
(próx. Caixa Econômica) - Ja�aguá do Sul - SC

'

Joraguá do Sut 5 de Junho de 2002
IIton Hoffmonn

Tabelião Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllOI Tobelio Designado do
Comarca de Joroguo do Sul, Estado de Santo Cotorinol no formo
do lei, etc.
Foz saber o todos quanto este edito" virem que se acham neste

Tabelionato poro protesto de TItulas contra:

ALAOR ESTADEU RIBEIROMORAIS-AV PREFWALDEMAR GRUBBA

-NESTA;
ANIBAL SOULUE GRACIOLl- RUAMATHIAS RUYSAN 197- NESTA;
ARTE lAJES JARAGUA LTDA- RUA EXP.ANTONIO C.FERREIRA 850-
CENTRO - NESTA;
BAZAR LESENHAUS LTDA ME - ROD BR 280 KM 69 POSTO
MARCOLLA - NESTA;
CIA COTA COM E DISTRIB DE ALIMENTOS - RJOINVILLE 4587
CENTENARIO - NESTA;
COSMETICOS CRIS MAX LTDA-. RUA ABRAMO PRADI230 - NESTA;
DOlMEN IND DE EQUIPAMENTOS LTDA - 4261 N 172 -ITAUM

NESTA;
EDUARDO FILIPE MENEL FOGACA- RUA PROCOPIO GOMES611-

NESTA;
ELlSANGELA KLABUNDE- RUA FELICIANO BORTOLlNI158 - NESTA;
ESQUADRIAS MEIN HEIM LTDA - R.EMILlO STEIN 337 - NESTA;
GEAN CARLOS KARSTEN - R ANGELO TORINELLI 78 AP 102 -

, NESTA; , ,

HELENA KRUCINSKI- R GETULIO VARGAS 268 _I. NESTA;
J.D.PISOS REVEST E ACABAMENTO P CONSTR - R.REINOLDO RAU

757 -NESTA;
JAIR CIPRIANI ME - R JOSE NARLOCH 1606 - NESTA;
KOERNERACABAMENTOS INTERIORES LTDA-JOAO PLANINCHEK

126 - NESTA; ,

MALHA SOL IND COM LT - R JOAO TOZINI 749 - CORUPA;
MALHA SOL IND COM LT - R JOAO TOZINI 749 - CORUPA;
MARIO SALLES FARIAS - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA
HOTEL NELO - NESTA; \
NEURA FERREIRA REDEDE - RUA JOAO P,LANINSCHECK 123,APTO
01 NOVA BRA - NESTA;
ODmE DA SILVA BORBA-AV PREFWALDEMAR GRUBBA 2259-

NESTA;
OSMAR CELIO DERETE DE ANGELO - R WALTER MARQUARDT 1400

-NESTA;
,

OSMAR CELIO DERETE DE ANGELO - R WALTER MARQUARDT 1400

-NESTA;
RENSI MOVEIS E DECORA�OES LTDA - R REINOLDO RAU 165/01
- NESTA; RICARDO SILVA DE SANTANA - R

PR�FElTO JOSE BAUER 303 - NESTA;
SAN DRO ARAUJO LARA - RUA LEOPOLDO JANSEN 367 - NESTA;
SHIRLEY SCHNAIDER - R ANTONIO JOSE GONCALVES 73 - NESTA;
TORNEARIA ETERRAPLENAGEM ODORIZZI LT- ROD. BR 280 KM-70

S/N -NESTA;

EI como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusa

ram o aceitar o devido intimoçãol foz por intermédio do presen
te Editot poro que os mesmos compareçam neste Tabelionato no
Ruo Arthur Muller, nº 78, no prazo do lei, o fim de liquidar o seu

debitai ou então, dor razão por que não o foz, sob o peno de
serem os referidos protestados no formo do Lei, etc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESPORTISTASJARAGUAENSES
destacaram-se em competições

.

estaduais
A festa de 25 anos da Liga Jaraguaense de -

falta de interesse da maioria dos clubes. Dois
Desportos foi comemorada com a anos mais tarde, na quinta rodada deste mesmo
promoção do Torneio Jubileu de Prata, em campeonato, numa atitude inédita, os árbitros e

1977. O título da competição foi disputado bandeiras deflagraram greve, exigindo da Liga
entre a AABB e o Estrela. Em tempo e dos presidentes dos clubes que acabassem
normal, as equipes empataram por 1 ai, com as ameaças de agressão fisica, pois muitos
gols de Bugrinho (Estrela) e Durval lie1es éram atingidos por torcedores. Eles
(AABB). Na cobrança de penaltis, a AABB pediam a colocada de alambrados de proteção,
sagrou-se campeã. separando jo -lqres e árbitros do público.
Já em 1980, entré os dias 17 a 25 de Na década de 9.

f"oi
constituída a Associação

agosto, Jaraguá do Sul foi considerada a Jaraguaense de rbitros, congregando 24
Capital Catarinense do Esporte Amador ao pessoas que atu am nos campeonatos
sediar o 21 o

Jogos Abertos de Santa promovidos pel I Liga. Em 1995, na quinta
Catarina. O destaque dos jogos foi para a rodada da prim irona, jogando em casa, a
atleta jaraguaense Heide Werninghaus, que equipe do Amizade, de Guaramirim, venceu o

conquistou sete medalhas na natação. Estrela por 4 a 1 e com a derrota caiu o último
Como toda organização, a entidade invicto do campeonato. A euforia dos
esportiva também atravessou momentos . torcedores do Amizade, a partir daquele dia,

_

dificeis. Em 1986, por exemplo, não foram criou o TOMA (Torcida Organizada do Mancha
realizados os jogos da primeira divisão por Azul). Os membros do movimento decidiram

Inauguração do Ginásio Arthur Müller, em 1977

PR·ESIDENTES DA LJ-F

-, Campeão JASC - 1956

oficializar a organização da torcida logo após o jogo e

escolheram como presidente, Salim·José Dequech. A
intenção primeira era reunir pelo menos 50 torcedores-até o

fim da segunda fase. O TOMA comparecia aos estádios em
todos os jogos do Amizade, munidos de bandeirinhas que
simbolizavam a presença dos torcedores.

EJ!l1996, a Liga inaugurou à nova estrutura, que continua até
os dias de hoje, no prédio da Rodoviária, no Bairro Baependi.
Há quase cinco décadas a entidade esportiva estava nomeada
como Liga Jaraguaense de Desportos e apenas em 2000 o

estatuto foi oficializado perante o cartório, como Liga
Jaraguaense de Futebol. No mês de março ao ano passado, o
presidente Rogério Tomazelli encaminhou documentação à
Assembléia Legislativa para receber concessão do governo do
estado para tomar a entidade utilidade pública estadual,
conquistado em maio de 2001.
Em julho, a LJF implantou Código Desportivo e todas as

competições promovidas pela entidade passàram a ser regidas
pelo código, regulamentando as competições.

-

Schmôckel entrega troféu ao Estrela, de Nereu Ramos

ARWEG: campeão dó 1° Torneio de
Futebol.do Sesi, em 1965

Baependi sagrou-se campeão da
1 a Divisão de Amadores, em 1953

\
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FUNDADORES DE CLUBES
retr.atam a história do. futebol

,

o futebol era uma das poucas alte-rnativas de lazer daquela
época. Na décadade 30 a 40, os amigos do bairro e das
empresas �e reuniam nos finais de semana' e feriados em

determinados campos para disputar jogos amistosos, "Nós
fizemos um' campo num local próximo onde hoje é a escola
Alfredo Zimmermeann, ém Guaramirim. Éramos em 15

jovens de aproximadamente 18 anos, que jogávamos todos
os finais de semana", lembra o fundador do Clube Avai,
Perfeito Manoel de Aguiar. Aos 71 anos, Neco (corno é
conllecido até hoje), conta que jogava pelo time do Seleto,
disputava amistosos 'contra times dos outros bairros,
inclusive de Joinville.
"Em 1949 decidi fundar o, clube de futebol do próprio
bairro e jogar pela nossa comunidade.<Quando a Liga,
Jaraguaense foi criada em Jaraguá do Sul, nos filiamos à

entidade para podermos participar dos campeonatos. ,

Lembro que nos inscrevemos no Torneio Início daquele
ano e conseguimos garantir o titulo de campeão, sendo
que a decisão foi contra o Dom Pedro, de Corupá, na casa

do adversário e, mesmo assim, conseguimos os superar",
destaca Neco, que atuava como zagueiro. Ele recordà
fatos e acontecimentos que marcaram a h-stória do clube
e sua própria história. Em uma dispur .itre os clubes

Baependie o Avaí, em 1953, Neco di] ê que o juiz apitou
errado um lance normal da partida, o lue gerou
indignação dos atletas da casa. "De rei ente os torcedores

começaram a invadir o campo, começo 1 uma briga tão '

grande:; q\le acabamos desistindo do jogo, fomos embora".
O time era formado por Erich, Pedro, Neco,.Florzinho,

\

Fumaça, Zeca, Carmelo, Quinca Rocha, Leonel e Borba.
(

"O Clube Acarai é uma

conseqüência do Baependi",
destaca Victor Emendôrfer,
explicando que quando
terminou os estudos e retornou

a Jaraguá do Sul, em 1943, o
irmão Edmundo Emendôrfer
era o 'presidente do Clube

Baependi. A estrutura dó clube
estava situada ondeera, o antigo
Clube Catarinense e hoje é a

Metalúrgica Ewald. Em 1944, o Baependi
foi transferido para outro endereço,
cedendo espaço para a inauguração do
Clube Acaraí.

"Naquela época nós fazíamos muitos jogos
amistosos, éramos to'cios amadores
simpatizantes do futebol. Mas quando a

Liga foi criada, oito anos mais tarde, as
condições das partidas melho�aram
consideravelmente porque a entidade

organizava os 'campeonatos e impunha
.. ordem nos campos", destaca o ex-jogador,
que �tuava na posição de lateral direito.
"Às vezes aconteciam algumas btiga�, mas
todos éramos amigos, então era resolvido
com uma boa conversa", diz.
Emendôrfer jogou pelo Acarai até 1958.
Antes disso, na época dos estudos, jogava
pelo Olímpico, de Blumenaú, entre 1939- a

. 1941, e pelo Atlético Paranaense, de
Curitiba, até 1943. "Tudo como amador,
era uma atividade esportiva, uma

,

alternativa de lazer para os finais de

semana", enfatiza.
Hoje, aos 80 anos, Emendórfer é

presidente de honra do Acaraí e participa
das atividades promovidas pelo clube.

O 'fim de semana chegava, os adeptos do
esporte subiam no caminhão e seguiam em

direção ao campo de futebol. Entre eles
estava Dorival Lange, que atuava .na equipe
do João Pessoa como goleiro, centro-avante,
até no ataque quando era necessário. Hoje,
aos 63 anos, Lange lembra que os principais

. adversários do fim da década de 50 eram o

Cruz de Malta e o Estrela, de Nereu Ramos.

"Naquele tempo nós éramos amadores,
jogávamos por amor à camisa, havia uma

\

dedicação maior, nós nos
envolvíamos mais com os

campeonatos, diferente de hoje.
Foram momentos inesquecíveis, eu
joguei em várias posições na equipe,

\ era um coringa para o grupo",
considera.
Em 1973, alem de atleta, Lange
passou a coordenar a equipe do

João Pessoa, ano em que o time

consagrou-se bi-campeão do
,

campeonato da segunda divisão,
promovido pela Liga Jaraguaense
de Futebol. ''A Liga organizava
muito/bem as disputas, mas
algumas brigas' sempre aconteciam
porque a maioria dos jogadores não

se.conheciam, eram apresentados I

dentro do campo, o contrário de

hoje, que o acesso e contato com as

pessoas é muito mais fácil", diz. Ele
cita um jogo que aconteceu em 58,

.

contra o Estrela. "Nós tivemos de
parar a partida porque os

torcedores invadiram o campo e

nós percebemos que a briga seria
feia ...", enfatiza.

A,Prefeitura de Corupá
se orgulha em poder compartilhar no

CINQÜENTENÁRIO DA LJF
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�FUTEBOL 'DÁ RITMO AOS
bairros nos finais de semana

Na década de 80 o futebol de Jaraguá
do Sul ainda tinha forças. O
desportista Sandro Luis Schmidt, o
Tato, conta que começou a praticar
esta modalidade esportiva como
amador; em 1984 e, em 1989,
ingressou no Juventus como
profissional. "Acho que aquela época
foi uma das melhores fases do futebol
do nosso Município em termos' �e
competição, organiz =ão e presença
dos torcedores em can., �), se forconsiderada a dificuldad financeira
dos clubes e o tamanho ( à
cidade",compara.

Esporte de JS
mais incentivo' I

o maior artilheiro da história do Juventus,
Ariovaldo Xavier dos Santos, o Arizinho,
enfatiza que o futebol de Jaraguá do Sul só não
acabou devido ao trabalho da Liga Jaraguaense
de Futebol que, mesmo sem muito apoio,
persiste no trabalho pelo amor ao esporte. "O
atual presidente da Liga é uma das poucas
pessoas em Jaraguá do Sul que têm tino

esportivo e que dá continuidade a um trabalho

que começou na década de 50. O nosso futebol
foi enfraquecendo por falta de renovação de

pessoas que acreditam na prática esportiva
como perspectiva para os jovens, como saúde.

Hoje nós precisamos de idéias novas", destaca,
acrescentando que o Município não tem dado a

atenção devida ao esporte, lazer e turismo.
Natural de Taubaté, Ariovaldo veio para
Jaraguá do Sul em 1968 com o Padre Schaeidt.
Ele veio compor a equipe do Juventus, onde
atuou até 1977. "Em todo este tempo que
jogava futebol, nenhuma vez que entrei em'
campo vi menos de mil pessoas no estádio.

Naquele tempo o Juventus tinha time, mas não
tinha campo. Hoje o processo é inverso, não
temos equipe, mas o campo está bom",
compara, lembrando que recebiam bastante

7
I

ESPECIAL CORREIO DO POVO

Na opinião de Tato, o futebol é fundamental
para movimentar os bairros. "É a diversão
das pessoas que moram mais afastadas do
centro da cidade. Fim de semana os

trabalhadores reúnem as famílias e seguem
para os campos, enquanto os maridos jogam,
as mulheres se distraem com seus filhos.

'

O futebol também é uma maneira de

integrar a comunidade", diz. A carreira de
Tato é admirada e serve de exemplo para
muitos atletas que estão começando hoje no

esporte. Erp 1992, foi contratado pelo
Flamengo, depois jogou no Cruzeiro, no
Paraná Clube, entre outros clubes de

destaque no País.

dinheiro nos bichos.

"Jaraguá do Sul tem tudo para despontar
no esporte, como acontecia há anos atrás.
Nosso Município conta com atletas de

primeira qualidade, pessoas que têm

talento, que se dedicairi e têm grandes
chances de trazer títulos para a cidade, mas
para isso é necessário apoio, incentivo,
mais percepção da classe empresarial "

argumenta.

A ADO Marker homenageia a

LJF pelas conquistas alcançadas ao

longo dos 50 anos.
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A História da L F
registrada em 280 páginas'

Toda história da LJF (Liga Jaraguaense de Futebol),
os fatos inusitados e curiosidades estão registrados
na obra "Momentos", escrito pelo atual presidente
da entidade esportiva, Rogério Tomazelli. Dez
meses de pesquisa em jornais e depoimentos de

pessoas que acompanham a Liga desde o início
renderam 280 páginas ilustradas co,...�tos, que
,mostram as atividades da LJF e sua /�rticipação na

sociedade. Tomazelli destaca que aj1déia de escrever

o livro surgiu num dia em que a en ';idade recebeu
visita de estudantes. "De repente aq_uelas crianças
começaram a me fazer perguntas relacionadas à
história do futebol de Jaraguá do Sul, sobre como

havia começado, quais foram os principais
jogadores, e eu não sabia responder todas as

questões. Daí a idéia de iniciar esse trabalho de

resgate da memória desta prática esportiva", diz.
O presidente da LJF enfatiza que este trabalho será

P id t d LJF R ,.

TIl'
. . .

b Ih d importante principalmente para as próximas'rest en e a , ogeno omaze t, tntClOU o tra a o e - -' .

.

b id d d 2001
geraçoes, que terao o livro como fonte de pesquisa.

pesqUlsa so re a enn a e em agosto e .
'

(-' ',------I _ � -
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fatos que envolvem a Liga. Pra mim, foi
uma realização profissional", ressalta.
Tomazelli iniciou a pesquisa no mês de

agosto do ano passado, escreveu 742
folhas à mão, que geraram 322 páginas
digitadas. "O material foi revisado e o

livro foi fechado com 280 páginas".
Ao todo, serão, impressos 300 exemplares
que serão comercializados no valor de
R$ 25,00, durante a festa de 50 anos da

LJF, amanhã. "Momentos"éo primeiro
livro produzido emJaraguá do sul que
vai contar com registro ISBN
(International Standard Book Number).
Trata-se de um sistema internacional

padronizado que identifica
numericamente o livro segundo o título,
o autor, país e editora. "O código de
barras na contra-capa vai facilitar a,

circulação e comercialização do livro

O,Empenho
da LJS em promover o

esporte colaborou com a

construção de��
de história.
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Sábado

15hOO Matriz
18hOO São Luiz Gonzaga (festa)
17h30 Rainha da Paz
19hOO Matriz

sÁBADO, 8 de junho de 2002 GERAL CORREIO DOPOVO 5
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]ARAGuA DO SUL - A

Escola de Ensino Fundamen
tal Anna Tôwe Nagellançou
na terça-feira o Projeto Escola
21, coordenado pela Gerência
de Educação e do Meio Am

biente e que tem por objetivo
integrar a escola e a comuni

dade em projetos e propostas

quevisem apreservaçãodome
io ambiente e a solução para os

problemas do bairro. O lan

çamento do projeto aconteceu
justamente noDiaNacional da
Família na Escola, que teve

como ponto alto a realização
de uma gincana, envolvendo
todos os cerca de 800 alunos

Os classificados
do Jornal

CORREIO DO POVO
são os mais lidos e

fortes da Região do
Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-

1919, e confira!

da Anna Nagel. "Também
estamos comemorando a Se
mana do Meio Ambiente",
assinala a professora de Por

tuguês e uma das coordena
doras do projeto, Gilmara
Branco Ferreira da Cruz.

De acordo com Gilmara,
a gincana envolveu todos os

alunos. O ponto alto da gin
cana, direcionada ao meio

ambiente, foi o concurso de
Rei e Rainha da Sucata, mo
mento em que os alunos

mostraram toda a sua criati

vidade ao desenvolver fanta

sias feitas com material

reciclável. (MHM)

Excursão

Termas de Jurema
Saída: 23/08
Retorno: 26/08
Informações:

371-3993
99738281

Missas
Domingo

OlhOO Matriz
08h30 Molha
09hOO Matriz
19hOO Matriz

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

IRECONHECIMENTO: TRABALHO REALIZADO EM JARAGUÁ DO SUL SERÁ VISTO NA EUROPA

Sindicalista vai à Bélgica participar:./

de seminário internacional
]ARAGuA DO SUL - A

sindicalista Rosane Sasse

Gieburowiski, diretora do

Departamento daMulher,
do Sindicato dos 'Traba

lhadores nas Indústrias do

Vestuário deJaraguá do Sul
e Região, é a única cata

rinense a participar do se

minário internacional "EI

Diálogo Social en las

Organizaciones Transnaci
onales", que acontece no

período de 17 de junho a

15 de julho, no Centro de

Escola Anna ToweNagel
integra o Projeto Escola 21

ión de La Confe

de los Sindicatos

s de Bélgica, em
Bruxe s. Apenas duas

brasil ras foram convi

dadas. Além de Rosane,
outra sindicalista, do Rio

Grande do Sul, também

Fo

viaja para Bruxelas, onde

participam do evento a

convite da confederação.
Todas as despesas serão

pagas pela entidade que

organiza o seminário.
Rosane explica que, no

total, 40 participantes do

mundo todo devem com

parecer ao seminário. A

escolha' se deu através de

seleção feita a partir do
currículo dos sindicalistas e

do trabalho já desen

volvido nas entidades de

base: ''Vou levar nossa ex

periência enquanto diretora
de sindicato e do Depar
tamento da Mulher. O se

minário é importante por
que vai possibilitar também
a troca de experiências",
avalia. Segundo Rosane,

cada participante está en

carregado de falar sobre a

realidade do seu país e do

setor que representa. ''Estou
levando dados do sindicato

e também do setor têxtil de

Jaraguá do Sul e região",
comenta a sindicalista.

Além da participação no
seminário, os sindicalistas

convidados visitarão empre

sas, onde terão oportunidade
de conhecer o processo pro
dutivo da Bélgica. Rosane
lembra que o seminário não

ficará restrito àBélgica, mas
se estenderá aos países vi
zinhos. "É uma grande
oportunidade de mostrar,

para sindicalistas do mundoI

todo, como funciona o

nosso trabalho, quais os

nossos problemas e as alter-

nativas que temos encontra

do para superar as dificul

dades", assinala Rosane.
A escolha dos parti

cipantes foi feita através de
processo de seleção a partir
de currículo pessoal e pro
fissional. Um dos pontos
a favor da sindicalista de

]araguá do Sul é o trabalho

desenvolvido pelo Depar
tamento daMulher. Criado

em 1996, o Departamento
da Mulher tem-se preo

cupado em ajudar as tra

balhadores do setor têxtil

na caminhada pela igual
dade de direitos e respeito
às diferenças. Promove
atividades, as mais variadas,
como palestras, encontros
e lazer.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Contribuintes receberão comunicado sobre IPTU
]ARAGuA DO SUL - Catarina, por solicitação do alteração no critério de aos contribuintes mais pa-

Todos os contribuintes re- deputado estadual Ivo classificação dos imóveis, bres", reforça.
ceberão um comunicado da KonelL '

que, de subjetiva, passou a Pasold enfatiza que, dos

Prefeitura informando a real A revisão dos valores do ser objetiva,mas salienta que 1.823 contribuintes que vão

situação do IPTU (Imposto IPTU foi decidida mês por enquanto o decreto pagar menos impostos,
Predial eTerritorialUrbano). passado,mas o prefeito avisa está suspenso. Pasold sa- i .015 já pagaram. Eles

A afirmação é do prefei- que, caso aPrefeituraperca o lienta que o aumento de poderão ter os valores res-
to Irineu Pasold, durante recurso de reconsideração, os 7,5%, decorrente da infla- tituídos agora ou deixados

entrevista coletiva desta contribuintes, na suamaioria ção do ano passado, con- como crédito para o im-

semana.'De acordo com o de classe mais baixa, vão pa- tinua valendo. O prefeito posto do ano que vem. O

prefeito, apenas 20%, dos gar amais. O prefeito afirma argumenta que com o novo prefeito informa ainda

30.220 carnês que foram que 5.529 camês que tiveram decreto os imóveis pas- que, independente do re-

revistos pela Prefeitura, alterações, 1.823 terãovalores saram a ter outra classifi- sultado da ação, vai enviar
sofrerão alterações.A revisão deR$ 1,OOaR$ 15,OOaserem cação, o que garante, segun- projeto de lei para a Câ-

dos carnês do IPTu deu-se restituídos, e 3.406 vão pagar do ele, uma avaliação téc- mara de Vereadores, no
em função da Adio (Ação valoresmais altos. -

nica. ''A Prefeitura suspen- final, para transformar em
Direta de Inconstitucio- O prefeito explica que deu o decreto e pasou a usar lei a nova classificação dos
nalidade), concedida p_eJo pelo decreto assinado ano a antiga classificação, o que imóveis.

Tribunal deJustiça de Santa passado, houve apenas uma vai gerar valores mais altos (MARIA HELENA DE MORAIS)

19hOO São Benedito lOhOO SaõLuiz Gonzaga (festa)

NOSSA MENSAGEM

"Quero o amor e não o sacrifício"

Que bom! Deus não vem a nós porque merecemos! Jesus come

com os pecadores, acolhe-os na intimidade, porque não veio chamar
os justos, mas os pecadores! De nós, A aio:
porém, Ele espera não respostas ,-'-----------1
exteriores que nem a nós mesmos

®'satisfazem, um amor "como nuvem

�passageira ou como orvalho da

manhã, que logo evapora". El,e
espera a resposta que nos plenifica,
não quer de nós sacrifícios ou

holooaustos, mas o amor que vem

do coração, a resposta: total de

Abraão, que acreditou "ple
namente convencido de que Deus
tem poder para cumprir o que
prometeu" .

�i - ':e::Rrazer das�q OiS}S e se dedique ao

qUe go;'a. Um reencontro
ficará memória, mos não crie
lT1uita ectotiva na paquero.
Touro _ Bom astral paro

asa. Deixe paro
robalho amanhã,
ília vai reclamar. A

elhore a seu astral
r enfrentor atritos
ou colegos. Mostre
o parceiro e tudo

ser. écido na romance.

Câncer - Emboro sejo um dia
de descanso, um trabalbo extro

er um bom lucro.
trito numa

e em plena

ão deixe o mau humor
lima com o seu omar.

perta e bole um

divertido para animar

quem r ao seu lado.
Virgem - Aproveite a folgo
poro se cuidar e recompor os

ias. Não leve trabalho
se lembre: o seu

recisa de ma is

cê se sentiró seguro
pessoas mais velhas.

.

s, poderá mudar
um conceito errodo sobre

!1g"t�ffi$J'3�1mo.
Escorpião -'-- Um extra renderá

era. Mas tenha

ou a sua cara

atenção. Divida

tempo.

ixe levar pelo
romance será

r à parte: aproveite.
rnio _:_ Tireproveito .

do sua capacidade de

roção. Ouça o seu sexto

e cuide da saúde. Evite
ine o seu impulso

no lar. Já com os

at;QigOjj'1{J6;l!i.mas e a sua coro

.��<Drmonia será

garontida pelos estrelas. Aproveite!
Peixes - Momentos
a rodáveis com parentes, mas

criar opiniães. P�ss�o
e acenará com nova

s. Fique atenta!
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• CONSCIENTIZAÇÃO: EROSÃO DO RIO JARAGUÁ PODE SER MINIMIZADA ATRAVÉS DE AÇÕES SIMPLES .'
I .

AlUOGS da Escola Waldemar
Schmitz recuperam mata ciliar

jARAGuA DOSUL-Dan

do· continuidade à programa-
.

ção da Semana do Meio Am

biente, os alunos da Escola de
Ensino Fundamental Walde
marSchmitz, localizada na IJha
da Figueira, realizaram, nama
nhã de quarta- feira, o replantio
da mata ciliar das margens do
Rio Jaraguá, que passa nos

fundos da unidade de ensino.

AEscolaWaldernarSchmitz foi
construidanumponto dobairro
onde as enchentes são comuns. Cezar Junkes/CP

Replantio de mudas nativas foi feito na manhã de quarta-feira

rie. As colegasMaiara Padilha
e Tatiane Kressin, também
com 12 anos, concordam.
''Achamos importante cuidar

.

da natureza e preservar omeio

ambiente", confirma Tatiane,
,opinião igualmente partilhada
por Maiara.

De acordo com Pasold,
foram plantadas 200mudas de
árvoresnativas de pequeno

porte, a maioria frutíferas, e

ainda uma fileira de palmeira
real. Pasold argumenta que a

Praticamente todos os anos, o

pátio da escola é praticamente do projeto de replantio dama- com o trabalho dos estudan-'
invadido pelas águas, causando ta ciliar. "Estamos fazendo a tes, que fizeram questão de'

devastação na vegetação nossaparte", afirma o gerente plantar as árvores. "Quando
rasteira. deMeio Ambiente da Prefei- eu crescer, queromostrar pa-

Há cerca de dois anos, a tura, Robin Pasold, Ele co- ta os meus filhos aminha ár-

diretoria da escola solicitou à ordenou o replantio realizado vore", ressalta Ana Luísa Pe-
Prefeitura ajuda na execução esta semana, colaborando reira, 12 anos.aluna da 6" sé-

I
-,
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Senai promove palestra sobre o meio ambiente
}ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente cem inte

grantes' do Programa de In

centivo ao Trabalho, desen
volvido pela Prefeitura, parti
ciparam da palestra sobre 5S,
promovido pelo Senai de]a
raguá do Sul na manhã de

quarta-feira, no auditório do

Sesi (Serviço Social da Indús

tria). De acordo com o dire

tor do Senai deJaraguá do Sul,
NewtonGilberto Salomon, a
palestra faz parte da progra
mação relativa à Semana do

Meio Ambiente. "O assunto

tem tudo a, ver com o meio

ambiente, já que aborda

aspectos comuns, como re

ciclagem de lixo, economia de

energia e outros assuntos cor
relatos", afirma o diretor.

A palestráfoiministrada
pelo consultor do Senai, Le
andro Martins, que, com a

ajuda de transparências,
explicou ao público a neces

sidade de organização e pla
nejamento em todos' os

ambientes, desde o familiar

ao profissional. Ele deu dicas
�e como podemos e deve

mos- proceder no dia-a-dia

pata contribuir com o meio

A 'coleção outono/inverno 2002 do Vong Foshion esté repleto de
artigos em fios e lõs exclusivamente femininos. Blusas, cosaços,

rwlnsets, em mango longo e 3/4_ De modal, budê, elostono e lã, nas
cores de :desig n que marcam os tendências do modo 'utual.

Espeda lfrcdc tnmbénr ria confecção de linha fitn�ss� o Yang Fashion
, ,Ionç,a suo coleção 2002. A'rtigos porÇl cccdemíc, nctccêo,,

hldroqlnâstku, tudo 'em supplex, um produto desenvolvido
! ',especio,lm�nte PQ�a � prútlcn de qualquer modalidade esportivo.

ambiente e, ao mesmo tem
pO, tornar as nossas atividades
diárias mais produtivas e_

eficientes.

O consultor salienta que
as pequenas atitudes, namai
oria das vezes, representam
muito nessa questão de

organização e planejamento.
"O uso adequado de eletro

domésticos, como chuveiro

e ferro elétrico, são os exe

mplos mais comuns", enfati
za � consultor. Ele informa

que a grandemaioria das em
presas, pelo menos em Jara
guádo Sul, já aplica o sistema

intenção é realizar a-recupe
ração da màta ciliar, aos pou
cos. Com a recuperaçií7 da

área, a erosão do Ri"� láguá,
nesseponto, será int rompida
oU'pelo menos mi '. ,bada, e
as chances de ocorn

\ outras

enchentes devem dirr nuir.

5S, que foi criado no Japão.
"Mas as bases desse progra
ma podem ser usadas no

meio familiar e doméstico",
argumentou.

O objetivo do programa,
segundo M�rtins, émelhorar
as condições de trabalho, re
duzir o desperdício, aumentar
a produtividade, melhorar o
aproveitamento do tempo e

do espaço físico, prevenir aci
dentes,melhorar a qualidade
de vida, desenv-Olver a criativi
dade, reduzir custos, melho
rar o atendimento ao cliente e a

moral dos funcionários. (MHM)

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

Aviso de Licitação
PROCESSO AOM: nU,: 54/2002

,
EDITAI..: tomada de preços para compras e serviços nU,: 54/2002
Tn'o: menor preço/preço Global

OUJEl",MERENDAESCOLAR PARA CRECHEMAURITA MARrA ROSA.

ENTREGA nos ENVELOl'llS: 9:00 horas do dia 25 de junho de 2002.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 9:15 horas do dia 25 de junho de 2002

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos
dias utéis, de segunda a sexta das 8h30 às 12hOO e das 13h30 às 16h30, ou pelo fone 373-0247.

<,

Guaramirim,7 deJunho de 2002
\

Fabio Dias de Andrade

LAZER

CURSO
O Centro de Educaçãq e Tecnologia de Jaraguá do Sul

promove, de 6 a 21 de julho, curso para condutores de

veículos rodoviários que transportam cargas perigosas.
O objetivo do curso é habilitar os motoristas que

,
\

transportam cargas perigosas oferecendo condições de f
segurança de forma a preservar a integridade física do ,[
condutor, da carga, do veículo e do meio ambiente. O ui
currículo oferece ,aulas de direção defensiva, prevenção

tr
de incêndio, elementos básicos de legislação, mo-
vimentação de produtos perigosos e meio ambiente, rr

num total de 49 horas, mais as horas reservadas aos Ir

testes e provas. O in,;,estimento é de R$ 100,00 por pess?a. n

Vagas limitadas em 20 alunos.

tr

SAÚDE
Como tem acontecido regularmente, o Sesc (Serviço
Social do Comércio) de J araguá do Sul estará

promovendo mais. uma edição do Dia da Saúde. A

próxima data é 12 de junho, quando profissionais do

Sesc estarão no pJimeiro piso do Shopping Center a

Breithaupt oferecendo, gratuitamente para a população,
exames de glicemia e colesteroL Também vão conferir a\

os serviços prestados pel9 Sesc e Farmashopping. Quem 1\

já é cliente das edições do Dia da Saúde deve levar a O'

cartéirinha, fornecida a todos que participam do Dia da

Saúde. Também é possível medir a pressão arterial e

controle do peso.

HOMENAGEM
A diretoria do Cejas (Centro Empresarial de j'araguá do

Sul) prestou homenagem às empresas que contribuíram

para a viabilização do projeto da nova sede que abriga
as principais entidades de classe do Município. O

presidente da Acijs (Associação Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul), Paulo Mattos, informou que, além

da contribuição em dobro das mensalidades dos

associados, por um período de 18 meses, empresas como

aDuas Rodas,Weg,Marisol, Famac e Estofados Mannes

aIDfiliaram através de recursos financeiros que permitiram
,

a finalização do projeto, que está 95% concluído.

u

I

Três quiosques e 12 novas churrasqueiras estão em

construção na Recreativa do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul e Região,
localizada no Bairro :gha da Figueira. Cada quiosque dispõe
de banheiro individual, pias e uma área de q4ase seis metros

quadrados. Além disso, duas novas piscinas, para adultos

'-e'crianças, ambas com tobogã, estarão disponíveis para
banho até o próximo verão. A piscina {Jara adultos terá
uma área total de 885 metros quadrados, e a infantil será

ampliada para 200 metros. O ambiente prevê ainda dois

salões com bar, lanchonete e banheiros.
Comissão Permanente de Licitação 2002

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIDENTE: APÓS TER A FRENTE CORTADA, PREFEITO DE MASSARANDUBA BATEU EM CAMINHÃO

ávio Leu capotou
a tarde de ontem,isas

que }ARAGuA DO SUL -

; de prefeito de Massaran
,do ,ba, Davio Leu, e a

•. O
ulher, Marion Leu, fa

ção
m vítimas de um capo-

no-

menta ontem à tarde,
.ite,
aos rvolta das 12h40. O aci-

.oa. nte ocorreu na Rua Ber

rdo Dornbusch, pró
mo àMarisol. O prefeito
nduzia o veículo Zafira,

IÇO aca MCZ-9972, de
Há

raguá do Sul, quandoA
olidiu com o caminhãodo

ter
aca BWF-3001, de São

- sé dos Campos; Sãoao,

.nr aula, conduzido por Ge-
-m ival José da Silva. O
: a orpo de Bombeiros Vo
da ntários do Município

i acionado para prestar
corro às vítimas. Marion

o carro

emJS

Cesar Junkes/CP

Capotamento aconteceu ontem, na Bel iardo Dornbusch

ferimentos.

De acordo com algu
mas testemunhas,omoto
rista do caminhão foi virar

à esquerda, depois de pas-

Homem abordado na estrada
é atingido com, tiro no olho

}ARAGuA DO SUL -

Assalto na Rodovia SC

,416, próximo à serra de

Pomerode. O fato foi

registrado pe�o Corpo de

Bombeiros Voluntários do

Bairro Barra dóRio Cerro;
ontem, ao meio-dia. Eles

sar o semáforo, e acabou foram informados por um

atingindo o veículo do proprietário de mercado

prefeito, que 'vinha pelo 'daquela localidade a res-

lado esquerdo, tentando

ultrapassag;em. "Eu seguia
pela via normalmente

quando, de repente, o ca

minhão.me cortou a fren

te", explica Dávio Leu.

Assustado com a situação,
Silva relata que, depois de

passar pelo semáforo, deu
sinal para entrar à esquerda,
quando escutou uma frea

da e logo a colisão com o

carro. "Tentei reduzir, mas
não deu tempo de evitar a

batida", justifica. (FR)

peito de uma pessoa que
havia sido baleada. Ao

chegar no local solicitado,
os socorristas atenderam

Guido Keler, 31 anos, que
foi vítima de assalto e

ferido com um tiro no

olho direito.

''Além do ferimento na
'

face; Keler tinha esco

riações pelo corpo. Pro

vavelmente deve ter apap
hado dos assaltantes",
relata \

'

Informações da Polícia

Militar informam que
Keler trafegava pela ro

dovia com a F-1000,
vermelha, placaLXI-69�6,
de Jaraguádo Sul, quando
foi abordado por assal

tantes.

Os assaltantes levaram

o veículo da vítima, além
de a agredir, e fugiram em

direção a Pomerode.

''Apesar dos ferimentos,
Keler conseguiu caminhar
até um mercado' situado

próximo à rodovia para

pedir ajuda", conta u1l)- dos

policias de plantão, A
vítima' foi encaminhada

para o Prónto-Socorro do

Hospital São José, onde
está internado em estado

estável.

O fato foi registrado na \
Delegacia de Polícia de

J araguá do Sul, que vai

investigar o caso. (FR)
costas, sofreu escoriações Hospital São José. Léu e;

e foi encaminhada ao Silva não apresentavám

lo

m !

sa

.�O

al

TI

is

o

:s

n

n
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'

ESPORTE

enfrentar o time da Ulbra

SÁBADO, 8 de junho de 20

I VELOCIDADE: CAMPEONATO VAI REUNIR APROXIMADAMENTE 80 PILOTOS CATARINENSES
,

.

Jaraguá Motor Clube é palco
da S" etapa do Automobilismo

]ARAGuA DO SUL - o

Jaraguá Motor Clube será

palco da quinta etapa do

Campeonato Catarinense

de Automobilismo neste

fim de semana. Para melhor
receber o público - esti

mado em quatro mil pes
soas --', a estrutura passou

'por algumas reformas.

Aqueles que forem aO au

tódromo para acampar vão
encontrar área de camping
mais ampla, as entradas de

acesso aos locais de acam

pamento e aos boxes foram
macadarnizadas, mais lâm

padas foram instaladas na

parte onde se concentra o

público, além de arquiban
cada para mil pessoas.
''Ainda não está como nós

queremos, mas já está bem

melhor", considera um dos

organizadores da compe
tição e piloto, Douglas Bogo.

Informações da Fauesc
\

(Federação do Automobi
lismo do Estado de Santa

Catarina) apontam que
esta prova em Jaraguá do
Sul vai bater recorde em

número de inscrições.

\ Cesar Junkes/CP

Pilotos Kreis Junior (esquerda) e Douglas Bogo estão preparados para a C:')..�rda,

�? '

"Conversei co� o pessoal. Estado", des�aca Bogo, por um preço inf�trior por-
de Florianópolis e me dis- acrescentando que � ex- que a corrida nã<f\tem fins

seram que temmuita gente' "pectativa é de envolver, no lucrativos. O que � 'aeremos
, \

ligando e se inscrevendo. 'mínimo, 80 competidores. com o evento é �6portu-'
,.'

Um dos pontos positivos A comissão organiza- nizar mais uma alternativa
,

.

dora informa que os in- de lazer à comunidade.

gressos estão sendo co- Nós fomos a diversas es

mercializados no valor de colas e distribuímos apro
R$ 8,00 (válido para os ximadamente dez mil

dois dias), cerca de 20% cortesias para crianças até

mais baratos se compara- 10 anos, porque a nossa

dos com as entradas das intenção é trazer as famílias

para este interesse em

participar da corrida aqui
é a posição geográfica fa

vorável, pois o Município
localiza-se próximo a Blu

menau, Joinville, até da

própria Capital, que são

cidades que concentram

os melhores pilotos do
provas realizadas em ou

tras cidades. "Optamos
v

para o autódromo", jus
tifica. (FABIANE RIBAS)

Treinos livres começam hoje pela manhã
Hoje pela manhã iniciam os treinos livres, a partir das

11 horas, com duas sessões para cada categoria. No
período da tarde começam os treinos classificatórios, que
definem o grid de largada. Amanhã, às 9h30, acontecem
os treinos de aquecimento e, por volta das 11 horas,
começam as baterias das quatro categorias - Marcas A,
Marcas B, Novatos eStock Caro

Na Marcas A, o piloto jaraguaense Douglas Bogo
ocupa a segunda colocação, com 40 pontos, três a

menos que o primeiro colocado, Leomar Fendrich
Junior. Já o piloto Raulino Kreis Júnior, que disputa
pela: Marcas B, está na liderança de sua categoria, com
38 pontos, três a mais que o segundo colocado, Michel
Giuste, de Joaçaba.

EquipeMalwee treina'para

]ARAç;uA D? SUL - auto-estima e tem tuo
Conscientes da importância pa�a trazer um bom r

da vitória na segunda-feira sultado de Canoas. "V
contra a Ulbra, ern Canoas, mos COmeçar marcan

,
no Rio Grande do Sul, forte, pois uma das nos,

como fator de sobrevivên- deficiências é levargols n

cia na LigaNacional de Fut- primeiros 5 minutos dei
sal" a equipe Malwee treina go, e depois correr atrás
este final de semana, em dois resultado", analisou o tr

horários, com um esqu�ma nador. Ao longo desta s
.

tático forte na marcação, mana, Ferreti realizou

porém sem deixar de lado, versos ensaios de jogada
suas características ofensivas. � ,principalmente ofensiv

Hoje, às 11 horas, o time fará para vencer o adversári
um coletivo no ginásio do Para Ferreti o time ga
Parque Malwee e, no do- cho possui muita forç
mingo, em horário a ser

definido na parte da tarde,
fará Um treino de reco
nhecimento no ginásio da

cidade gaúcha. O embarque
da ,?elegação será hoje, à

meia-noite.

O técnico Fernando
Ferreti já definiu a equipe
para entrar em quadra
contra a Ulbra com Fran

klin, Euler,James, Manoel
Tobias e Maicky. Para ele,
o grupo recuperou sua

mas ela está concentra

em cima-do ala Lenísi

principal articulador fi

time. A Malwee não te

nenhum problema médic

ou disciplinar para a pa
tida desta segunda-feir
que acontece às 18 horas

O próximo jogo do

po jaraguaense, em casa s

rá na quinta-feira (dia lJ

contra a Agroeste, de Pai

mitos, peladivisão estad

do Campeonato Catarine

NOTAS-------------�
VARZEANO
Hoje acontece- rodada do 20° Campeonato
Varzeano Raul Valdir Rodrigues, Troféu Posto

Mime, com os seguintes confrontos: o Depecil
entra em campo para enfrentar o Acaraí/Móveis
Kagenor, no Estádio João Pessoa, a partir das
13h30. Às 15h30 será a vez do Água Verde I
Consistem enfrentar o Automóveis Pradi. No

domingo será disputado um único jogo, no João
Marcatto, O Atlético vai enfrentar o Eletropol, a

partir das 15h15. ,J
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