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Bombeiros da guarnição da Barra do Rio Cerro atenderam as vítimas da colisão entre um Chevette e um

caminhão. O condutor apresentava suspeita de trauma na costela e foi encaminhado ao hospital São José j
'\ '

Acidentes de trânsito matam e

deixam pessoas feridas em JS
Entre as chamadas atendidas pelo Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, dois
acidentes de trânsito dei�aram vítimas' grave
mente feridas. A colisão entre o Fusca, condu
zido por João Guesser, 57 anos, e o Fiesta, di

rigido porJuliano Campregher, 55 anos, resultou

\

na morte de Terezinha Guesser, 50 anos., Na

quinta-feira à tarde, o condutor do Chevette

(foto), Silvio José Konigoski, 25 anos, bateu'

com um camillhão Mercedes-Benz, conduzido
por Waldemar Francisco Winter, 48 anos.

PÁGINA 10

Vicente Donini é

Líder Empresarial
o empresário Vicente Donini,

,

diretor-presidente daMarisol, rece-
be, nesta: segunda-feira, o titulo e o

-'

troféu de Líder Empresarial Seto-,

rial, oferecido pela "Gazeta Mer-

cantil". A escolha foi feita através
de líderes empresariais integrantes
do Fórum de Líderes, de todo o País.

PÁGINA 4,

Amvalilança projeto
de turismo integrado

A Ariivali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do ltapocu) lançou,
na noite de quinta-feira, o projeto
de turismo integrado para a região.
Nesta primeira etapa do projeto se
rão distribuídos 70 mil cartilhas so

bre o assunto. A intenção é fortale

cer o setor de turismo.
PÁGINA 9

Kohlbach inaugura
cyber café para os'
seus' colaboradores
PÁGINA 6

Luiza Figueiredo, 60 anos, voltou a estudar depois de 30 anos
fora dos bancos escolares, e formou-se em Pedagogia. Página 8

Continua a promoção de trajes em microfibra
a 'partir de R$169,90 à vista (grátis' camisa social + gravata)
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(ir)Responsabilidade COm

dinheiro público
R!OLANDO PETRY - Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de

Jaraguâ do Sul e Região
'

'A precariedade é generalizada nos canteiros de obras
contratadas pelo poder público - seja ele federal, estadual ou
municipal� em Jaraguá do Sul. É claro que o problema também
ocorre nas empresas privadas de construção civil, mas é revoltante

que os trabalhadores sejam penalizados com o atraso de salários,
falta de registro em carteira de trabalho, com o não-pagamento
do piso salarial previsto em Convenção Coletiva, e fiquem sujeitos
a condições de trabalho aviltantes onde, na teoria, o dinheiro

(público) da obra já está assegurado: O governo, federal libera
verbas à Prefeitura, que abre a licitação e contrata a empresa
vencedora. Por sua vez, esta subcontrata o serviço que será exe

cutado por operários autônomos ou empregados de subem

preiteiras. Como se não bastasse a terceirização, temos agora a

"quarteirização". Todos levam a sua partç no negócio, mas a

menor é a do trabalhador.

.
O� maus exemplos são muitos.' A imprensa divulgou

recentemente a greve dos quase 30 trabalhadores da empreiteira
JIP, de Rio Negrinho, subcontratada da Engepasa, que ganhou a

licitação mas terceirizou o serviço: Desde 28 de maio, eles
constroem as 39 casas no Bairro Jaraguá 84, aceitaram o

pagamento por empreitada a R$ 1.400,00 pela casa concluída,
rnas.aindanão haviam recebido um centavo, emboramuitas casas

.(;!stej�m '"próntas, Q� récptsos foram liberados pelo BID, via
"

governo federal. A PreEe'itura 'culpa a Engepasa pelo atraso no

pagamento, que culpa a JIP, que culpar .. O sindicato tem visitado

aquela obra e exige que a Engepasa assuma a responsabilidade
sobre os salários dos trabalhadores.

A�.úbras qo Centro de .ApcicâCriaóça e.Adolescente, no
Bairro Tifa Ma'i:.tins; a cargo da Emprelt'elrá Aliança, de Curitiba
(PR), também apresentam problemas mensais de atraso de

pagamento aos 30 trabalhadores. É ii. segunda subempreiteira
que "tocá" a obra, já que a Cartoon Bike, de Blurnenau, havia
deixado o pessoal sem salário e até hoje não os ressarciu. Os
recursos' foram liberados pela Prefeitura, através do FIA (Fundo
'da Infância e Adolescência), a empresa Aliança paga somente o

,

,;ptso salarial da :Qa��goria, e." ainda assim, com atraso. No Centro
,

. P9)ir.é.tuicq,;:rinal1dado com recursos federais, outros 37

':&��id.h�dà(�§[��Btasma�e; clt FIQii�ii6p9lis" 'receberam os saláriós.·'
; com atiâs,à "nos dóis ultimas,meses: 'Â Brásmare subcontrataa
administração dos serviços.Nasobras deconstrução do túnel na

. BR-280; contratadas pela Prefeitura, via governo federal; os
'

trabalhadores estão passando' fome porque a empteiteira
.

subcontratada B1N, de Joinville, não pagem ninguém. A maioria
;'clqs \tta;_baJhàdores é dó Paraná, e está sem condições até mesmo

: "d� �isihl' a familia. '.,'
,

.,
'

,

,

','-<.: ?()p'�c.oihçi�ência, to��s . e�sas 'empre;:itf:iras qqe apres'entam�lli}egur�t:�4aà�·friãd. são':de]àiàgtiá doi Sul. Ou seja" as empresas
.� �;d� :Eb;à�"vd�cem as licit�çÕes," s'ubcontratarh e' deixam os

trabalhadores a ver navios. Impõem banco de horas ilegal,
quarteirizam os serviços, contratam temporariamente sem a

contrapartida dos encargos trabaÍhistas e não garantem as minimas

condições de segurança e higiene 110S canteiros de obras. De seu

lado; a fiscalização do .Ministério dó Trabalho não tem poder de
pr�ssão, fica mais na escuta do que propriamente na punição das

irregularidades. Por tudo isso, a direção do sindicato propõe que,
a partir de agora, a Prefeitura exija previamente das empreiteiras
contratadas a Certidão Negativa de Débito e a garantia do

pagamento dos salários. Caso contrário, perdem a licitação.
Precisamos moralizar as obras contratadas com dinheiro público.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail.cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
cgnÍ"to, ajO,mal;se reserva: o direi!p,de·i;jntetii:ar,o,texto e Jazer as correções ortográf<eas e gramàticais necessárias,

,

�., ·--;'-'::�����'::.�,;,�:;�ç�.2:.\�·;':�\·,";' .. " '�"', - '�>. :-., ': " .;,'. ·.'n ....
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o desafio das eleições
Revista de circulação nacional

divulga, esta semana, dados re

levantes sobre o perfil dos elei

tores brasileiros para as pró
ximas eleições. A tendência é de
eles mostrarem acentuado inte

resse pelo pleito de 6 de outubro,
quando serão eleitos os novos

deputados estaduais, governa
dores, deputados federais, sena
dores e o sucessor de Fernando

Henrique Cardoso na Presidência

da República. Nos dois últimos

pleitos, oito em cada dez eleitores

'brasileiros foram às urnas.

'Constata��e que a eleição de
representantes politicas já não

soa tão distante para os brasi

leiros, como foi durante muito

tempo, em função de um sistema

político viciado e rescrito ao

mundo das "raposas:' do meio,
na disputa do poder. Contribuiu
também para isso, além da re

novação na politica, a retomada
da plena democracia no País, em
1985, tom os militares, retor
nando às suas funções, que são

as atribuições normais - tratar

da segurança nabonal - e dei�

xand« a condução político-ad
ministrativa para os líderes sur

gidos entre a população civil.

Dez eleições e um plebiscito
foram realizados e calcula-se que
70% dos eleitores votaram pelo

r Nos dois últimos

opleitos, oito em cada
dez eleitores

brasileirosforam às
urnas

menos três vezes para presidente
da República, desde então.

Transcorridos quase 20 anos
desde o fim da ditadura militar,
os brasileiros acumularam expe
riência, sentindo na pele que votar
é decidir, é' escolher entre lide
ranças que podem conduzir para
uma vidamelhor ou fazer a nação
retroceder (no caso de uma elei

ção presidencial), por incompe
tência administrativa ou inércia.

Através deste enfoque, é fácil
compreender O enorme signi
ficado de uma eleição para o

fortalecimento da cidadania, e a

conquista do bem-estar geral, e

o quanto pode ser nocivo es

colher mal ou não fazer correto
o'díreito de votar.. Exemplo de

como isso pode ser decisivo é a
'

nova crise econ9mica que bate à

nossa porta, no momento em

que se acelera a campanha pela
eleição presidencial, fazendo
antever o desafio que aguarda o

futuro presidente da República.
Difi'cilmente as eleições deste

...J

ano repetirão o interesse q

seleção brasileira despertou
conquistar mais uma Copa
Mundo, originando uma vet

deira febre nacional e mo

zando a população de tal fOI

como poucas vezes se viu a

neste País. Mas prometem,
qualquer forma,' ser de gra
motivação. A mídia eletrô

(televisão) contribuirá para i

mais do que podem influen

as. revistas ,e os jornais.
O Brasil carece do ==

çoamento da legislação e de

didas mais efetivas em dive

áreas, corno na questão da se

. rança pública, só para citar

" entre tantos outros grandes p
blemas nacionais. Isso não im'
ca na eleição de pessoas capa
para agirem como legislador
de um presidente preparad
motivado para enfrentar gran
desafios. Sair de chapéu na

.

mendigando dinheiro do F,

(Fundo Monetário Nacional

prática que precisa fiçar no p
sado, Chegou a hora de firrn

soberania e caminhar com per
próprias. Isso passa pelo vo

pela eleição de lideres dedica
e competentes. Aproxima-s \

um momento de muita resp
sabilidade para todos: a hora

escolher os melhores.

Os textos e colunas assinados são de r,esponsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, neces.sariàmentl!, a opin[ã.o �o jor
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o prefeito de Guaramirim,Mário Sérgio Peixer (PFL),
não está nada satisfeito com a transferência da delegada
Jurema Wulf da Delegacia de Guaramirim. Jurema
foi transferida para a Delegacia de Jaraguá do Sul.
Peixer afirmou esta semana que o município de Gua
ramirim comporta a existência de dois delegados e

avisa que está mantendo contatos com lideranças
políticas e com o Governo do Estado na tentativa de

, reverter a situação e levar a delegada Jurema de volta
para a Delegacia de Guaramirim.

PALESTRAS
Começou esta semana, em

Canoinhas, no Planalto

Norte, mais urn roteiro do

Programa do Ciclo de De
bates da coligação "Santa
Catarina Melhor" e que
incluirá, neste 'etapa, urna

viagem de trem. Depois de
Canoinhas, eis candidatos
da aliança na chapa majo
ritária, Esperidião Amin

(PPB), candidato à reelei

ção; Eni Voltolini (PPB),
candidato a vice-governa
dor, e os postulantes ao

Senado Hugo Biehl (PPB)
e Paulinho Bornhausen

(PFL) visitarão os munici

pios de Porto União, Iri
neópolis, BelaVista doTol
do e Três Barras. Hoje, os
candidatos estarão em Rio

Negrinho, no quilômetro
120 daBR-280, onde farão
panfletagem. Depois, des
locam-se para a estação fer
roviária onde embarcam
no trem de campanha.

PT
o presidente do Partido
dos Trabalhadores de

Guaramirim, Caubi dos
Santos Pinheiro, informa
que o Comitê de c�m
panha pró-Lula passará, a

partir da próxima segunda
feira, a funcionar em novo

endereço: Rua 28 deAgos
to, 455, Bairro Nova Espe
rança. De acordo com o

presidente do PT, o obje
tivo do -cornitê é propor
cionar à população urn lo
cal onde as pessoas possam
se informar sobre as pro
postas petistas de governar
e tomar conhecimento do
material de campanha dos
candidatos. Pinheiro refor

ça que o comitê estará aber
to todos os dias, em ho
rário comercial, e sempre
terá um. militante à dispo
sição para dar todas as in

formações referentes à cam
panha do PT na região, em
Santa Catarina e no Brasil.

ENTRE ASPAS
_

"Essa reforma é apenas mais uma forma de
ajeitar as melancias na carroça." (A afi r
mação é do vereador do PT José Pendiuk dos
Santos, o Zé Padre, ao comentar a reforma
administrativa da Prefeitura)

pa'J ,W'34*"
"

,-,

�
Altevir Antonio Fogaça Junior liliiii

OAB/se 2969,B
'

,

Osvalina Vargas Rodrigues
OABjSC.2968,B

Ruo 25 de Julno, 234 . Bomo 1110 Novo, .kJrogulÍ do sul/se Fone /Fux: 370·8866

I COBRANÇA: VEREADOR PETISTA QUER TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDANTES DE GUARAMIRIM

Projeto enviado à Câmara
prevê ônibus grátis para alunos

GUARAMIRIM - o

vereador pelo PT Evaldo

João Junckes encaminhou

projeto de lei à Câmara de

Vereadores, esta semana,

que prevê a implantação de

transporte escolar gratui
to para os estudantes do

Município. Junckes alega
que a implantação do

transporte escolar foi uma
das promessas do prefeito
Mário Sérgio Peixer, du
rante a campanha eleitoral.
Junckes argumenta que
mugicípios com arrecada

ção inferior a de Guara
mirim já implantaram o

transporte escolar. "Massa
randuba tem oito ônibus
à disposição dos estu

dantes; Luís Alves tem cin

co, e Guaramirim, ne

nhum. Isso não faz sen

tido", afirma Junckes.
De acordo com o teor

do projeto enviado para a

Câmara de Vereadores, o
prefeito fica autorizado a

adquirir veículos para o

transporte de estudantes

que freqüentam as escolas

públicas municipais e es

taduais de 10 e 20 Graus,
localizadas no município

César Junkes/Cf'
Vereador do PT Evalqo João Junckes quer transporte escolar em Guaramirim

de Guaramirim. Nas loca- Educação seria a responsá- 80% do valor de mercado.
lidades com pequena den- vel pelo transporte, com as Além disso, de acordo com

sidade estudantil, o trans- atribuições de administrar, o texto do projeto, a Pre-

porte poderáser feito por controlar, contratar, rema- feitura poderá firmar con-
empresa privada, sendo nejar e planejar, anual- vênias com qualquer enti-
custeado o passe, em sua mente, as necessidades de dade, inclusive do exterior,
totalidade, pela Prefeitura transporte escolar no mu- com o objetivo de rece-

de Guaramirim. nicípio de Guaramirim. ber, em doação, parte ouna
O projeto de lei prevê Outro detalhe do pro- sua totalidade, veículos em

ainda a contratação anual, jeto é a não utilização de veí- bom estado e com menos

por parte da Prefeitura e cuias com mais de cinco de cinco anos de uso. A Se-
,

através de licitação; de se- anos de uso para o trans- cretaria de Educação ficará
guro total de danos, incên- porte dos estudantes. Após responsável pelo levanta-
dia e roubo, além de segu- completar cinco anos de menta inicial da necessidade
ro obrigatórioutilizado no fabricação e uso, os veícu- da aquisição dos veículos e o

transporte de passageiros los serão alienados através número de estudantes que será
nas empresas privadas. A de leilões públicos, partin- beneficiado.
Secretaria Municipal de do do valor mínimo de (MARIA HELENA DE MORAES)

José Alencar fala para empresários em Santa Catarina
]ARAGuA DO SUL -

No segundo dia de visita
a Santa Catarina, o sena

dor mineiro José Alencar

(PL), candidato a vice

presidente na coligação do
seu partido com o PT,
acompanhado de José
Fritsch, candidato da Fren
te Popular ao Gover
no do Estado de Santa

Catarina, e da deputada

Odete de Jesus (PL), pas
sou toda a manhã de ontem
reunido com a diretoria da
Fiesc (Federação das In

dústrias' do Estado de Santa

Catarina), oportunidade
em que tomou conhe
cimento das políticas e re

sultados das ações de todo
o sistema Fiesc.

Na avaliação de José
Alencar, o Brasil precisa

crescer para que haja re

cursos, para serem inves
tidos na área social e, se

gundo ele, neste quadro,
sejam micro, de pequeno,
médio e grande portes,
todas têm papel funda
mental por serem, cada
uma delas, uma fração da
economia do País.

Alencar disse ainda que
Lula é o melhor para o

Brasil devido às propostas
de crescimento da econo

rrua.

José Alencar foi pre
sidente da Federação das
Indústrias do Estado de
Minas Gerais, no período
de 1989 a 1995. É em

presário e sócio majoritá
rio do Grupo Coteminas,
proprietário da Artex, de
Blumenau.

1 So.by cJog -+- ll<tl.po + 1 S,urpres<l.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PRÊMIO: EMPRESÁRIO JARAGUAENSE RECEBE TfTULO SEGUNDA-FEIRA, EM SÃO PAULO

Vicente Donini é escolhido
Líder Empresarial Setorial

]ARAGukDO SUL - o

empresário Vicente Do

nini, diretor-presidente da

Marisol S.A., recebe nesta

segunda-feira, dia 5 de

agosto, às 19h30, ao Cre

dicard Hall, em São Paulo,
o título e o troféu de Líder

Empresarial Setorial, ou
torgado pelo Jornal "Ga
zeta Mercantil". A escolha

de Donini foi feita através

do jornal aos seus assi

nantes, através de mil

líderes empresariais inte

grantes do Fórum de Lí

deres, atualmente presidi
do por Luiz Fernando

Furlan.

A eleição dos líderes

empresariais setoriais es

tende-se a todo o território

brasileiro, e-alcança 55 se

tores da economia.

De acordo com os

Arquivo/CP
Vicente Donini recebe o prêmio na segunda-feira

organizadores da eleição, o
prêmio deste ano possui
um significado especial em

virtude da comemoração
dos 25 anos de existência

do Fórum de Líderes. Se-

gundo Cristiana Cabral,
uma das organizadoras do
trabalho, os líderes do
fórum marcam sua pre
sença através de debates de

questões estruturais do País.

"O prêmio é um reco

nhecimento à destacada li

derança do empresário Vi
cente Donini."

Os integrantes do Fó

rum de Líderes repre
sentam todos os Estados

e de todos os setores da
economia nacional, reunin
do-os em grupos teflháti
cos para o debate e posi
cionamento frente às ques
tões econômicas e sociais

de maior interesse.

A premiação será feita

pelo presidente do. Con

selho da Gazeta Mercantil,
Luiz Fernando Ferreira

Levy.

Milho esboça recuperação, segundo Instituto Cepa/SC
FLORIANÓPOLIS - O favoráveis para a expor- 70%). "Isto significa dizer recuo de plantio, esta é

mercado do milho voltou tação, também colabora que, além da existência de uma tendência que poderá
a esboçar sinais de reação para a retração de ofertas", um razoável volume de re- .ser amenizada se os pro-
nos últimos dias, segundo frisou. manescentes da primeira dutores absorverem bem

informações repassadas Embora, diante das safra ainda por comercia- as medidas do governo
pelo técnico do Instituto projeções de um quadro lizar, nos próximos dois federal de apoio ao plantio
Cepa/SC (Instituto de Pla- de oferta/demanda nacio- meses haverá um reforço e à comercialização do ce-

nejamento e Economia nal bastante apertado, a
•

de oferta da ordem de 4,3 real.

Agrícola de Santa Catari- tendência seja de o merca- milhões de toneladas", ex- Dentre elas, destacam-
na), Simão Brugnago Neto. do manter-se firme, não se. plicou o técnico do Insti- se: o financiamento de
A perspectiva de que ele descarta a possibilidade de tuto Cepa. 100% do valor do custeio

possa se firmar ainda mais que, nos próximos dois A perspectiva, de qual- e da ampliação do limite

após o término da colheita ' meses, os preços venham quer forma, é de os preços para R$ 250 mil; a destina-
da safrinha e o maior inte- a se acomodar. Na avalia- continuarem atrativos na ção de recursos para a es-

resse em comercializar a ção de Neto, a tendência entressafra, e também na tocagem do cereal e, espe-
soja (cujos preços se mos- nasce da probabilidade de safra que está por ser se- cialmente, o lançamento de
trammuito atrativos) estão os. preços da soja virem a meada, cuja tendência, em

I
.

contratos de opção com

fazendo as vendas do perder algum fôlego (o termos de Brasil, é de no- vencimento no primeiro
produto se retrair propor- que faria aumentar o inte- vamente perder área para semestre do ano vindouro,
cionando firmeza aos pre- resse pela venda do cereal) a soja. No que tange à no- num total de 5 milhões de

ços. ''Além disso, a forte e, principalmente, no fato va safra brasileira de milho, toneladas, a preços que
elevação das cotações in- de que ainda existe um Netodisse que, embora a chegam a R$15,00/sc, pa-
.ternacionais e do câmbio, grande percentual da safri- sinalização do momento ra os contratos com venci-
.ao sinalizar condições mais nha por colher (cerca de seja de Um expressivo mento em maio.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Risco-País, O que vem a ser? Il

MAURlq ZANGHELINI - Presidente da Associaçã
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramiri

zanghe@terra.com.br)
Todo dia, abre-se jornais, comenta-se em televisão

rádio e, principalmente, entre economistas e investidore c

nas bolsas de valores sobre Risco-País.

Porém, paramuitos, é difícil entender do que se tra

o que abrange e a influência interna e externa deste
(

"palavrão", comprometendo a economia.

O conceito de Risco-País em economia é muit

simples, entretanto, compromete principalmente
economia interna, como também a externa, que a '

1

diretamente no país envolvido.
Define-se assim: medir o quanto é arriscado inves

.

em um país.
Quanto mais alto for o risco, maiores serão as taxa

de juros para garantir ao investidor o retorno. do se

investimento. Um exemplo: um investidor que aplicou
seu dinheiro nos Estados Unidos, onde o risco i

praticamente nulo, só deixará de investir lá paravir inves
.

no Brasil se o rendimento formuito alto para compens
o risco de perda existente.

Notadamente ao expressar-se maiores incertezas ou

riscos em uma aplicação, maior rentabilidade será exigida
Mas como se investe em um país?
Simples para alguns, e difícil para muitos.
Havendo necessidade de recursos, o governo emite

títulos da dívida externa e o investidor somente compra .

se os juros compensarem o risco de inadimplência ou

até de calote, caso contrário, ele investe em uma aplicação
mais segura.

Traduzindo este termômetro econômico, é mais ou

menos isto: quanto mais investidores compram títulos,
o país está com risco baixo, porém, quando os

investidores fogem, significa que o risco está aumentando

e o governo obriga Se a aumentar os juros para atraí-los

novamente a investir.

Tudo isto relaciona-se ao dólar, da seguinte forma:

"risco-país" é um diferencial de juros que um país paga
ao colocar seus títulos à venda no mercado em relação
aos juros dos EstadosUnidos. Quando o risco-país chegar
a 2000 pontos, significa que o país terá que pagar 20

pontos percentuais a mais que os títulos do tesouro

amencano.

Difícil? Não! Complicado? Também não! Mas

. entender porquê estamos neste patamar de risco, isto
sim é complicado,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
.

CRM 2618
Dr. Ivo Knut Anders Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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STF suspende lei estadual
, FLORIANÓPOLIS - O

STF (Supremo Tribunal

Federal) suspendeu a Lei

o Estadual n" 11.393/2000,
cujo texto cancela notifi

cações fiscais efetuadas em

1998, decorrentes de de-
st I

-

d
. 1: -

.

c araçoes e lnlOrmaçoes

econômico-fiscais. A de

cisão foi tomada com base

na Adin (Ação Direta de

Inconstitucionalidade) mo
vida pela Procuradoria

Geral do Estado.

O procurador-geral do
Estado, Walter Zigelli, ex-

plicou que a lei, de origem
legislativa, foi vetada pelo
governador Esperidião
Amin, mas a Assembléia

Legislativa derrubou o

veto.

o A alegação do ministro
Sidney Sanches, que pro
feriu o despacho, é de que
se trata de uma lei incons

titucional, já que, além de

prever o cancelamento das

notificações, estabelécia
ainda a devolução pelo
Estado dos valores já co

brados.

Tribunal suspende liminar
FLORIANÓPOLIS - O

desembargador Alberto
)U

Costa acatou os argua,

mentos apresentados pela
Procuradoria-Ge'ral do

:e Estado e suspendeu nove

'a .
liminares que autorizavam

u postos de combustíveis a

receber o crédito da dife

rença do ICMS entre o

valor presumido da venda

e o valor efetivamente pra
ticado ao consumidor fi

nal. Na prática, a medida

judicial impede que o Es

tado tenha um prejuízo na

arrecadação de cerca de R$
80,00 a cada mil litros'de
gasolina vendidos.

Na decisão, o desem

bargador, que também é

primeiro vice-presidente

COM-Ú-NICADO,
PAVIPLAN PAVIMENTAÇOES LTDA,
td�ná públtco que requereu junto à
FATMA a Licença Ambiental de'
Operação-LAO, para extração de
Saibro e Argilal no local de Guarani
Mirim, no município de Massaranduba,
se. Processo DNPM nO 815.399/02.

do Tribunal de Justiça; ar

gumenta que a concessão'

do crédito causaria prejuí
zos significativos aos cofres
públicos do .Estado, já que
o setor de combustíveis e

lubrificantes é responsável
por 22% de toda a arreca

dação tributária. Os des

pachos foram publica
dos ontem, no Diário da

Justiça.
A suspensão das limi

nares, que foram obt;idasnas
varas da Fazenda, de Flo

rianópolis-e Rio do Sul, evi
ta que o Estado também

sofra prejuízos em setores

expressivos da arrecadação
estadual, como as distribui

doras de bebidas, medica
mentos e cosméticos.

I CONVENÇÃO: CONTABILISTAS DE TODO O ESTADO VÃO SE REUNIR EM JARAGUA DO SUL

Contest quer reunir mais
900 profissionais, em

I

]ARAGuA DO SUL - A

exemplo da Convenção
Estadual dos Lojistas, rea
lizada em Jaraguá do Sul

nos meses de junho e julho,
o Sindicato dos Conta

bilistas de Jaraguá do Sul

espera reunir mais de 900

profissionais do setor na

23" Contest (Convenção
dos Contabilistas de Santa

Catarina), programada
para julho do próximo
areo, na cidade. O evento

�_stá programado para o

período de 17 a 19 de ju
lho, e o local, ainda não

confirmado, poderá ser o

Centro Cultural deJaraguá
do Sul,

De acordo com o pre
sidente do Sindicont (Sin
dicato dos Contabilistas)

Cesar Junkes/CP

Osmar Gumz, presidente do Sindicont de Jaraguá do Sul,

jaraguaense, Osmar Gu- evento começam agora, em

mz, os trabalhos da co- reuniões mensais, passando
missão organizadora do para quinzenais a partir do

de
2003
início do próximo ano, e

semanais a partir de março.
"Estamos rio início dos

trabalhos e também estu

dando um tema e os pales
trantes que participarão das
plenárias. Queremos fazer

amelhor convenção já rea
lizada em todo o Estado."

A comissão organiza
dora é formada por Os

mar Grubba, Aldo Salai,
Ilário Bruch, Silvana Scho
énherr, Renilda Funka,
Aguinélia Panstein, Ivan

Torres, Eliete Bruch, Sil
vana Rekowski, João
Amorim, Márcio Kleins

chrnidt, Ademir Orsi, An
dré Zimmermann, Décio

Mengarda, Ademir Fagun
des, Sólon Schrauth e Ele

mar Dierschnabel.

Mercofrio reúne indústrias da América Latina
FLORIANÓPOLIS - porativo s. Em vários

Representantes de dez eventos paralelos serão

países da América Latina abordados temas especí-
vão se reunir em Florianó- ficas de interesse dos di-

polis para debater os avan- ferentes segmentos -pra-

ços da "indústria do frio" fissionais da área.

e conhecer novas tecnolo- A Mercofrio 2002 vai

gias, entre os dias 20 e 23 ocupar um espaço de

de agosto, no CentroSul. A cinco mil metros qua-
Mercofrio 2002 será uma

\ drados, no mais moder-

feira tecnológica e um.

congresso que vai apresen
tar lançamentos, novidades'
e conhecimentos sobre ar

condicionado, refrigeração,
aquecimento e ventilação.
O evento é direcionado a

projetistas, engenheiros, ar
quitetos, construtores, téc
nicos em refrigeração, ins
taladores e aplicadores cor-

no centro de convenções
do País (o CentroSul),
on,de empresas 'especiali
zadas de vários países es

tarão expondo seus pro

dutos, proporcionando I

aos participantes oportu
nidade de atualização téc
nica e profissional e co

nhecimento a fundo do

que o mercado tem a. ofe-

recer,

Será também um mo

mento para firmar parce
rias e fazer contatos com

fornecedores e potenciais
compradores.

Através de seminários

ministrados por especialis
tas, serão abordados temas

como ''Ar-condicionado na

Arquitetura", enfocando
assuntos como carga tér

mica em edifícios comer

ciais, ar-condicionado em

restaurantes e bares, escadas

pressurizadas à prova de

fumaça, qualidade do ar

interior e arquitetura, entre
outros. No seminário "Frio

alimentar: aspectos da re

frigeração comercial e in-

dustrial", serão abordados

tópicos como: tecnologias
e tendências em exposi
tores frigoríficos, sistemas
com amônia (NH3), siste
mas com fluidos interme

diários e conservação de

alimentos, entre outros.
N o seminário "Ar

condicionado em hospi
tais e hotéis", serão enfoca
dos tópicos como: ar-con
dicionado e aquecimento,
caldeiras e recuperação de

calor, ar-condicionado em

am.bientes hospitalares, o

instalações para hotéis e

resorts e aquecimento para
piscinas. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone (11) 3662-4692.

o carrinhomais El,cemômico dQ cidade.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I INTEGRAÇÃO: INDÚSTRIA APRESENTA ESPAÇO DESTINADO À INFORMAÇÃO DO TRABALHADOR

Empresa Kohlbach apresenta
seu cyber café

I'

J(
I

]ARAGUA DO SUL - A

Kohlbach .Motores apre
sentou, na manhã de quin
ta-feira, à imprensa de

J araguá do Sul o Cyber
K@fé, um espaço disponi
bilizado pela empresa para

aprendizagem, integração
e entretenimento de seus

funcionários. A apresenta
ção foi feita pelo coorde

nador executivo da orga
nização, Walter Horst Po

niewas, que declarou que a

implantação do espaço faz

parte das mudanças que
ocorrem na empresa desde

o inicio do ano, e que tem

como título "Mais Kohl

bach".
De acordo com. a di-

•,

a Imprensa

Fotos: Cesar Junkes/CP

Empresa treinou voluntários entre os colaboradores para atuarem como monitores

computadores ligados à

Internet, mesas de jogos,
espaço para leitura, biblio-

reção da empresa, a idéia teca, scanner, impressóra
é baseada na experiência e uma máquina de café

de outras empresas que expresso. "O,Cyber K@fé
desenvolveram projetos poderá ser utilizado por
semelhantes de inclusão todos os funcionários. Ini-

digital e alcançaram bons, cialmente, o espaço estará

resultados. disponível no intervalo

O presidente da em- entre os turnos, mas a ten-

presa, Hamilton Trentin dência é que ele se expanda
Coitinho, declarou em nota de forma gradual", disse
à mídia "que a idéia é criar Poniewas.

meios que permitam a ° coordenador acres-

todos os nossos colabo- centou que a implantação
radores melhores oportu- - do espaço evidencia cada

nidades de acesso à infor- vez mais a preocupaçãoI

mação. Esta ação estimula em estimular o bem-estar

a cooperação, a integração e o aprimoramento do

e promove o conhecimen- quadro funcional.

to e o bem-estar".

Instalado numa área de

200 metros quadrados e

com investimentos de R$
5 mil, além de doação de

parceiros, o Cyber K@fé
Kohlbach possui oito

Para ele, "este é o prin
cipal agente para a trans

formação dos avanços em

melhores resultados, tanto

para a empresa quanto pa
ra toda a sociedade.

Ele disponibiliza a

democratização da infor

mação em prol do desen

volvimento de todos".

Para garantir a mobili

zação do espaço e a mo ti-

vação entre os funcioná

rios, a Kohlbach treinou

voluntários entre os pró
prios colaboradores para �

atuarem como monitores.

Coordenador executivo, Walter Horst Poniewas

Sociedade Vitória promove Festa dos Atiradores
Jaraguá dó Sul � A

Sociedade Recreativa Vi

tória, do Bairro Rio da Luz
I

Vitória, em Jaraguá do

Sul, realiza neste final de

semana a 7" Fest der Licht

flusschützen (Festa dos

Atiradores de Rio da Luz).
A abertura oficial se

rá hoje, às 14h30, com des
file da Sociedade Rio da

baile animado pela Banda
,

Paisagem, do Rio Grande

do Sul.

Amanhã, será realizada
'busca das majestades de

tiro, a partir das 10 horas,
e culto campal, às 11 horas.

As coi:npetições de tiro

reiniciarão às llh30, bem
como as apresentações de

acrobacias pela equipe Bi-
------ -- ---'� ---=--�����========����=-��������==�====�=:���---------------- ..

Luz e da terceira idade, re
cepcionando as autori-

, dades. Haverá apresenta
ção de acrobacias pela
equipe de enduro Bicho da

Lama, às 15h30; e compe
tição de tiro e bolão a partir
das 16 horas; jantar típico
às 19 horas, e às 21', horas

acontecerá .a escolha da

rainha da festa, seguido de

cho da Lama. Durante o

almoço haverá apresenta
ção da dupla Carla e Ketlin,
e, às 13 horas, será dada

continuidade à competição
de bolão individual, para,
às 17h30, ser divulgado
quem são as majestades do
tiro, seguido da premiação
das competições de tiro e

bolão.

Ação Livre realiza passei'
]ARAGuA DO SUL - A

Ação Livre promove
amanhã o passeio da Rota

de Colonização Alemã,
com visita à Fest Der

Lichtflusschützen (Festa
dos Atiradores Rio da

Luz), entre outros pontos
que caracterizam a coloni

zação germânica em terras

jaraguaenses, como a Casa

Rux, sociedades de tiro, ca

pelas, Salão Barg, entre
outros.

O almoço, servido na

própria festa, incluimarre-

ISALA COMERCIAL I
EDIFíCIO TOWER

'

CENTER '

Cf lOlAOM2 I
R$ 40.000,00 'I

OBS.,= uceit,a-se carro 'Ie parcelamento
,Tratar: 371-9935 ou i

9113-2231 I

co recheado, strudel, ai

pim frito e acompanha
mentos.

O passeio, que faz par
do Projeto "Os caminho
de Jaraguá do Sul", sai às
horas da Praça Ângel
Piazera, ao custo de R

15,00 (sem almoço) e R

20,00 (com almoço).
roteiro ainda inclui trans

porte e guias de turismo

Informações pelos telefo
nes 371-8341 e 372-060

ou e-mail acaolivre@netu
no.com.br

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!

AGRADECIMENTO'
Em nome da Associação Lar da Criança

Marcos Valdir Moroso vimos por meio deste

agradecer a todos que compareceram no nosso

Café-bingo no dia 20/7, no Salão da Paróquia
Evangélica Luterana, Na cidade de Guaramirim.

Também somos gratos a todas as pessoas
físicas e aos comerciantes de Guaramirim,
Jaraquá do Sul, Corupá, Schroed'er e Massa

randuba, que colaboraram com doações de

brindes, doces e salgados.
Salientamos que essas doações foram muito

importantes para o desenvolvimento do mesmo.

Cordialmente,
Amália Meyer Dequech - Presidente

Ângela Pereira - Coordenadora

Sábado
Missas

NOSSA MENSAGEM

18° DOMINGO DO TEMPO COMUM - DIA DO PADRE

"Todos comeram e ficaram saciados"

Os discípulos viviam com Jesus, mas não tinham ainda os

sentimentos Dele! Dizem a Jesus que despeça as multidões para irem

comprar comida. Mas Jesus
A oio:

enche-se de compaixão pela ;....:==c-- -rt

multidão faminta! Eles dizem ter

CiiJ5 pães e os 2 peixes, Jesus toma os

5 pães e os 2 peixes, olha para o

céu e agradece ao Pai. Sim, os

discípulos nada têm, quem tem é
o Pai. Aos discípulos cabe apenas
distribuir a todos os bens do Pai,
suficientes para saciar a todos.
Fora disso, impera a ambição
insaciável: "Por que trabalhar
tanto pelo que não mata a fome?"

15hOO - Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz

19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo

07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca,-429 - Sala 105
Ed, Florença. 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275:3125
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os reality show ao contrário do que se pensava
ainda tem fôlego de sobra para levantar a audiência

da TV É o que se constata com o novo "Ilha da

Tentação" , do SBT que vem substituir a "Casa"

dos Artistas 3" nos fins de noite.

PÁGINA SE

A
S

falam mais alto
ARTISTA PLÁSTICO por
vocação e publicitário de

formação, Roberto Lanznaster, 26
anos, realiza a primeira exposição
individual de sua carreira, a partir
da próxima terça-feira, no Espaço
Cultural do Angeloni, em

Blume:6au. A exposição,
denominada de "Tarô - A

linguagem do inconsciente", fica
aberta ao público até o dia 31 de

agosto, e representa para o artista
uma chance de mostrar seu

trabalho fora da cidade onde mora.
"Tenho trabalhos em galerias de

Blumenau, mas como exposição
individual, essa é minha primeira

oportunidade", afirma
Beto, que, em Jaraguá
do Sul, participa das

coletivas da Ajap
(AssociaçãoJaraguaense
de Artistas Plásticos).
Para a abertura da

exposição, que marca

Roberto Lanznaster, 26 anos, realiza a primeira individual
de sua carrei ra, expondo os arcanos do tarô

ainda a reabertura doEspaço Angeloni, Beto
conta com a participação da taróloga Maria

Dolores Jansen e apresentação da Banda
Kafarnaum.' A taróloga estará presente,
durante os finais de semana, lendo as cartas

para os intéressados. ''A mística é fundamental

porque não consigo desenhar sem música e a

participação da taróloga vai dar o toque de
, I

realidade concreta ao trabalho", explica o

artista, que se interessou pelo tema há algum
tempo e vem explorando o assunto através

de obras em giz pastel fosco. A preferência
por essa técnica, segundo Beto, é devido)

\

possibilidade de destacar o traço do

desenhista. "Gosto de desenhar", -ressalta o

artista, que direciona a sua obra para o estilo

expressionista. "Meu trabalho não é

racionalizado, mas instintivo", argumenta.
Para a exposição de Blumenau, Beto vai

mostrar 22 obras que representam os 22

arcanos maiores do tarô. Para quem não sabe,
as cantas do tarô são divididas em 22 arcanos

maiores e 56 arcanos menores (os quatro
naipes do baralho). De um modo geral, pode
se dizer que os arcanos menores representam
o "eu" exterior, ou a personalidade. Já os 22

arcanos maiores representam o reino secreto

do "eu" interior, ou a individualidade. Ambas'
simbolizam a viagem do Louco pelo Mundo,
que seria a jornada interior do ser humano
em seu processo evolutivo, e as energias que
ele mobiliza ao longo desse processo.
Beto explica que o trabalho sobre os 22

arcanos maiores levou um ano para ser

finalizado. Além de pesquisa sobre o próprio
trabalho, foram consultados livros de Jung,
do mitólogo Joseph Campbell e de mitologia

, e antropologia. ''As cartas foram pintadas de

maneira instintiva, livre, e possuem referências
em seus traços das mais diversas culturas

antigas, mescladas ao meu próprio
imaginário", argumenta.
A exposição faz parte do Projeto Espaço
Cultural Angeloni, que reabre suas portas nesse
mês de agosto, com o objetivo de divulgar o
trabalho de artistas das mais diversas áreas.

e VISITE SEU DÉNTISTA .

REGULARMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na Globo
Brevemente Ivete Sangalo será a

mais nova contratada da Globo.
É que a cantora aceitou o convite
de Marlene Mattos para
apresentar um programa de
auditório na Globo. Dizem que
seria no lugar do "Planeta

Xuxa", nas tardes de domingo. E
a Carla Perez como é que fica?

Merecimento
Depois de ter ficado famosa por

causa de sua participação no

"Casa dos Artistas I", Patrícia
Coelho está com a agenda cheia
de shows e por onde passa é um

sucesso só. A menina merece.

Presentão
Adriane Galisteu deú um super
presente para sua mãe, Dona
Ema: uma viagem para
Portugal e Hungria.

Novo projeto I

Visual atual
Thiago Lacerda, que começou a

gravar a novela "O Beijo do

Vampiro" com um visual diferente
do habitual - barba e cabelo

grandes - para viver o conde

Rogério, personagem da época
medieval, agora já pode ser visto de
barba modelada e cabelos aparados
para interpretar Beta, seu

personagem na fase atual da
novela. Flávia Alessandra também

precisou escurecer os cabelos por
causa de seu personagem na trama
de Antônio Calmon.

Novo projeto II
Marlene Mattos nega que já tenha virado empresária
de -Rcdriço, o grande vencedor do "Big Brother 2", no

entanto ela não explica o que tanto foi conversado
durante um almoço de sua irmã 'Márcia com o caubói.

I

Marlene Mattos agora está apostando em Maria
Paula comandando um programa nas

madrugadas da G lobo. O projeto está sendo

apresentado para a alta' direção da emissora. É
esperar para ve�

Estresse na Record
A emissora do bispo Edir Macedo comprou
a trama venezuela "Joana, a Virgem"
pronta e tudo indica que a sinopse não foi
lida antes da compra. É que a personagem
principal Joana, vai engravidar mesmo

sendo virgem e será considerada a

'reencarnação da Virgem Maria. Acontece

que a Record é dirigida por bispos da
Igreja Universal que não reconhece os

santos da Igreja Católica. Para complicar
ainda mais, deverá 'aparecer um padre da

Igreja Católica na novela. 'Uoana, a

Virgem" ainda vai render muita história.

Anunciando o

futuro
Alguns atores globais que
atuaram em "O Clone",

participaram do programa de
Raul Gil na Record. Neusa

Borges e Mara Manzan foram
juradas e Osmar Prado

participou do quadro do

chapéu. Será que o trio vai
mudar de emissora?

Atraso
Carla Perez veio a São Paulo,
acompanhada da filha Camille
e da babá, especialmente para
gravar o "É o Shaw" da Record.
A loira tomou o maior "chá-de
cadeira" no aeroporto
esperando o carro da emissora

que acabou não, aparecendo. A

saída foi tomar um táxi.

Casa em Miami
Segundo algumas pessoas ligadas

a Sílvio Santos, o apresentador
comprou uma casa em Miami, na

qual sua esposa, Íris Abravanel
deverá morar. Alguns fofoqueiros

.

de plantão expl icam que o casal

pretende se 'encontrar a cada

,quinze dias e isto serviria para

"esquentar" o casamento que
andaria "meio morno". Já outros

explicam que o motivo real é

garantir a segurança da família
do apresentador,

Repeteco
Há quem diga que Waguinho
também ficou esperando pelo
carro da Record no aeroporto ..Só
que o cantor se irritou e pegou o

avião de volta para o Rio de
Janeiro.

Ed Banana
A Rede Record resolveu investir

novamente no programa
" Ed Banana",

que já foi exibido pela emissora há algum
tempo. A estréia será no próximo sábado,

dia lO, às 22 horas. Edilson Olivelra,
intérprete do personagem Ed Banana,
promete esquentar a programação da

emissora, com um. programa "divertido,
animado e cheio de 'surpresas". É esperar

para ver.
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O novo CD de Cássia Eller
A gravadora Universal acaba de lançar um CD de Cássia

Eller, que morreu há oito meses. "Participação Especial"
reúne duetos que a cantora fez ao longo de sua carreira e

nenhuma das faixas é inédita, já faziam parte de outros

discos da cantora.
"

Sertanejo
Alexandre Pires já avisou que em seu próximo CD
vai regravar alguns sucessos sertanejos. O cantor

explicou que passou a gostar deste tipo de música
nos tempos em que viveu em Goiás.

Sem rótulos
Suzana Alves está pretendendo se livrar da
Tiazinha. Ela até se recusou a fazer uma

performance numa badalada casa noturna
e também não quis ser fotografada de

costas para uma revista. Será uma difícil
.

empreitada para Suzana.

Tietagem explícita
Sthephany Brito não esconde o orgulho ê faz

tietagem explícita. Tudo porque o seu irmão

Kayky está estreando como ator na novela \\0

Beijo do Vampiro", ao lado de Tarcíslo Meira e

Flávia Alessandra.

Outras terras
I

Emília no cinema
Em 2003, a Globo Filmes deverá rodar um longa

do "Sítio do Picapau Amarelo". O roteiro foi

escrito por Roberto Talma; a história se passa
durante a II Guerra Mundial, e, entre outras

aventuras, Emília se torna um gigante e consegue
que a paz seja restabelecida no mundo.

Prata da casa I
Bem que a Record tentou, mas não deu certo. A

emissora fez de tudo para segurar Gilberto

Barros, inclusive oferecendo-lhe um programa

,diário, mas o apresentador preferiu a

Bandeirantes, com a qual já assinou o contrato.

Prata da Casa II
O ingresso de Gilberto Barros na Bandeirantes

já está causando tititi na emissora. Tudo por

caysa das mordomias que o apresentador terá,
incluindo uma banheira de hidromassagem no

camarim. Enquanto isso, lVIárcia Goldschmidt
divide o camarim com Aparecida Liberato.

Mamadeira e' fralda'
Uma revista alemã publicou uma notícia dando

contas 'que Claudia Schiffer, que se casou há
dois meses, já está grávida e que o bebê,

nascerá em dezembro. Segundo a revista,
foram os pais da modelo que contaram tal

,

história.

Lu Barsotti trocou o SBT por uma emissora em Portugal. No canal de Sílvio Santos
ela apresentou o "Proçrama Livre", "Fantasia" e "Pequenos Brilhantes". Vale
lembrar que o contrato da apresentadora com o SBT já estava quase terminado.

Estrela internacional
Ana Paula Arósio, que atualmente vive a

Camilli na novela "Esperança", foi
literalmente perseguida por jornalistas

internacionais. Tinham profissionais de Israel,
onde está sendo exibida "Terra Nostra"; do

Peru, que está assistindo a .\\ Hlída Furacão"; e

de Portugal, que deverá exibir a novela

"Esperança"; em breve, novelas e' minissérie
nas quais, a atriz trabalhou:

\ I

1) Félix e Rosa Palmeirão erampersonaqens de

Antônio Fagundes e Luíza Thorné em qual
novela?

a) Laços de Família
b) A U su rpado ra
c) Porto dos Milagres
d) Por Amor

2) Em qual desses humorísticos Moacyr Franco
e Gorete Milagres trabalharam juntos?
a) Ô Coitado

,

b) Zorra Total

c) Sai de Baixo
. d) Balança Mas Não Cai

3) Como se chamava a personagem de Tereza

Rachel na novela "Oue Rei Sou Eu? .�\

a) Rainha Estefânia

b) Rainha Valentina

c) Princesa Valeriana

d) Rainha Isabel

4) Qual desses personagens é interpretado por
José Mojica Martns?

a) Bete Carnero, o Vampiro Brasileiro

b) O Filho de Drácula
c) Zé do Caixão

d) Fantasma Gore

5) Qual dessas cantoras gravou a música \\0
Bêbado e a Equilibrista"?
a) Gal Costa

b) Elis Regina
c) Elza Soares

d) Ângela Ro Ro
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SEDUÇAOA
toda prova

Nova atração do SBT nas noites de dOf!lingo põe a prova a fidelidade
de quatro casais brasileiros

A "Casa dos Artistas 3" terminou e a partir desde domingo,
dia 4, SilvioSantos colocano aro reality show ''IlhadaSedução",
que terá como apresentadora, sua protegida, Babi. O novo

programa está sendo produzida pelo,SBT, em parceria com a

internacional Fox Film. Sucesso absoluto nos Estados Unidos e
,

emmais uma dezena de países, a atração brasileira é uma versão
,

do ''Temptation Island"
No paradisíaco vilarejo de Samaná, na República

Dominicanaquatro casais brasileiros, que estão juntos há pelo
menos 18 meses, vão passar por um verdadeiro teste de fogo
para seus relacionamentos. Bruna Silva, 22 anos,' e Vinícius

Cardoso, 26 anos, do Rio deJaneiro; Fabrizia Galvão, 27 anos,
e Marcelo Bittencourt, 29 anos, de Salvadoç.Luana Silveira, 22
anos, e Rafael Romero, 25 anos, de Brasília; Marcele Çaldas
Cortez, 28 anos, e Leonardo Fernandes, 21 anos, do Rio de

Janeiro, foram selecionados entre quatromil casais e serão "alvo"
do poder de sedução de 13 mulheres e 13 homens solteiros,
escolhidos entre mais de nove mil inscritos e dispostos a tudo

para conquistá-los. Durante toda a duração do programa os'

casais ficarão separados, em partes opostas de Samaná, sendo
que os homens vão conviver com as '13 solteiras e as mulheres
com os 13 solteiros. O objetivo do ''Ilha da Sedução" émostrar
se os participantes compromissados vão resistir aos encantos

dos jovens-e belos solteiros num maravilhoso cenário natural e

que conta comum roteiro de atividades recheado de ingredientes
paraumaardente paixão.Portanto, trata-se deum testede sedução
e não haverá premiação.

Para apimentar a atração os participantes terão acesso aos

mais diversos tipos de entretenimento, entre eles:mergulho, pólo

aquático, futebol, jiu-jitsu, capoeira, dança das

cadeiras, mímica, detetive, jogo do milhão,
imagem& ação, seSsões d�vídeo, bilhar e jet skji

Os participantes terão permissão paradormit
livremente, sem que isso compro�eta o roteiro
das atividades; escolher qualquer pessoa, com
exceção dos bloqueados, para fazer os passeios
optarporverounãoosvídeosdos seus respectiva
par�s durante o encontro na fogueira; beber
livremente nas festas; e escolher a própria roupa
Eles não têm permissão para usar telefone;
fotografur;manterem contato entre si (os casais);
sair das área de; gravação; dar entrevistas; e fuIar

do programa em geral com qualquer pessoa
Ao todo serão exibidos 13 episódios

apresentados no SBT aos domingos, O reality
show será exibido também no canal pago Fox

nas noites de 'segunda-feira, com reprise aos

sábados, para toda a América Latin)a, com
versão legendada para os países de língua
espanhola. E para ós internautas, cenas inéditas
do programa na AOL. No decorrer do

programa os solteiros vão sendo eliminados
de acordo com os votos dos casais:

Mais de cem profissionais estão na

RepúblicaDominicanaparaproduzira atração,
com isso o SBT investe alto para permanecer
com a boa audiência que as três edições da

"Casa dos Artistas" conquistaram.

A VOLTA DAS

engraçadinhas.
Em homenagem a Nelson Rodrigues, que se estiuesse vivo estaria completando 90 anos, a
Rede Globo volta a exibir a minis'Série "Engraçadinha... Seus Amores e Seus Pecados"

Foi' na minissérie, "Engraçadinha... Seus Amores e Seus

Pecados", que a atriz Alessandra Negtini (que atualmente vive a

personagem Selma e sua sósia Karen, em ''Desejos deMulher'),
despontou para o sucesso. Com apenas 18 anos na época,

,

Alessandra Negrini foi a protagonista da atração, exibida em

. horário nobre em abril amaio de 1995. Desta vez serão exibidos
16 capítulos que.reestreará no dia 20 de agosto, às 22h30. A

reapresentaç�o também proporcionará aos telespectadores a

oportunidade de revero trabalho deCláudiaRaiaem seuprimeiro
papeldramático. Aminissérie foi adaptadaparaaTVporLeopol
do Serran, com a colaboração de'Carlos Gerbase. A direção
geral foi deDenise Saraceni, que também cuidou da direção junto

,

com johnnyJardim.A direção artistica ficou com CarlosManga,
O elenco foi considerado de primeira grandeza: .Cláudio Cotrea
e Castro, Nicette Bruno, Zilka Salaberry,Maria LuisaMendonça, ,

Paulo Betti, Pedro Paulo Rangel, SérgioMamberti,Arlete Sales e

Mylla Christie. ,E o mesmo aconteceu com as participações

especiais:AntonioF(lgUlldes,ChicoAnysio,Vom
:MagaJ,hães, Bia Seidl,Mario Llgo,Jo�é Lewgoy,

J ArncyBalabanian,AryFontoura,Frnncisco1\1ilani,
,

ÍtaloRossi,Reginaldo Faria,LimaDuarte,Victor
Fasano,MauroMendonça, Lilia Cabral e vários
outros.Todos quisernmdeixarumahomenagem,
em formade atuação, ao escritor.

A trama de ''Engraçadinha .. SeusAmores e

Seus Pecados" foi o primeiro folhetim que
NelsonRodrigues assinoucomopróprio nome.
Ela foi publicada de agosto de 1959 a fevereiro
de 1960 nas páginas do extinto jornal carioca
''UltimaHora'? Aminissérienão conta somente
ahistória de Engraçadinha, mas todo um painel
de personagens típicos do autor e que aparece
em duas épocas distintas da vida brasileira; 1940
e 1960.
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SEGUNDA - Júlia ameaça fazer um escândalo

se Thaíssa levar o anel. Débora resolve ir

comprar o vestido com Kailani, mesmo estando

gripada. Drica não quer namorar Ricardo, mas

avisa que eles podem "ficar".' Rodolfo consegue
fazer com que Thaíssa devolva o anel, mas ela

não sabe o que vai dizer para Pedro. Rodolfo

ajuda Pedro em sua aula de capoeira.,A máquina
de lavar de Linda quebra. Cabeção reclama que

está sem nenhuma cueca limpá. Rodolfo

percebe que o namoro de Júlia não vai bem.

Linda se dá conta de que deu uma calcinha de

Bia para Cabeção. Kailani fica culpada ao ver

que Débora 'piorou 'da gripe. Ricardo sugere
que seu avô alugue um apartamento para morar

com ele.

QUARTA - Thaíssa confessa que não é a Bárbara.
Cabeção e Bia discutem na frente do colégio inteiro.
Thaíssa'garante a Pedró que Bárbara é uma menina
de outro estado que tem namorado, mas ele avisa

que quer ficar um tempo afastado dela. Drica dá
uma bronca em Daniel por tê-Ia largado. na chuva.
Afonso' se preocupa com a teimosia de Isaura em

dar aula do seu jeito. Mariana quer revelar logo
para Letícia que Marcão é seu namorado, mas ele
não deixa. Pedro avisa que está pensando em

terminar com Thaíssa e a família inteira protesta.
Rodolfo se sente útil por poder ajudar Pedro em

sua aula. Solene deixa mais bilhetes para Beta em

nome de Dona Vilma e vice-versa. Ao ver que Débora
está curada, Kailaini a trata friamente. Júlia vai ao
clube ver Rodolfo·e ele a apresenta para Pedro.

SEGUNDA - Nélio se dispÕ� a fazer o parto de
Amelinha. Clara manda Edu ir embora, mas 'ele volta
a beijá-Ia. Beraldo consegue ligar para Anmando e

avisa que 'Ameílnha está passando mal. Pedro
desconfia de que Edu e Clara estão juntos. Clara

garante para Edu que a chance deles já passou e

Pedro ouve tudo. Amelinha sofre muito com, o parto
e teme que alguma coisa dê errado. João começa a

acordar. Pedro avisa Edu que Amelinha está passando
mal e Edu vai .ernbora com a moto de Pedro. O filho
de Amelinha nasce. Nélio fica com inveja de Edu ao

vê-lo com o filho nos braços. Pedro fica furioso por
Edu ter apanhado sua moto. Nélio chega arrasado
no bar de Esmeralda, que o consola. Edu pede que
Mariana deixe Lipe conhecer o irmão e ela acaba
concordando. João fica pasmo ao saber que estava
em coma há meses e decide fugir do hospital. João
vai até a casa de Clara.

QUARTA - Pedro acusa Edu de ser covarde. Os dois
saem para brigar em lOcai afastado, sem testemunhas.
João promete a Ligia que fará tudo para que Clara o

respeite. Pedro e Edu acabam extenua�s no chão.
Pedro pede que Edu, já que não teve coragem de jogar
tudo para o �, que pelo menos ,deixe Clara ser feliz.
Raul pede que Clara não tenha contato com João. Upe
e Edu se encontram na escolinha de futebol. Os posseiros
se defrontam com os operários da hidrelétrica. Nélio

protege João, que promete parar as obras. Lolô se joga
em cima de Baú, ele avisa que quer ficar numa bÓa com
Pati e ela, sonsa, garante que é sua grande amiga.
Amelinha estranha as novas atitudes do pai. Esmeralda
cai desmaiada nos pés de Nélio e é levada para o

hospital. João e Edu brigam. Amelinha fica pasma ao

saber que o pai parou as obras da hidrelétrica.

SEGUNDA - Bruno e Beta se atracam. Beta é

atingido por um tiro. Bruno garante para Andréa

que ele era um assaltante. Xana 'e Nicolau

pedem que Dona Olga deixem que eles adotem
Rafinha. Kléber não acredita na versão de Bruno

para o crime. Diogo jura que vai fugir, .se não

conseguir a liberdade. Júlia avisa a Chico 'que
não quer ter mais filhos. Alex pede Rachel' em
casamento. Bárbara descobre que Yuri é Bill

disfarçado. Renato' termina tudo com Gongon.
Bárbara faz chantagem com Bill e Tadeu: eles
deverão fazer tudo o que ela mandar. Noronha
tenta convencer Andréa a continuar o tratamento.

Rachel anuncia a todos que Alex pediu sua mão
e Bárbara comunica que também está noiva de
Yuri. O falso marido de Selma a vê beijando
Bruno. Renato lembra Júlia que é aniversário
de casamento deles.

�DA - Genaro toca uma vasa vienense. Justine e

Marcos dançam elegantemente pelo salão. Madalena

pensa como será o inmão de Giuseppe, egora viúvo.
Genaro canta pela rua uma canção italiana. Toni ouve
ao longe e pensa ser um sonho. Francisca se aborrece

porque MaulÍcio sai com o carro para ir à cidade com

Caterina. As tecelãs agradecem a Nina pela pequena
creche. Toni esculpe a estátua e pensa em Maria.
Martino e Maria estião a bordo. Maroelo confessa que
não consegue tirar Beatriz da cabeça e os dois se

beijam. Ela esquece seus livros com ele. Francisca
desconfia da demora da filha. Marcos comemora ter

arrumado emprego de revisor em um jornal. Bruno

suspira por .lsébela, Júlia comenta com a avô sobre o

alçapão e o tesouro. Martino avisa Maria que irão

primeiro ao Brasil, pois precisa conversar com um velho

amigo, Farina. MaulÍcio não gosta muito ao peroeber o
interesse de Farina por Francisca.

SEGUNDA - Zulema empurra Rosana. Ela cai,
bate a cabeça e morre. Zulerna fica

desesperada. Verônica chega ao apartamento
de Mário. Mário esconde as coisas de Rosana.
Verônica entra no apartamento de Mário e

conversa com ele. Mário carrega o corpo de
Rosana ajudado por Zulema. Mário empurra o

carro de Rosana num barranco. Os detetives
Paulo e Aguiar conversam com Amparo' e
Rodrigo. Débora e Adolfo recebem a notícia da
morte de Rosana. Rodrigo vai ao apartamento
de Mariano. Rubens e Malu jantam. Todos se
preparam para festa na mansão.

QUARTA - Os detetives Paulo e Aguiar
conversam 'COm Adolfo e Débora. Rodrigo é
intimado a comparecer na delegacia. Mimi
consola Marisol. Mariano conversa com o

detetive Paulo. Marisol e Mimi vão ao

apartamento de Mário e depois 'ao de Zulema.
Leonardo é internado no hospital. Amparo vai
ao hospital. Leonardo morre. Mário conversa

com Adolfo e Débora. Começa o casamento de
Marisol e Rodrigo. Os detetives Paulo e Aguiar
entram na igreja e prendem Rodrigo.

SEXTA - Thaíssa fica furiosa. Tininha, uma amiga
de Naomi, se Interessa por Ricardo. FM volta
com um tique nervoso e o cabelo grande.
Thaíssa tem uma idéia para se vingar de Júlia.
Farofa traz um presente-surpresa para irritar

Cabeção: uma calcinha vermelha bem feminina.
Ricardo pede para fazer um trabalho com

Tininha, deixando brica com ciúmes. Otávio avisa
Rodolfo que está tudo pronto para ele ir para o

asilo. Kailani estranha o cacoete de FM, mas

não fala nada. Nanda avisa a Drica que ela vai
perder Ricardo para Tininha, mas ela não
acredita. Thaíssa finge que torce o pé e pede
para Maumau fazer uma massagem. Ela se

insinua e dá-lhe um beijo. César anuncia que
seu programa foi cancelado e a família se dá
conta de que vai perder o apartamento. Thaíssa
tira a roupa para seduzir Maumau.

SEXTA - Raul sugere que João' passe a sua fortuna

para Amelinha para não ser tachado de louco. Mariana
avisa Edu que Upe não quer falar com ele. Nélio se

desdobra em cuidados com Esmeralda. João pede
que Clara seja sua advogada. Baú sai de casa. Pati
chora no ombro de Lolô. Clara enfrenta Amelinha, já
como advogada de João. Raul reconhece para Clara

que aceitou a causa para se vingar de João. Fábio
avisa aos amigos que foram desclassificados do

festival, porque a música de Baú não era inédita.
Beraldo avisa João que Amelinha mandou que ds
empregados só obedecessem a ela. Lolô impede
Pati de pedir perdão ao marido. A professora avisa
Mariana que Upe ficou anti-social desde que foi

proibido de ver o pai. Lipe não quer que o pai venha
"

na sua festa de aniversário. Amelinha manda reiniciar
as obras. João espuma de raiva e a filha mostra
uma procuração assinada por ele, antes do coma,
dando-lhe amplos poderes.

QUARTA - Diogo foge. Andréa tem uma

lembrança de ter sido feliz no barco, de Diogo,
mas Bruno garante que é confusão de sua

memória. Diogo pede ajuda a Hélio para úbenar
Andréa. Regina conta para Atílio que Noronha
havia enlouquecido e estava internado. Renato
sai para trábalhar, 'feliz. Bárbara anuncia que
cansou de ser uma mulher moderna e quer ser
uma rainha do lar para Yuri. Kléber invade a

casa de Bruno e prende Noronha. Bruno afirma

para Selma que está cansado de sua vida com

Andréa. Bárbara se demite da direção geral das
revistas. Ariel nomeia Júlia para o cargo,
deixando Chico decepcionado. Hélio descobre

que Andréa vai estar no desfile de sua nova

coleção. Diogo rapta Andréa durante o desfile,

QUARTA - Tzipora se preocupa com a briga de
Camille. José Manoel manda um peixe para Madalena
e Nina. Humberto promete que vai ajudar Sílvia a

fazer os exercícios. Júlia teme que Francisca e os

filhos descubram que é filha do barão. Nhá Rita
acha que parte do tesouro devia ser da neta. Maurício'
promete que Vincenzo e a família penmanecerão na

casa até o seu filho nascer. Caterina conta para a

mãe o segredo de Júlia. Maria pede desculpas a

Martinb por ter perdido a criança. Toni não quer
jantar eCamille fica amuada. Nina e José Manoel

dançam a tarantela. Ele , mais uma vez, declare-se

apaixonado, mas ela garante que não quer ser um
estorvo em sua vida. Humberto se empolga ao

perceber uma centelha de desejo em Sílvia, mas ela

logo se apaga.

SEXTA - Mimi e Marisol entram no táxi. No meio
de uma passeata, Marisol tem o bêbe dentro
do táxi. Uma ambulâ�cia socorre Marisol.
Zulema e Mário chegam de moto na clinica.
Mário, vestido de enfermeiro, anda pela clínica.
Carmem visita Marisol. fv1ário entra no berçário
e pega o bêbe. Zulema foge com o bêbe. Marlsol
recebe a notícla do sumiço. do bêbe. Em casa,
Chico coloca o seu filho no berço, e' sai. Depois
de um curto-circuito, a casa de Mimi pega fogo
com o bêbe dentro. Marisol caminha pela rua

chorando'. Marisol encontra um bêbe na rua,
\

SEXTA .: Bruno pede que Andréa venha para o

lado dele, mas ela não obedece. Diogo avisa que
ele só quer a senha. Kleber invade a casa na hora
em que Bruno está com' a arma na cabeça' de
Diogo, que foge. Andréa volta para casa com

Bruno, mas na manhã seguinte decide ir para um

hotel. Bruno implora que ela não vá. Selma acha

que um susto pode ajudar Andréa a recuperar a

memória. Bill é desmascarado e expulso. Tadeu,
Bárbara e Rachel vão morar no jardim junto com

ele .: Chico e Júlia discutem na reunião de pauta.
Ariel topa perdoar os amigos, mas sem Bill os
três não voltam para .as mordomias. Júlia garante
a Chico que abandona o trabalho, se éle assim o

desejar. Bruno marca um jantar com Selma. Júlia
e Diogo decidem denunciar que Andréa está
vivendo em cárcere privado. Ariel se compadece e

tira da chuva os quatro revoltados. Selma invade
a casa, sacode e acorda Andréa.

SEXTA, Francisca impede a entrada de Constância em'

sua fazenda, mas ela invade a' asa. Francisca deseja a

morte de Caterina e do bebê, Catarina não grita para
não dar prazer à Francisca. Nasce um menino. Maria e
Martino passeiam de táxi por São Paulo e cruzam com

o bonde, no qual está Toni. Maria tem um lampejo de

reconhecimento, mas acha que.é só a sua imaginação.
Toni se atormenta por não encontrar emprego e' se

sentir um vagabundo. Camille se ábre com os pais,
que se preocupam. Vincenzo comémora. Francisca reage

, quando Beatriz comunica que o bebê va ter o nome do
barão: Marcmo. Camille se preocupa porque Toni não

almoçou e nem jantou em casa. Toni confessa para
Madalena e Nina que não quer mais continua� viv::rulo
na casa de Ezequiel e nem casado com Camille, porque
se sente humilhado. Elas convidam-no a viver no cortiço.
Ezequiel chama Toni para uma conversa.

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVElAS
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AMERICAN pie 2

6ECORREIODOPOVO

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN
SALA FI LME/HORÁRIO GÊNERO -

I MINORITV REPoln - A NOVA LEI
A/FI5hOO - I8hOO - 2IhOO

j

LILO E STITCH
D/AI4h30

II
2 As MENINAS SUPERPODEROSAS

I6hI5 DA

UM G RAD E GAROTO

I8hOO r 20hOO - 22hOO C

3

o JOGO DOS EspíRITOS

I9hI5 - 2IhI5

HOMENS DE PRETO II
I5.h15 - I7hI5

.................. ; .....

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

1

RESI'DENT EVIL - o HÓSFtEDE MALDITO

I5h40 - 17h40 - I9h40 - 2Ih40

SALA FILME/HORÁRIO

MINORIí-v REPORT - A NOVA LEI

, � I3h30 - I6hI5 - I9hOO - 22hOO

2 MINORITV REPORT - A NOVA LEI

I4hOO -17hOO - 22hOO \
......................

'

... .. ........

3

NEVE PRA CACHORRO C

13h45 - I5h45 - I7h45 ." I9h45

CÁLCULO MORTAL

2Ih45

As MENINAS SUPER�ODEROSAS
4 I3h40

,HOMENS DE PRETO II
I3h30 - I5h30 - I7h30

JOGO DE ESPIÓES
I9h30 � 2Ih50

6 HOMENS DE PRETO II

1 JOINVILLE - RUA VISCONlDE DE TAUNAY

I SALA FILME/HORÁRIO

II--t---------------I--�MINO·RITV REPORT - A NOVA LEI

[I, . 1 I3h30 d6his Cc19hOÇj- �lh4�
ii···· .

I'
'I
Iii 2
•

I

As MENINAS SUPERPODEROSAS

14hOO

. HOMENS DE PRETO II

I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO
I

. RESIDENT EVIL - o HÓSPEDE MALDITO

13h45 - I5h45 - I7h45 - I9h45

UM GRANDE GAROTO

2Ih50

A - AVfNrlJrWC - CDltfDA/D - mAMA/DA - DESENHOANIMI>IX/

,1' F-FIcç,W R-IUv'ANCfIP-rouClAL/Oc-IXXlJMENTÁRIO

G.ÊNERO

A/F

s

A/F

.......
t

A/F

s

DA

T

C

s

A/F

A/F

DA

A/F

T

D

VARIEDADES V

Esta edição especial de \\American Pie 211 traz cenas censuradas que
não foram exibidas nos cinemas. Os personagens que você adorou
estão de volta. Um anos após as confusões da noite de formatura, a

turma toda se reúne para um verão memorável. Cinco garotos irão
. descobrir a força dos laços de amizade e o poder da Supercola. Cinco
garotas irão explorar os mistérios do amor e da regra de três. Entre
encontros e desencontros, situações éonstrangedorás e conclusões

hilárias, estas serão as férias de verão que nenhum deles jamais irá

esquecer.
ANO: 2001- DURAÇÃO: 106 MINUTOS - COR -18 ANOS -,LANÇAMENTO EM OVO
\.
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I

o peste
John Leguizamo é um divertido patife que recebe uma oferta
irrecusável de 50 mil .dólares. Desesperado para pegar o dinheiro,
ele aceita ir até uma ilha participar de uma caçada, junto com o

inigmático Gustav. Lá, descobre quem vai ser a 6,aça e que a cabeça
de um latino e o único troféu que falta na coleção de Gustav. A
oferta aumenta ainda mais: ele recebe um milhão de dólares se

sobreviver- 24 horas.
I

ANO: 1999 - DURAÇÃO: �3 MINUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO

.AVENTURA: vrOÉO E OVO

OMUNDO perdido - JurassicPark

Antes d� conferir o \�urassic Park 311, que já foi lançado em Vídeo
e DVD, assista ao \\0 Mundo Perdido". Dessa maneira, entenderá
melhor o terceiro episódio. Dirigido por Steve Spielberq, o filme

.corneça quatro anos após a catástrofe de Jurasslc Park. Numa ilha

próxima, alguns dinossauros sobreviveram secretamente. Mas agora
existe uma ameça maior: um plano para capturá-los e trazê-los

para o continente. John Hammond (Richard Attenborough), que
perdeu o controle de sua empresa Inêeri, vislumbra uma chance de
redimir seus erros, e envia uma expedição, liderada por Ian .

Malcolm (Jeff Goldblum> para chegar à ilha antes dos mercenários.
Os dois grupos se encontram e, em meio a extremo perigo, unem-se
para sobreviver, numa corrida contra o tempo. Com mais

dinossauros, mais ação e mais efeitos especiais que o primeiro, este -,

filme é imperdível. I

ANO: 1997 - DURAÇÃO: 128 MINUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO

NlICI<EY olhos azuis
M ickey tinha tudo que poderia ter, uma bela casa, um bom emprego
e uma bela noiva. Com o passar dos tempos, M ickey decide conhecer
os pais de sua namorada, G ina, ela reluta mas nada que djssesse

. poderia fazer o noivo voltar atrás. Viajam juntos para a Itália, e para
sua supresa, descobre o porquê de todos os namoros perdidos-da noiva.
O pai de Gina era um homem respeitado em toda região, mas não por
ser um político, ou um comerciante, 'mas por ser um dos gangster do
país. No início tudo parecia diferente para Mickey, mas com o passar
dos tempos ele acaba descobrindo os prazeres de viver no mundo do

crime, com um apelido que era sua cara: \\Mickey Olhos Azuis".
ANO: 1999 - DURAÇÃO: 104 MINUTOS - COR -14 ANOS - LANÇAMENTO EM OVO
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SABER "Temam a Deus e sirvam a ele

fielmente, com todo o coração.
Lembrem-se das grandes coisas que;

Elefespor uocês" (lSamueI12.24)

nh rr

"

nos convida a servirmos fielmente a Deus,
lá onde ele nos colocou. Geralmente não

são postos de mando. Mas é lá que, Deus
nos manda, prometendo seu auxilio, sua

alegria e sua bênção. '

Lembrar' as bênçãos é mais uma bênção.
É (Como' uma reprise de tempos felizes, de
lembrar o que Deus já fez e está disposto a

fazer também hoje. Vamos confiar nisto.

Oração: "SenhorJesus, preserva minha

vontade e força de lutar hoje por um mun

do mais solidário' e justo. Quero lembrar as

grandes coisas que fizeste em minha vida.

Que elas me fortaleçam e animem a servir-.

Te melhor no meu lugar. Amém!"

PENSAMENTO D I
"Conserve os olhos
abertos antes do

casamento; depois,
,

semicerrados"

"A censura reflete a falta de

confiança de uma sociedade

em si mesma"

"A'rnelhor maneira de ser

grande é fazer-se entender

pelos pequenos'�

"Encontrar defeito é fácil,
mas fazer melhor pode ser

, difícil"

OHOMEMQUE,
comeu o 747
(

,

Ben Sherwood escreveu uma

história incomum, de pura
fantasia. S eu personagem, J.J.
Smith anda pelo mundo

sempre buscando o incomum.
Desse modo consegue conferi r
o maior filete de casca de

maçã: 52 metros e 52 cen

tímetros; mede a maior distân
cia percorrida pela rolha de

champanhe de uma garrafa,
comum: 54 metros é 16 centímetros; prova a maior iguaria
individual do mundo: um camelo assado inteiro, e outras

coisas do gênero. O que J.J. Smith não imaginava é que
ele testemunharia o maior amor do mundo. Quando chega
numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, ele
descobre uma tentativa de recorde mundial diferente de
todas as outras: pedaço a pedaço, um fazendeiro está
comendo um Boeing 747 para provar seu amor por uma

,

mulher. O romance tem 212 páginas e já está nas livrarias.

OANJO ESTÁ
perto
Os livros de DeepakChopra sobre'
a espiritualidade humana têm
sido best-sellers internacionais.
O autor agora apresenta uma

extraordinária série de ficção
baseada em seus insigthts a

respeito de Deus. Com uma

narrativa forte e empolgante, "O
Anjo - Está Perto" nos faz'
mergulhar numa trama de

suspense de proporções épicas e dimensões mundiais. Em vez

de armas convencionais e bombas, as armas deste libro são

muito mai� poderosas: o bem e o mal. E em seu jogo está o

próprio futuro da Humanidade. Leia também do autor "O
Caminho do Mago", "O Retorno de Merlim", "Como Conhecer
Deus" e "Senhores da Luz", entre outros.

ASCONSOLAÇÕESDAFll.DSOFIA ,

Neste livro, Alain de Botton perfila seis filósofos e os

confronta com diversos males da vida, pois o mal de existir
se conjuga de variadas maneiras: mal do dlnheiró, mal do
amor, mal do corpo. Sócrates, Epicuro, Sêneca, M ontaigne,
Schopenhauer e Nietzche .indlcam; para essas agruras

vitais, o remédio pode ser insubstancial, filosófico, mais
misterioso do que as idéias: o mal de 'existir que pede um

bálsamo reparador ou, quem sabe, um tônico estimulante.

Já nas livrarias.
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IDICAS DE BELEZA GB EOIÇÕE

CONDICIONADORÉ SINÔNIMO DE
'-

-

. I

CABELOS SEDOSOS -E BRILHANTES

A formulação da linha Advance Techniques Defense ajuda a proteger e corrigir as muitas causas dos efeitos nocivos do sol e da

água, responsáveis pela mudança de coloração dos cabelos mais claros depois do banho de piscina
'

não precisam de enxágüe. qüenta piscinas e praias, porque os cabelos vão

Mas, qual é a vantagem entre um e outro? precisar de tratamento e proteção extra. Neste

Os especialistas na áre� explicam que um não sentido, mais novidades começam a chegar no
substitui o outro. Os condicionadores comuns mercado.
têm em sua formulação uma concentração maior A Avon está lançando Advance Techniques
de agentes hidratantes e·por isso devem ser re- ElementDefense, uma linha de produtos voltados !

movidos parà não deixar o cabelo gorduroso. Já para a proteção dos cabelos dos efeitos nocivos I

os do tipo "leave-in" tem uma fórmula mais ba- do sol, da água do. mar e do cloro, composta de

lanceada, própria para ser deixada nos cabelos 'shampoo, creme hidratante 3 em 1 e loção de

sem pesar nos fios. É indicado para quem tem proteção sem enxágüe. Estes novos prridutos
cabelos finos ou oleosos, enquanto que as pessoas prometem acabar com os "cabelos verdes" após
que têm cabelos muito secos devem usar os dois o banho de piscina, graças aos elementos 'anti

tipos. oxidantes contidos em sua formulação. O creme

Na hora de escolher o produto, deve-se levar hidratante 3 em 1 pode ser aplicado de trê
em conta o tipo do cabelo, o seu comprimento e maneiras: como condicionador dos fios, máscar
o estado em que está. Os produtos mais cremosos ou "leave-in". Além de Pantenol, derivados d

segredo é procurar entender o 'que vem escrito combinam mais com os cabelos crespos, secos e trigo, fitantriol, hidrolisado de proteínas, te
no r6tulo destes produtos e quais as vantagens danificados, enquanto que aqueles em forma em sua formulação o silicone, um poderos
desse, ou daquele. de gel ou mausse são próprios para os cabelos emoliente.

Até -bern pouco tempo, os condicionadores finos ou oleosos. A loção de proteção sem enxágüe é indi
usados após o shampoo eram a vedete, depois Quando chega o verão, muitas vezes é preciso cada para todos os tipos de cabelos. Repara
apareceram os condicionadores "leave-in", isto mudar radicalmente o produto que se costuma condiciona os cabelos, deixando-os fáceis d

�é�,�aq�1_1e�J�e�s�q�ll�e�s�ã�o�ll=sa�d�o�s�n�o�s�ç�a�b�e�lo�s�l�]muuj�dwQ�s�e��u�Swªr�n�o�s�c�ª�b�el�Q�s�.�p�nM·nuc�ip�ªwl�rn�e�Uwt���q�u�a�u�d�o�s�e�f�re�-__�p�ente������� __

Que atire a primeira pedra quem não fica

parado no supermercado diante da prateleira de

shampoos e condicionadores. Dá para contar nos
dedos as pessoas que chegam, vão direto no

produto e saem. rapidamente.
É que a cada dia aparece uma novidade. São

I i'l

inúmeras marcas, os produtos oferecem inúmeras

vantagens e uma infinidade de ingredientes que
:, sempre prometem cabelos sedosos, hidratados,
I tratados etc. etc.

J
I

Sem contar que ainda tem a questão do preço,
comparar é a palavra de ordem; você pode ad

quirir excelentes produtos por preços razoáveis
e sem abrirmão da qualidade. Nem sempre altos

preços é sinônimo de excelente qualidade.
Diante de tanta oferta fica difícil escolhe�. O
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É tempo demandioca
Congelando a mandioca

Retire a casca e lave bem os pedaços. Embale cada
\

pedaço usando fi Ime plástico e leve ao. freezer. Também

pode ser congelada já cozida, separada em porções.

Mais suco

Para consegui 1"-mais suco
do limão, mergulhe-o em .

água quente por 15
minutos, antes de

espremê-lo.

-Gelo na gordu�a
Para eliminar a gordura de
caldos e ensopados basta
colocar alguns cubos de gelo
e mexer bem. A gordura
adere aos cubos e assim
eliminada facilmente. Mas

atenção, este procedimentos
tem quer ser rápido para que
o gelo não derreta.

Mancha de

caneta
Os tecidos manchados

com tinta d� caneta não
devem ser lmedlatarnente
lavados. Antes, esfregue

o local com removedor de
esmalte ou álcool.

Furinho

Afervente os

pinhões
Coloque os pinhões em

uma panela com água
fria e deixe ferver.

Escorra, coloque-os
novamente em água fria e

deixe/cozinhar. Não
coloque sal, senão os

pinhões endurecem. Após
40 minutos estarão
cozidos e abertos.

(b

Apimentado_
Se você errou na

dose da pimenta;
basta adicionar uma
colherinha de açúcar

na sua receita.

Se você precisar de apenas alçurnas gotas de limão,
ao invés de cortá-lo, faça apenas um furinho com um

pai ito. Use o que precisar e tampe o orifício com o

mesmo pai ito.

Gelando a

batata
Meia hora antes de
fritar as batatas,
coloque os pedaços já
cortados no congelador.
ou freezer. Elas ficarão
secas e macias.

Morangos
Lave osmorangos sem

tirar os cabinhósJe
depois deixe-os alguns
minutos de molho em

água com vinagre.

Sabor
o café mantém o

seu sabor original
se for

acondicionado nª
'

garrafa térmica
sem açúcar.

,Descascando a mandioca
A mandioca é nossa velha conhecida e agora é tempo
dela. A raiz se conserva bem na geladeira até por dois
dias. Descasque, corte em pedaços e.ponha numa
tigela. Cubra com água, tampe e leve à geladeira.

- I

Esta raizfazparte d� mesa do brasileiro. Conhecida como aipim noRio de
Janeiro emacaxeira no Nordeste, a mandioca sepresta àpreparação aos

mais variadospratos. É ri�a em carboidratos efaz bem à saúde.Aproveite
a safra que ospreços estão ótimos.

Croquete Especial" INGREDIENTES:
Ingredientes:
Um quilo de mandioca;
3 colheres (sopa) de óleo;

_

2 colheres(sopa) de cebola picada;
2 dentes de alho amassados;
um quilo de calme moída;\

1 xícara de molho de tomate pronto;
2 xícaras de farinha de trlqo;'
1 xícara de salsinha picada;
sal e molho de pimenta a gosto.
Para Empanar:
4 ovos ligeiramente batidos;
200 gramas de farinha de rosca;
óleo para fritar.

o croquete pode serpreparado com

antecedência e congelado Preparo: Cozinhe as batatas com

, .
,. casca� Depois de frias, passe-as

Preparo: Descasque a mandioca, corte em pedaços grandes e num ralador tíe legumes. Aqueça,
coloque em uma panela com água. Cozinhe até ficar macia. a manteiga, junte a farinha e

Escorra e passe pelo espremedor. Reserve. Em uma panela, mexa. Adicione aos poucos o leite,
esquente o óleo e refogue a cebola, o alho e a carne até dourar. mexendo sempre até enqrossar.
Adicione o molho de tomate, o sal e o molho de pimenta. Refogue Retire do fogo, acrescente o queijo
por alguns minutos é adicione o purê de mandioca e a farinha ralado, a rnuzare la, o sal, a

de trigo, mexendo bem até formar uma massa homogênea. batata, a, noz-moscada e 'as
Deixe esfriar: Pegue pequenas porções e faça rolinos em forma qernas. Por último, junte as claras
de croquetes. Passe-os no ovo e na farinha de rosca e frite aos em neve, mexendo ligeiramente.
poucos, em óleo quente, até dourar. Retire-os com' Lima Passe a mistura para uma fôrma
escumadeira e deixe escorrer em papel-toalha. Dica: Os refratária untada e leve ao forno
croquetes podem ser congelados. Guarde-os no freezer sem já quente. Asse até ficar dourado.
fritar e na hora de prepará-los, basta colocar em óleo quente. Sirva a seguir, bem quente.

rrorta de gueijo
Modo de Preparo: Numa vasilha amasse a farinha INGREDIENTES:de trigo, o sal e a manteiga. Junte o suco de limão,
a gema e água aos poucos, até obter uma massa Ingredientes da Massa:

que dê para abrir com as mãos. Unte uma fôrma Uma xícara e 1/4 de farinha de-trlço,
refratária com manteiga. Abra a massa, forrando uma pitada de sal;
o fundo e as bordas. Fure o fundo com um garfo e 100 gramas de manteiga;
leve ao microondas, em potência média, por sete a 1 colher (sobremesa) de suco de
nove minutos. Retire do forno e deixe esfriar, limão;
Prepare- o rechei'o: misture o queijo ralado, os ovos 1 gema.

/_ligeiramente batidos e o creme de leite. Tempere Ingredientes do Recheio:'
com noz moscada, o sal e a pimenta-do-reino. 1/2 xícara de queijo prato ralado;Despeje cuidadosamente sobre a massa da torta já
fria e leve ao forno por sete a dez minutos, em

2 ovos;
1/2 xícara (chá) de creme de leitepotência média. Deixe descansar por cinco minutos.

Para decorar: coloque as fatias de bacon sobre papel fresco;
absorvente e leve ao forno em potência máxima 1 pitada de noz moscada;
por dois a três minutos. Retire do microondas: pique sal e plmenta-do-relno a gosto.

. )

e espalhe sobre à torta já pronta. Rende 4 porções. 'Para Decorar: duas' fatias de bacon.

I,
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24(7
Rafael Rodrigues Buchmann
Gabriel Marquez
Eliézer Bittencourt Bolduan
Daniel Heupa
Monica Melissa da Silva
Anderson Fiamoncini da Silva

2é{!
Liandra Naiara dos Santos
Letícia Welter Kasoer
I<albe Joner Domingos
Emanuele Thaine Jardim
Daniely Baungrotz I

Nadia da Silva Martins

Lucas Eduardo Patrocinio

Eduarda Krotz Eiteluan
Laura Vitoria de Brum Ferreira
Laura Gabrieli Espindola

.

Hayana Vieira dos Santos
Guilherme Etchatz Farto da Silva
Pablo Rodrigo Steinke da Silva de
Oliveira
Caio Lopes dos Reis
Luiz Paulo Carvalho
Gabriel Míchael I<rampitz
Fabiola Fabiana Frank

29(7
Matheus Dallabona

Lucas Juarez Mesquita Nunes

Samuel Panizzon da Rossa
, Gabriel Lenz Tavares

Giulian Wisnievski Fonceca
Lucas Cristo Esser

Eduardo Augusto'Marinoso de'
Sousa
William Ribeiro de Campos
Eduardo Heidrich
Erick Eduardo Fagundes Branco
Fernanda Gabriela da Silva
Eduardo Garotti Junkes

Thiago Henrique Broch

Eduardo Schramm Beltrão
Gabriel Alexandre Grosklags
Nicolas Leonardo Lopes
30(7
Eduarda Màiochi
Ana Julia Claumann
Matheus Demarchi ,

Nathaly Thais Pachmann

Vitor Constantino da Silva
Andressa Daniela Woelk
Fábio de Lima Maia

Vilson Ferreira dos Santos Junior
Bianca dos Reis

Giovani dos Reis

Jessica dos Reis

Ana Laura Buss de Souza

31/7
Carlos Henrique Meyer da Silva
Gabriel Mateus Garcia da Silva
Vinicios Aparecido Borba da Silva
Juan Alves

•Tchaila Tais da Silva Belmonte

Eduardo Oliveira Balsanelli,
filho de Valdecir e

Celma, tem 5 meses. Olha só
a cabeleira do .garoto!

O filho simpático de Marços e

Rosana, Cristóvão Garcia
Melchioretto, completa 1
aninho hoje

, A "Grande" Catarina Vailatte,
para a alegria dos pais,

Marcos e Ilda, nasceu no dia
18/6. Parabéns!

; A meiga Nayara Luisa Kasmirski
.

completou 10 anos no dia 26/7.
Os pais, Elias e Clarice, as
irmãs, Nathane e Carolina,
desejam muitas felicidades

Os orgulhosos pais da fofucha Letícia
Camila Felippi, que nasceu no dia

8/7, Cassio S. Felippi e Daiane L.

Salvador, estão que é só felicidade

A linda canhoneira Rafaela
Nicocelli apaga 5 velinhas,
hoje. Ela é filha de Ronaldo e

Katia, que estão radiantes

As simplesmente belas gêmeas
Geise e Gtsele completam 10
anos no dia 5. O pai, Nelson
Baader, amigo do CORREIO DO

POVO, e a mãe, Paula, mandam
- os parabéns

A fofa Laura Chiodini Schmõckel

completa 4 anos no dia 5. Os
pais, Eugênio Victor Schmõckel
Filho e Cintia, e a irmã, Luísa,
desejam-lhe os parabéns!

PROMOÇÃO

SORTEADOS DE MAIO/JUNHO

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

Fone: 275 3555

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua �oaquim Fra,ncisco de Paula, 295 - Fone (;47) 371-1147· Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br

I

I

llf'1h
_®

*'

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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R DANIElE SPÉZIA s

Bodas de Prata

o que diz a história sobre as alianças
ponde à Lua, então esta

sendo acrescida uma coroa
lunar ao símbolo, até aqui,
solar. É como se a relação
entrasse numa fase mais

interiorizada,mais yin, mais
sublime. O louro sempre
foi considerado uma planta
ligada aos nobres, logo, a

folhagem de louro em pra
ta marca um ciclo de

rAagnificência: conquistado
pelo casal.

Também evoca, de certo
modo, a maturidade atin

gida na relação.
A Lua também tem rela

ção com a família, e nesse

momento é bem possível
que ela tenha crescido o su

ficiente para sinalizar poten
ciallunar. (Marcon)

No ato das Bodas de

Prata, 25 anos de casa

mento, é acrescida uma fina
camada folheada de prata,
normalmente represen
tando uma coroa de louro

em prata, como prêmio
conquistado após 25 anos

de casados, reafirmando os

votos matrimoniais. A pra
ta é um metal que corres-

\

ESPECIAL...

aumentou, o amor entre os

dois. Um casal exemplo de

simplicidade, simpatia e

amor eterno.

Desejar toda a felicidade

do mundo seria pouco, que
Deus permita a vocês mui

tos anos de comemorações.
PARABÉNS e um grande
abraço!!! (Daniele)

Não poderíamos deixar
de lembrar de uma data
tão importante-na vida do

casal tradicionalista Guido

eMarlene Franzner. No dia

30, completaram 25 anos de
casamento. Diz a expres
são: ''Anos de lida, anos de
rodeio...". Os filhos peque
nos, o caminhão arrumado

e partiam para os rodeios

ao lado dos amigos... de
pois os filhos cresceram,

"veio o motorhome",
muita coisa mudou, foram
morar em outro rincão,
mas sempre que possível
estão aqui, ao lado da fa

mília e dos amigos. Mas te
ve uma coisa que só

AGENDA GAÚCHA'CA'SA
CAMPEIRA

Velhos. tempos, belos tempos, belos
dias, valeu, vai valer sempre, este
é um momento maravilhoso, pois o

sonho e a realidade estão ocupando
o mesmo espaço. Para este lindo
casal de namorados, eternos
enamorados, do rei Roberto Carlos:
"Não há nada mais importante que '

o amor. O amor é que vale na vida,
o resto, o resto são detalhes".

(Marcon)

2 a4/8 - Rodeio CTG Laço do Bom Vaqueiro - Brusque
.

8/8 - Ouinta-fei ra da Tradição - CTG Laço Jaraguaense
9 a 11/8 - Rodeio CTG Tropeiros do Litoral- I tapema
16 a 18/8 - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó
23 a 25/8 - Rodeio CTG Vaqueanos do Litoral -

Palhoça
24/8 - Baile CTG Laço Jaraguaense - "Os'
Mateadores"

30/8 a 1/9 - Rodeio CTG Unidos do Litoral - Paulo

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
ELÃEMGERAL

casacampeira@terra.com.br
Rua Guilherme Weege, 22

fone/fax: 371-0330 -

Centro

4/8 - Augusto Demarchi Junior
8/8 - Marcos' Bertoldí

·Os anos passam, levam a juventude, mas
nos trazem a serenidade do amor. Guido e

Marlene, vocês comemoram 2S anos de

casamento; mas parece que nada mudou.
A mesma alegria, aparência e jovialidade,
então tudo permanece igual? Não; claro
que não, pois o amor, o já imenso amor,

continua crescendo, regado pelo respeito,
tolerância e profunda estima. Guido e

Marlene, em nome dos bons costumes,
agradeço pelo exemplo' de marido e esposa

que vocês mostram para a sociedade.

�esejo saúde, luz e sabedoria. (Marcon)

�
CARNES

B1.3:-

DEMARCHI

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trocou de idade no dia 30 de julho
Olívia Lunelli. Felicidades!

o belíssimo casal Andressa e Jean Dalmarco, felizes em sua

cerimônia de casamento

____._ -

Guido e Marlene Franzner, sempre felizes e apaixonados, completando
hoje Bodas de Prata

-

Marcou presença na lSa I<olonistenfest o industrial Wal'ldér Weege

CANTI NA ITALIANA

SÁBADO, 3 de agosto de 2002 1
�.

Foi inaugurada a Cantina Gianella, que
oferece pratos típicos dá culinária italiana
e uma variedade de vinhos. Para quem
aprecia a boa cozinha, é uma sugestão e

tanto na cidade. A cantina fica na Rua
Barão do Rio Branco, 809.

HAPPY HOUR DO PAPAI
Amanhã, no Clube Beira Rio, será

promovido, pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer, um café colonial,
com o objetivo de celebrar o Dia dos Pais

.

e arrecadar fundos para instituição, que
tem papel de destaque na nossa cidade
há 15 anos, completados no mês passado.

VERNISSAGE
\ Vários artistas de Jaraguá do Sul estarão
mostrando seus dotes em uma vernissage,
que estará acontecendo até o dia 31 deste

mês, na cidade de São Francisco do Sul.
É a 3a Coletiva de Artes Plásticas 2002.
Se você puder prestigiar, não perca esta

oportunidade! !

BODAS
Hoje, o �asal Guida e Marlene Franzner
está completando 25 anos de uma união

repleta de alegria e amor. Ao casal e aos

filhos, frutos desta união, um caloroso

abraço da coluna.

CYBER K@FÉ
Foi inaugurado, na última quinta-feira, um
projeto pioneiro na cidade, pela empresa
Kohlbach Motores, é o Cyber K@fé. Um
espaço para os colaboradores da empresa
de 200 metros quadrados com compu
tadores ligados à Internet, mesas de jo
gos, Tv, vídeo, espaço para leitura, biblioteca
e café. Este espaço apresenta entretenimento
e um estímulo a mais aos seus funcionários.

Cei. Procópio G. De Oliveira, 1550

CENTERSOM·

•
Cd's . OVO's· ACESSÓRIOS PARA SOM

(li)
i"fOf�JI'JICI'
371-8850

Lanches, paU_.
Carne assada toda sexta e domingo

(sob encomenda) I Av. Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Fóne: 370 3028 �hoppingBreithallpt-�ntro 275-2005
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TIME ESCOLAS DO BRASIL
(

,

e'lres UI

tência e resmc
Em uma época tão competitiva no

ambiente de trabalho, sabemos que a

informática precisa ser conhecida e

dominada por todos. Por isso

escolhemos uma das escolas mais bem
conceituadas e tradicionais da região
para falar sobre o assunto;

Segundo Valmor Veloso, proprietário'
da Time Escolas do Brasil, já há muito

tempo houve essa conscientização das

pessoas em se lnterarern no assunto.

Para tanto vale ressaltar a

importância em escolher uma empresa
séria e competente. para estudar.

� A Time Escolas, oferece cursos para

iniciantes, técnicos, manutenção de

micros, secretariado, artes gráficas,
autocad, webdesiqner, vendas,
telemarketing, telefonista, etc.

Veloso enfatiza, que toda: a equipe de
trabalho é minuciosamente preparada,

l1li

it o Iun
�

passando por um curso interno de 1200

horas, por possuírem alunos de 4 à 80 anos,
e o preparo do perfil psicológico dos

professores para com os alunos é de suma

im p o rtâ n c ia.

A Time Escolas do Brasil, dispõe também de
uma academia de condicionamento físico,
onde além de musculação, .pode-se praticar

.

Capoei ra, Dança, sauna e outras atividades.
Com uma estrutura de 800 m2, a Time'
dispõe de vários laboratórios de treinamento
e uma filosofia de ensino exclusiva no Brasil,
'fruto de um trabalho desenvolvido nos EUA,
proporcionando ao aluno o máximo de

qualidade e segurança.
'Associada a AClj S a Time dispõe de
descontos especiais para o comércio e

industria, sem contar com as promoções que
são lançadas semanalmente.
Sede Time Escolas do Brasil: Reinoldo Rau,
299 - Jaraquá do Sul ,- Fone 371 1224.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODOPOVO

Intermediária

SÁBADO, 3 de agosto de 200

Vende: 2 casas em alvenaria, sendo:
uma 60m2 (3 dorm.); e 0itra 36m2 (2
donn.). Terreno de 360m2. Lot. Corupá.
Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro)

Vende: Casa alvenaria, cf área 172

m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão

Leandro, 705 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 70.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 270
c-

,

m2 (6 dorm.), em terreno 750m2.
Rua: Paulo dos Santos (Vila'Lenzi)

Pr�ço: R$ 110.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 273
'

'm2 (5 dorm.), em terreno 630m2.
Vila Nova Preço: R$ 100.000,00
(Aceita casa de menor valor)

.'

Vende: Ap., contendo 3 donn., (área
aprox. 90 m2), cfexcelente

acabamento. Ed. Vila Nova Preço: R$
55.000,00 ou entrada + financiamento

,
'

Vende: Casa em alvenaria,cf 175
m2, em terreno 570m2. Rua José

< Pavanello (Ilha da Figueira)
Preço: R$ 98.000,00

Vende: Mine chácara, em terreno cf

).000 m2, contendo casa mista, cf
aprox. 117 m2. Tifa Teresinha

Preço: R$ 23.000,00

Vende: Casa em alvenaria, cf área
122 m2, em terreno 455 m2. Rua:
Richart Piske, 431 (Czerniewicz)

Preço: R$ 50.000,00

-+ VENDE
-+ Casa alvenaria (semi-acabada), cf ár.ea 120 m2, em terreno de 392 m2.

Centenário (Próx. APAE) Preço: R$ 43.000,00
-+ Casa alvenaria, c/área 120 m2, em terreno de 512 m2. Vila Rau (Próx. Cal.

Julios Karsten) Preço: R$ 45.000,00
-+ Casa alvenaria, c/ área 230 m2, em terreno de 540 m2. Vila Nova.

'

Preço: R$ 70,000,00
-+ Casa alvenaria, c/ área 100 m2, em terreno de 1.100 m2. BR 280 (Próx.

FAMEG). Preço: R$ 75.000,00
-+ Casa alvenaria, c/ área 238 m2, em terreno 580 m2. Vila Lenzi.

Preço: R$ 85.000,00
-+ Terreno, c/ área 412 m2. Nereu Ramos. Preço: R$ 10.000,00
-+ Terreno, c/ área 2.500 m2. Barra. Preço: R$ 65.000,00

-l
'I

'Vende: (asa em alvenaria, contendo
03 dormitórios, cf área 250 m2, em
terreno de 603 m2. Ilha da Figueira
Preço: R$ 55.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 70

m2, em terreno 589 m2. Rua Bertha

Weege (Barra)
Preço: R$ 35.000,00

VENDE

2 casas, sendo: mista cfârea 153 m2, e
alvenaria cfárea 70m'. Terreno de 770m'.

Rua João Plànincheck, 472
Preço: R$120.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul- SC
'

E-mail: interimoveis@netuno.com.brCRECI'0914-J-AA_-37,1_2'117www.imoveis-sc.com.br. _
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - apto
no Ed. Schiochet
(30 andar), c/área
total de 170m2 -

suíte + 2 qtos, sala
ampla c/sacada,
bwc-social, COZo c/

'

armáriosbob
medida, área
serviço, dep. empr.
c/ bwc, área de
festa, pscina, gar.
ValorR$
85.000,00 ou
financ.

CENTRO - sobrado c/ área total de 280,OOm2,
2 surtes + 2 dorm., 2 salas, 2 bwc, COZo c/ or>
mários, área serviço, gar. - terreno c/ 300,OOm2:
Valor R$ 250.000,00 (aceita móvel de menor

valor em Jaraguá ou parcelamento)

VILA NOVA - ótimo terreno c/ área total
1.044m2 c/ 23,80m de frente com a Rua

Tibério Rozza (fundos Clinico Santa

Cecília). Valor R$ 63.000,00.

BAÉPENDI - ótimo terreno plaino com

77�50m de frente para Rua Bernardo
Dornbusch, c/ área total de 2.500,OOm2 -

próprio para fins comerciais. OBS.: aceita
imóvel na cidade como parte de pagamento '

e o valor é negociado.

Imobiliária .Jardim .Jaraguá Ltda.
,

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do �ul - Sç - FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
<,

CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal
Barg c/ área total de 134,OOm2, suíte
+ '2 dorm., sala c/ sacada + chur.,
'bwc-social, COZ., área serviço, gar.,

salão festa, piscina. Valor R$,
100.000,00,

CENTRO - ótimo

apto no Ed. Jacó
Ernmendoerfer (8°
andar), com área
total de 190m2,
suíte + 2 qtos, sala
ampla c/ sacada,
bwc-social, bwc
serviço, cozinha,
área serviço, dep.
empregada, gar. p/
2 carros. Valor
R$ 78.000,00 ou

BAEPENDI - casa em alv., c/ área de
157,OOm2 - 3 qt�s, 2 salas, COZi, 2 bwc,
área serviço, chur., 2 vagas de gar. -

terreno ,c/ área 561,50m2• Valor R$
85.000,00 (aceita imóvel de menor valor
<

em Jaraguá).

, ILHA DA FIGUEIRA - ótima casa em alv.
c/ área total de 248,00 m2, 2 suíte, c/ ba
nheira, 1 dorm., 2 salas, 2 bwc, cozinha área
de serviço, garagem p/ dois carros, terreno
c/ 1383,OOm2• R$ ,145,000,00 (aceita pro-
posta)

,

SÃO LUIS - casa em alv. (semi-nova) - c/
área total de 11 O,OOm2, 2 dorm., 2 salás,
bwc-social, coz.zcopc, área serviço, gar.
p/ 2 cerres, terreno c/ 525,OOm2• Valor
R$ 45.000,00 - c/ estrutura para 2° pavi
mento (aceita proposta).

ótimo apto no

Ed. Carvalho, c/
área total de
135m2 - suíte +

2 qtos, sala
ampla c/
sacada, bwc
social, bwc
serviço, coz.,
área serviço,
dep. empr., gar.
Valor R$
80.000,00 ou

financ.

SÃO LUIS - (Próx. CAIC) casa em alv., c/
total de 140,OOm2, 4. dorrn., 2 salas, 2

bwcs, coz., área serviço, gar., terreno c/
450,OOm2• Valor R$ '48.500,00.

VILA RAU - Casa em alv. (em constr. entre

ga p/ 2 meses) c/ área total de 151,OOm2,
suíte + 2 dorm., 2 salas, 2 bwc, coz., área
serviço, gar., terreno c/ 550,OOm2• Valor R$

100.000,do (próx. 'Unerj)

CENTRO
- ótima
cobertura
(Duplex)
no Ed.
Dianthus
c/ área
total
397,80m2,
2 suites (1
c/ couset e
bwc)+ 2

dorm. (mobilhcdo], sala estar, sala tv, área
chur. + sacada, bwc-social, lavabo, cozo c/
armários sob medida, área de serviço c/
móveis, bwc-serviço, piso revestido em

granito, gor. p/ 2 carros. Prédio c/ salão de
festas, piscina, sauna, play-ground - valor
neg., aceita imóvel de menor valor em Balri.
Camboriú e Florianópolis.

CENTRO - apto no Ed. Karine c/ área total
de 75,00 m2, 2 dorm. sala com sacada, +
chur., bwc-social, coz., área serviço c/ sa
cada, gar. R$ 43.000,00

CENTRO - ótimo apto no Res.
Maximun Center (Próx. Cal. Divina
Providência) com área de 130m2 -

suíte + 2 qtos, sala ampla c/ sacada,
bwc-social, coz., área serviço, gar.
Valor R$ 100.000,00 ou financ

CENTRO - Casa em alv. cf área total
de 167,OOm2, 4 dorm., 2 salas, 2

bwc, cOZ., área serviço, gar., terreno c/
335,OOm2• Valor R$ 75.000,00

VILA NOVA - ótima casa em alv. c/ área
total de 180,OOm2, suíte + 2 dorm., 2 sa

'Ias, escr., bwc-social, lavabo, cozo c/ armári
os, área serviço, gar., terreno c/ 450,OOm2•
Valor R$ '105.000,00 (aceita proposta).

CEt-.!TRO - sobrado parei fins comerciais
ou res. na Rua Antonio Carlos Ferreira,
c/ área total de 120,OOm2, 3 dorm., sala,
bwc-sociol, coz., área serviço, gar., terre
no c/ 256,OOm2• Valor R$ 55.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 013 - ANA PAULA - residência
em alvenaria com 3 quartos,
demais dependências, mais uma

sala comercial na frente, em frente
ao colégio - Valor R$ 49.000,00

COO 212 - CZERNIEWICZ - 2

residências em alvenaria - 2

suíte, 3 quartos, 3 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
área de festas 2 garagem - Valor

R$ 149.000,00

COO ·289 - SÃO LUIZ - Residência
em .alvenaría medindo 60,00m2 -

2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro - Valor R$ 38.000,00

COO 309 - NOVA BRASILlA -

Casa em madeira com 2 quartos -

rua João Planincheck - Valor R$
35.000,00

suíte, 5 quartos, 3 cozinhas, 2

lavanderias, 2 garagens, 3

dispensas, 2 salas, área de
festas - Valor R$ 120.000,00

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

SÁBADO, 3 de agosto de 20

COO 070 - JARAGUA ESQUERDO
- 1 galpão medindo 200,00m2 +

1 galpão medindo 240,00m2
interligados, escritório, bwc,

mezanino

COO 286 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Mini chácara no centro da cidade
- área medindo 2.200,00m2 -

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

COO 305 - VILA RAU - Condomínio

Renascença - Residência nova de

esquina em alvenaria medindo

164,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala
em 2 ambientes, cOZ., lavanderia,
banheiro, 2 vagas de garagem, área
de festas - Valor R$ 92.000,00

COO 322 - NOVA BRASILlA - 1

suíte, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, escritório - Valor R$

120.000,00

COO 335 -ILHA DA FIGUEIRA - casa

mista com 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem,
galpão - Valor R$ 18.000,00

COO 347 -ILHA DA FIGUEIRA
Sobrado novo - 2 'suítes, 2

quartos, 2 salas, 2 banheiros,
área de festas, garagem,

aquecimento - R$ 135.000,00

Realizando seu sonho Irnoblllárlo
FONES/FAX (047) 275�2,990 � 275-2920 - 275-2777

I

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

COD'063 - NOVA BRASILIA
residência em alvenaria com 1

/

suíte, 2 quartos, 2 salas, copa/
cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço, garagem, sala comercial

- Valor R$ 100.000,00

COO 272 - ANA PAULA -

residência em alvenaria com 1

suíte, 2 quartos, copa/cozinha,
sala, lav., bwc, área de festas,
garagem - próxiÍno ao posto
MIME - Valor R$ 55.000,00

COO 304 - VILA RAU - Condomínio
Renascença - Residência nova em

alvenaria medindo 150,00m2 - 1

suíte, 2 quartos, sala em 2

ambientes, cozinha, lavanderia, /
banheiro, 2 vagas de garagem, área
de festas - Valor R$ 85.000,00

��
.• ';q,,�� ..• ,,-

�
�
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COO 319 - POMERODE - CHACARA
- Medindo 139.314,00m2 - res.

com suíte rústica - 2 lagoas - rio
com cachoeiras - 4.000 palmeiras
real de 3 anos - 1.000 eucaliptos
de 20 anos - rancho - galpão -

Valor R$1120.000,00

COO 329 - ILHA DA FIGUEIRA -

Loteamento Piazera - 3 quartos,
sala,

.

co�inha, lavanderia, banheiro,
deposito - Valor R$ 30.000,00

I

COO 343 - JOÃO PESSOA - 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor R$

20.000,00

COO 306 - SÃO LUIZ -

Residência em alvenaria - 1

suíte, 2 quartos, 2 salas, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, área de

festas, canil, garagem dispensa,
escritório, dep. De empregada,

.

jardim - Valor R$ 105.000,00

COO 324 - RIO MOLHA -

CHÁCARA - medindo 5.000,002 -

2 lagoas COI]1 peixes - rancho -

jardim - portão eletrônico -

residência com 4 quartos, sala,
cozinha, garagem - terreno murado

- pomar - Valor R$ 120.000,00

COO 337 - VILA �OVf' - 4

quartos, 2 salas, 2 banheiros,
copa, cozinha, lav., área de festas,
garagem - Valor R$ 80.000,00

COO 348 - BARRA - 4 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor

R$ 60.000,00

COO 027 - VILA LENZI -

residência em alvenaria com 3

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, garagem

- Valor R$ 60.000,00

COO 269 - BARRA DO RIO CERRO -

Sobrado com 1 suíte, 3 quartos, sala
intima, sala, copa, cozinha, 2 bwc,
escritório, dispensa, lav., dep. de
emp., área de festas, aquec. a gás, 3
gar., muros de pedras, calcamento
interno, massa corrida - Valor R$
120.000',00 (troca-se)

COO 303 - AMIZADE - residência
em alv. nova (pronta) medindo

145,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala
em 2 ambientes, bwc social,
cozinha, área de festas, 2 vagas de

garagem, jardim, terreno todo
murado - Valor R$ 90.000,00

COO 312 - SÃO LÚIZ - 2 Galpões,
6 banheiros, apartamento,

garagem, escritório, 2 salas -

.

Valor R$ 150.000,00

COO 328 - NOVA BRASILlA· 2
Residências (Mista 200,00m2) +

(alvenaria 70,00m2) - 3 quartos,
3 salas, copa, cozinha, lavanderia,
3 banheiros, 2 garagens - Valor

R$ 120.000,00

�'
COO 342 - CHICO DE PAULO - 4

quartos, sala, copa, cozinha, lav.,
bwc, garagem, área de festas,
terreno medindo 3.500,00m2 -

Valor R$ 110.000,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bngetec
CRECI934-J

/ Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772 I

quartos, sala,
cozinha,) I

garagem p/1
.

carro no

Condômínio
Amizade no

Valor de
RS
35.000,00

Casa com 3 quartos, garagem pi 2 carros,
<,

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

1027 - Casa em alvenaria com uma

, lanchonete completa virada para rua principal.
Quase em frente ao colégio Julio Karsten.

RS 95.000,00

1041,- Casa em alvenaria, próximo ao Forum -

com sala de visitas com 2 ambientes, suíte com

doset, sacada, hidromassagem, 2 quartos e 1
su»e de visitas, cozinha com armários embulidos
revestido de granito, sala comercial independente

.

.

com 55,70 m2, salão de festas, 2 linhas
telefonicas,etc... RS 220.000,00

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

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

1030 - Terreno no condomínio
azaléia c/720m2 RS 32.000,00.

1044- Loteamento Versalhes: Casa em
alvenaria (sobrado) em construcão (fase de
acabamento} com 270,OOm2contendo 1 suíte
+ 2 qtos, sala de 'PII estar e jantar, copa, coz.,
lev, gar. para 3 carros.Terreno +- 480,OOm2•

.

RS 93.000,00

1066 - Amizade - casa em olv., semi
acabada, 2 qtos, 3 bwc, sala, coz., gar. pi 2
carros, 1 suíte, copa,lav. Terreno: 450m2

Casa:.280,·11 m2 área constr.

RS 140.000,00ac�ita-se carro'

1001- Casa semi - eco a a ótima

localização, ao lado da recreativa da Duas
Rodas.RS 170.000,00.

,/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apto cf 2
dorrn., sala,
coz., bwc.
A partir de

.

R$ 4.600,-00
de entrada.

Apto cf 1

dorm., sala,
coz., bwc.

A portir de
R$ 3.600,00
de entrada

ED. BRUNA MARIANA .. noruo, da Uner] -

.

Obras em andamento
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5129 _ CENTRO - sobrado cl
276,00m2, cl suíte cl bwc, hidro e

closet + 5 dorm., sacada, cozo cl
armários emb., gar., pi 2 carros, cl
área festas, piso madeira, espaço
pI piscina. Terreno cl 420,00m2.
R. Argentina, 70. Valor negociável'

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home P�ge: www.itaivan.com.br

Ref. 5133 _ CZERNIEWICZ - Casa alv.
cl úíte + 02 dorm., 01 bwc, sala estar,
jantar, tv, cozinha, despensa, lavan-
deria, terreno cl 420,00m2 - Rua
Jacob Gesser, 301 - R$90.000,00

Ref.6020-
Sala
Comercial
cl 79,47m2
- Centro -

Sala com

.quatro
divisões +

bwc - 7°
andar - com

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

sala estar, copa, cozinha,
despensa, �vanderia - R$

65.000,00

Ref. 1990 - Amizade - éa'sal
Nova alv. ,c/140,00m2 - suíte
+ 02 dorm - 01 bwc - sala
estar e jantar - cozinha -

lavanderia - garagem - rua

Paulo Klitzke - R$75.000,00

2458 _ BARRA - 2 terrenos, cl
200,80m2 (cada) 1280x2350. R.
Bertha Weege, 800mt acima da
Malwee - R$ 16.000,00 cada

somente a vista

5141 _ AMIZADE - casa alv. cl
100m2, suíte + 2 dorm., bwc,
sala, ,coz. cl armários, área de
serviço, gar., empreem., toda
murada. Terreno cl 360,00m2,
Lot. São Cristóvão - R. Paulo
Klitzke, 161 - piso madeira.

R$ 63.000,00

5040 _ CENTRO - Casa alv. cl
170,00m2 + 1 casa antiga cl

96,00m2 - comercial - Res. ao lado
da Studio FM. Terreno cl

420,00m2. R. Domingos da Nová,
306. Valor negociável, cl cond. de
fazer estacionamento pI clientes.

-,

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

Terreno c/, 1.450m2"
R$ 120.000,00 negociável

5156 _ BARRA DO RIO MOLHA -

sobrado, cl 140,00m2, suíte + 2

dorm., demais dep. Terreno cl
802,50m2. R. Ana zàcco, 234 -

R$ 95,000,00

Ref. 5137 - VILA RAU - .casa ,alv.,
nva, el 150,00m2, suíte + 2 dorm.,
1 bwc social, sala, copa, coz., lav.,

gar. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00

5074 _ VILA LENZI - casa alv. cl
175m2, suíte t 2 dorm., 1 bwc, sala

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

aceita-se carro no nego

5115 _ BARRA � sobrado cl 251,00m2,
suíte + 3 dorm., 2 bwc, 3 salas, área
dê festas cl chur., 2 varandas, suíte e

cozo el móveis emb. Terreno e/600{T12.
R. Elizabeth Rabock, 21 esq. Padr�
Aluísio Boeing. Valor R$160.000,OO

5140 _ ILHA DA FIGUEIRA -

sobrado cl 183,60m2, cf 3 dorm.,
bwc social, sala em 2 ambientes,
sala TV, varandão, gar., eoz. cl
móveis. ,Terreno rol 409,50m2• R.

895, sino. R$ 78.000,00

Ref. 5150 - Três Rios do Sul - casa

alv., cl 70m2, 2 dorm., 1 bwc, .copa,
coz., lav., toda murada, cl jardim.
Terreno cl 464,00m2. R. 699,
Augusto Demarch, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27.000,00 + fino

5134 _ VILA RAU - sobrado cl
2.100m2, lot. Renascença - suíte cl

,

sacada + 2 dorm., bwc social, sala
estar, jantar, lavabo, copa/coz. cl
armários emb., salão de festas cl

chur. Terreno cl 364,70m2. R., 753,
na 27. R$ 67.000,00 sinal + financ.

4292 _ CENTRO - Ed. Schiocht, cl
153,00m2, suíte + 2 dorm., COZo

el 2 armários, próx. Angeloni.
.

R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Iro a
IMÓVEIS

Fone/Fax: 275�0174 - 37t-3124 - 275-0722

L T DA. E-mail: girolla@netuno.com.br

VENDA

1053 - Água Verde - Casa - ej 80m2 em

terreno de 528m2 (17 ,50 x 32) tendoo 2 qtos
- R$ 33.000,ob
1114 - Barra - Casa - ej 200m2 ej 3 qtos,
ehur., piscina, gar. ej 2 carros.

1314 - Vila Lenzi - Casa - (1 de madeira e 1
- de alv. semi-acabada, ambas com

.

70m2).
Terreno ej 450m2, murado. R$ 37.000,00 <

1985 - Picarras - Sobrado - ej 100m2, 3 qtos,
ehur., cj 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, chur., gar, pj 2 carros. Aceita imóvel

em Jaraguá. R$ 60.000,00
1991- Schroeder - Casa - mista, ej 168m2
em terreno de 1485m2 (33 x 45) tendo 4 qtos,
2 bwe's, ehur., gar. pj 2 carros. A casa toda

ej piso cerâmico.

2001- Centro - Terreno ej 375m2 (15x25).
R$ 60.000,00
2003 - Centro - Terreno ao lado Javel, 885m2

(30x29,50)
2021- Centro - Terreno ej 1537,06m2. Em
(frente ao Posto Marechal.

2022 - Centro - Terreno ej 609m2, próx. Beira
Rio - R$ 48.000,00
2034 - Centro - próx. Justiça Federal- Terreno

ej 793,48m2 - R$ 66.000,00 _frente para 2

ruas

2081- Res. Bela Vista- Terreno ej 378,75m2

(15x25,2:;), próx. Champagnat - R$
26.000,00
2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18) - R$
18.000,00.
2132 - Centenário - Terreno - ej450m2,
(15x28), prôx. ao portão 3 da weg II. R$
21.000,00
198 - Figueira - Terreno (alto) - Rua Rudolfo

ej 457,25m2 (15,50x29,50) - R$

JOO,OO
,99 - Figueira - Terreno - de frente pj a rua

ifineipal, esquina ej 421,40�2, sendo 22m

de frente - R$ 34�500,00
2201- Figueira �Terreno lateral da rua princi
pal ej + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00
2211 - Jaraguá Esquerdor - Terreno ej
409,60m2 (13,65 x 30,00) - R$ 26.000,00
2369 - Vila Nova - Terreno parte alta, ej
4651,40m2. R$150.000,00
2982'- Guaramirim - Terreno defronte pj as
falto pj Massaranduba, ej 42372m2. R$
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,
eoz. mobiliada, dep. ernprgada, 2 vgs gara-
gem. Área privativa de 128,09m2 - R$
80.000,00
3012 - Centro prôx. a Millium - apto ej suíte'
+ 1 qto - R$ 48.000,00
3014 - Centro - Ed. Tower Center apto NOVO

ej suíte + 2 qtos, sacada ej churrasqueira', 2
vagas de garagem - R$ 150.000,00

�053 - CENTRO - APARTAMENTO no Ed.

Royal Eilarg - suíte ej hidro + 2 qtos, dep,
ernpreg., 2 vgs. garagem, sacada cf
churrasqueira - R$180.000,00
3092 - Res. Bartel - Apto novo ej suíte + 2

qtos, ej piso laminado - R$ 47.000,00
3101 - Baependi próx. da Rod. - APTO e/3
qtos - 3º andar, piso de madeira - R$ 25 eubs
de entrada + 74 parcelas de 2,21 cubs
mensais.

3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata·
ej suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada cf
ehur., piso = madeira. R$ 35.000,00 + financ
4208 - Schroeder - Chácara - ej245:800m2,
tendo 400r:nts frente pj estrada principal, casa
em alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$
150.000,00.

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

R$ 120.000,00

1313 - VILA LENZI - RES.
PIERMANN - SOBRADO cl 250m2, cl
suíte + 3 qtos, garagem pI 2 carros,

chur. Terreno cf 450m2 (15x30).
Aceita outro imóvel como parte do

pgto - R$ 200.000,00

LOCACÁO
601- CASA ALV. ej suíte + 2 qtos - Vila Lalau
- R$ 600,00.
603 - CASA ALV. - CENTENÁRIO ej suíte + 2

qtos, gar. e ehur. coberta - R$ 600,00.
604 - CASA AlV. - BARRA DO RIO CERRO cf
suíte + 3 qtos - R$ 300,00.
605 - CASA ALV. ej 4 qtos, bwe, eoz., gar.·
R$ 370,00.
606 - CASA ALV. nova ej3 quartos em Nereu
Ramos - R$ 270,00.
607 - CASA ALV. pj fins comerciais ej 7 salas,
eoz. mob., gar. pj 3 carros - R$ 2.400,00..
608 -·CASA ALV. - BAEPENDI ej 2 qtos - R$
275,00.
612 - CASA ALV. ej2 qtos, próx. Studio FM,

_ R$ 320,00.
613 - CASA ej 2 qtos, início so Jaraguá Es

querdo- R$ 230,00.
'615 - CASA ej 3 qtos, Lot. Ana Paula. R$
220,00.
621- APTO ej suíte + 2 qtos - Ed. Isabel la - R$
470,00
624 - APTO cf suíte + 2 qtos - Ed. Verona - R$
400,00
625 - APT,? CENTRAL c/csuíte + 2 qtos e dep.
empregada. R$ 600,00.
628 - APTO ej suíte + 2 qtos, no Centro. R$
400,00.
629 - APTO ejsuíte + 2 qtos - Ed. Tower Center
- R$ 660,00
632 - APTO - ej2 qtos, na Barra do Rio Cerro.

R$ 279,00.
633 - APTO - CZERNIEWICZ ej 1 qto, bwe,
sala e eoz. eonj. - R$ 200,00.
634 - APTO ej 2 qtos próx. a Weg " - R$
280,00.
635 - OUITINETE - ED. MAROUARDT a partir
de R$200,00
638 - APTO - CENTRO - cobertura ej suíte + 3

qtos, garagem pj 2 carros - R$ 700,00.
639 - APTO - VILA BAEPENDI ej suíte + 2

qtos, garagem - R$ 350,00.
641 - APTO - CENTRO ej 3 qtos, eoz., mob.,

� despensa e garagem - R$ 450,00.
654 - SALA COMERCIAL - CENTRO cj 60m2 -

R. Guilherme Weege - R$ 250,00.
660 - SALA COML. - CENTRO ej 70m2 - Rua

1

1351 - VILA NOVA. - CASAS (2 de
alv. e 1 mad.), terreno 876,56m2
(23,80 x 36,83). Casa de madeira
cl 100m2, 4 qtos; Casa de alv.
menor cl 60m2, 4. qtos; Casa de
alv. maior cl 161m2, 3 qtos, chur.
e"gar. pI 2 carros. R$ 150.000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

casa cl 200m2, suíte + 3 qtos,
churrasqueira - R$ 100.000,00 -

aceita troca cl apto - Central cl 3 qtos.

1007 - CENTRO- terreno cornl,
(próx. da Marechal) cf 461,2Qm2
(15x31,50mt) cl casa de alv. de

120m2 - R$ 150.000,00

'1174 - CZERNIEWICZ - sobrado
de alv. - próx. a Gruta N. Senhora

de Fátima, cl suíte, 2 qtos.
R$ 135.000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr.,
chur., gar. pI 3 carros. Aceita apto

até R$ 100.0·00,00.
R$ 170.0000,00

1371 - VILA RAU (COHAB) - CASA de
alv. cl 3 qtos. R$ 22.000,00

I ro

� O�
1213 - Jinaguá
Esquerdo - Casa

alvenaria cl
185m2 em terreno

de 710m2, tendo 3

qtos e garagem pi
3 carros -

R$ 75.000,00.
Leopoldo Malheiro - R$ 300,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 30 17 - GUARAM/R/M - LIO RAUSISSE
- TERRENO 12X28 = 336 M2. R$ 13.000,00

ALUGUEL

REF 3066 - NEREU RAMOS - BR 280
PRIMEIRA ENTRADA NEREU RAMOS -

TERRENO 24.094 M2. R$ 144.000,00

REF 2294 - SÃO LU/Z - R: LEVINUS

KRAUSE, 750 - CASA ALV 143M2, I SUíTE,
2 DORM, BANH, GAR. TERRENO 383;39M2.
R$ 53.000,00. TODA LEGALIZADA PARA

UTILIZAÇÃO DE F�NDO DE GARANTIA.
ACEITA CASA ATE R$ 25.000,00

Ed. Ano (rislino . R.
Pedro Gonzogo, opIo c/
área 1010111 Om', 1

.

suite, 2 dorm., 1 bwc,
,ocodo, chur., individual
bicidelário, 2 portões
elelr., cenlrol de gá, e
goro E.'roJo
RS .43.000,00 + 5 x
980,00 (1,60 CUB's)

REF 9000 - CENTRO - R: MAl. DEODORO
DA FONSECA, 909 - APTO 3 DORM, 2 BANH,
ALA, COPA/COZ., ÁREA SERViÇO, DEPOSITO,

GARAGEM. R$ 480,00 MENSAL

REF 9003 - BARRA RIOMOLHA
R: OSWALDO MABA, 50 - CASAALV, 11 O

M2, 3 DORM, BANH, SALA ESTAR/
JANTAR, ÁREA SERViÇO, GAR. TERRENO
420 M2. RS 430,00 MENSAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO SÁBADO, 3 de agosto de 20

)

�. ,A,L;·UGA

�,

"

'�. \

�
·.../C·OMp:RA

I

../V'S,N,DE[P�[])�D:
IMOVel$

CRECI8489

SCHROEDER - casa com aprox. 130m2

CENTENARIO - casa com aprox. 430m2

Ret. 695· CHÁCARA - Bairro AMIZADE - com área de 29.600m2• LAGOA DE PEIXE, 3km do Centro de

_Jaraguá do Sul. Valor R$ 60.000,00 (negociável)

I1IGUEIRA, - casa com aprox. 118m2
AMIZADE - casa com aprox. 160m2

Area de terra com 3.000m2, próx, Botafogo - Barra do Rio Cerro

Área de terra com 1.300m2, próx. Acaraí - Centro

REF.696·
APTO.
CENTRO·l
suíte + 1
dorm. R$
48.000,00

REF.403-
VILA RAU

cl 4 qtos.,
sala, COZ.,
salão de
festas

garagem.
R$ 70.000,00

CASAS
* Nereu Ramos - R$19.000,00, àceito carro
* Boa Vista - R$ 6.500,00

./

* Boa Vista - R$14.000,00 + parcelas
* Ilha da Figueira - R$ 20.000,00 - aceita trocadorm., sala,

copa, coz.,
bwc, lav., gar.,
pI" carros.
R$60.000,OO

LOTEAMENTO
* Lot. Souza - R$ 1 �OO,OO - Aceita troca

REF.31·
AMIZADE

apto. novo,
cl 1 suíte +

2dorm.,
sala, coz.,
lav., garagem
R$ 55.000,00

REF. 695·CHÁCARA· AMIZADE - cl área de 29.600m' - LAGOA
DE PEIXE. 3 km do Centro de Jaraguá do Sul. R$ 60.000,00 (neg.)
REF. 696 ·,CENTRO· APTO - c/1 suíte + 1 dorm. R$ 48.000,00
REF. 728·ILHADA FlGUEIRA- TERRENO.- Lot Piazera I, cl 510m'
- R$ 13.000,00

I

REF. 730·ÁGUA VERDE - TERRENOcl 543,75m' - R$ 25.000,
REF. 703 - VILA RAU ·tASA c/4 qtos, sala, coz .. salão de tes
gar. - R$ 70.000,00
REF. 673·SCHROEDER· CENTRO. cl 4 qtos, sala,copa, coz., b
lav., gar. pi 4 carros. R$ 60.000,00
REF. 31· AMIZADE- APTO NOVO, cl 1 suíte + 2 dorm .. sala, co
lav., bwc, gar. R$ 55.000,00

TERRENOS

-t-

* Figueira - R$ 18:000,00 - negociável
* Amizade - R$13.000,00 - negociável
* Três Rios - R$ 13.000,00" negociável

I

Rua .José Emmendoerfer, 704 W 371-2501

EDIFíCIO
TOvyER CENTER
Rua João Marcatto

(Fundos. Posto Mime)
R$ 40.000,00 (aceita
carro e parcelamento) (

(

REF. 125 - Casa

alv., 4 qtos,
150m2, São Luís.
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
CORREIO DO POVO l�

.fanAmeticano
I

.

CU_Il��):.'(fi) 'NjtiOfllli

A CHALÉ TRAZ.
,..!_.�.._<...- PARA JARAG,UÁ DO SUL IIr��;r�lçricana

E REGIÃO O PLANO MINHA CASA

Consórcio Imobiliário.

A Chalé Imobiliária em parceria com o GrupoSilvio
.

Santos e o Consórcio Panamerícano agora vai
realizar o sonho da sua Casa Própria.
A partir de R$ 163,00 por mês você vai morar no

que é seu, sem pagar mais por isso.
"-

Chalé Imobiliária. Há 20 anos a gente faz acontecer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantim I Finanças

GM'
02
90
94/
96
93

FORD

97

95

94

95

Corsa Milênio, 4p
Monza Sle, compl., 4p
Vectra GLS compl., 4p
Corsa Wind, 2p
Go11.6

Dakota, 4Cc 99
Fiesta, 4p 99
Escort GL 99
Ranger 98
Ranger, cornpl. 97
Blazer cornpl, 96
S�10 95
Goll.6 94
Uno4p. 94
Uno Mille 93

Omega, compl. 93
Pampa , 93
Parati 2p roda esp, 91
C-20 88

Branco
Bege
Bege
Bordo
Branco

Vermo
Azul
Cinza
Azul
Cinza
Branca
Bordô
Branco

.

Cinza
Cinza
Grafite
Azul
Branco

Gas.
Gas:
Gas.
Gas.
Gas.

R$ 20.000,00
R$ 11.300,00
R$ 14.500,00
R$19.500,OO
R$ 17.500,00
R$ 24.800,00
R$ 14.800,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.800,00
R$ 12.900,00
R$ 7.800,00
R$ 6.900,00
R$ 14.500,00

Fiesta,4p
Escort GLX, 2p
Escort Hobby 1000
F-1000 gabo

Branco

Branco

Cinza

Bordô

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Alc.

Mille Smart, 2p
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille SX, 2p

01

98

98

Branco

Bege GasjGnv.

..

I

t'llr7 Fone (47) 371-2111
: ,;�

.

�.,rII..:::L...
Fax: (47) 275-2076

'_I·i.'j�1JlI"'- e-mail: javel@netuno.com.br
Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do RiO Cerro - Jaraguá do Sul
,

(47) '376-1772 - 273-1001

G
G
G
G
A

G

G

G

O

G

G

GoICU1.6
GolMIIPlus
Santana CL1.8, ar, dlr.
SaveIro CL1.6
Fuscal.600
Santana CL1.8, dlrt.
SantanaQuantumGLS 2.0
AploGL1.8
GoICL1.8
VarJantll

Uno CS 1.5,:4p
Uno CS 1.5, 2p
Aortnol.5
UnoCS ,

5-102.2
[).20 Conquest, compl.-ar
Omega CO 30 compl.
OmegaGLS2.0
Chevette JunIor
ChevySL1.6
ChevetteSL

CourterCLX
KaGL
Versalles GL, trto
Verona LX 1.8
EscortGL1.6
Escort GL 1.6

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
RAT

G
G
G
A

G
O
G
G
G
G
A
FORD

G
G
A
A
A'
A

vw

GM

Prata
Branco
Branco
CInza
CInza
Verde
Prata
CInza
Marrom
CInza

Prata
Verde
Prata
Dourado

Prata
Branco
Verde
Prata
Prata
Branco
Dourado

Azul
Vermelho
Prata
Dourado
Azul
Azul

Rua-João Januáro Ayroso, 65
371.-5343 - (47) 9903-2936

vw
Goll.0, rodas liga leve, 15, para-chcqua pers. Aerof61io
,logus Cl., 1.6 desemb. ar quente
Parati ci, 1.6, gas.
GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, dir. hidráulica, único dono
Vectra 2.0, Gl, compl. cl película, gas.
Logus CL 1.6, desemb., ar quente
Vectra CD, 2.0, completo
Vectra GLS 2.0, completo
prata.
Gol 1.6. ale
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
Chevette 1.6, ale.
FlAT
Uno M!He, EX, 1.0, 4p, llmp. e desb. tras., ar qte, compL _ ar 98
Un� M�lIe, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente 97
Uno Mille, SX, 1.0, ar, Ip. e desb.t., gaa. 97
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94

����p Fiorino aberta 1.0, longa 94

Escort GLI, 1.8, Iimp. desemb., ar.quente, dir. hidr. 96
Escort l1.6, alarme, desemb., ar quente 94
Eseort Hobby 1.0, gas. 94
Escort l1.6, alarme, desemb., ar quente 94
Versales Gl 2.0, 4p, bcrdõ, ar cond., d.h, + abs 93
veronaIx, 1.6, desemb. ar quente 91

���� l 1.6, ale. 89

Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002· RS 2.500,00 02

96
94
91

Prata
verde met.
prata

00
97
94
94
94

verde met.
branco
verde met.
cinza

88
92
89

branco
dourado
marrom

bordô
bordô
verde met.
Azul meto
Branca

azul met.
cinza
dourado
cinza
bordô
preto onix
Cinza

370-7986
Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul - se

Uno 4p
Palio 4p
Fiesta,4p
Gol I

Ternpra
Alfa Romeu
Corsa
Kombi
Gol
Escort GL
Chevette
Chevette

95 Vermelha G R$ 21.500,00
95 Azul G R$ 14.500,00
98 Bordô G R$ 13.000,00
02 Branca G R$ 12.700,00
96 Bordô

.

G R$ 10.700,00
96 Bordô G R$ 10.300,00
95 Azul G R$ 9.800,00
94 Bordô G R$ 7.500,00
89 Preta A R$ 6.800,00
89 Prata G R$ 5.500,00
89 Azul A R$ 5.150,00
85 Prata A R$ 4.450,00
95 Azul G R$ 9.000,00
99 Branca G R$ 11.100,00

Kalibra 2.0, 16V

Vectra GLS 2.0

Escort Sedan 1.6V

Uno 1.0 Faire

Pick-up Corsa

Escort GL 1.6

Monza GL 2.0

Uno ELX, 4p
Xr3 Conv, 1.6

GolCL

Passat Village 1.8

Monza SLE 1.8

Corsa Wind 1.0

Uno SX, 4p, 1.0

99
97
97
96
96
95
95
94
91
88
86
84

R$ 10.300,00
R$ 11.200,00
R$ 10.000,00
R$ 10.100,00
R$ 10.900,00
R$ 18.000,00
R$ 8.400,00
R$ 6.500,00
R$ 5.900,00'
R$ 4.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00

'Financiamos
seu veículo!

\

370·3113
,

(

Av. Waldemar Grubba • Jaragua do Sul· se

WOLKSWAGEN

Gol I. LO

logus GLi
Goll ei, cornpl.
Pointer Gli'
logus Gl, cornp,
RAr

Branco

Verde

Roxo

Vermelho

Prata

97
96
95
95

94

Palio ED 98

97

97
01
95
93

93
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Palio Weekend
. Palio' EL 1.5. 4p
Palio ELX, cornpl.
Uno ELX
Uno Mille
Rorino LX

FORD

Vermelho

Branca
Vermelha

Cinzá
Vermelha
Azul

Azul

F-l000 Dupla Comp 91
F-l000 87
Gol 1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

Monza, 2p, - ar, 87
Monza Class 2p Compi.
MoNza 4p Menos ar

Chevette, alc., 88
Uno Mille 2p 95
608 c/ Baú Seco, 78
Uno 2p., 93
Voyage,83
Gol, 4p.' Vermo Cf roda 16v
Saveiro fechada, 99

Ka 97
96
94

Azul

Eseort Hobby
Verona GLX
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V
Corsa Wind
Corsa Wind

Ipanema SL 1.8

Chevelte
MOTOS
Honda Biz

Vermelho
Prata

Branca

Prata

Cinza

Azul

Verde

00
99
98
91

89

Azul. 99

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 4.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$Ü8.500,00
R$ 6.300,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00
R$15.000 00

Financiamos
seu veículo!

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Rua Walter MarQuardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Hyosung 125
Gol Mi 1.8

Corsa 1.0

Uno 2p, 1.0
Gol CU1.6

Sephia
Tipo, 4p, compl. - ar

Escort Hebby 1.0
Gol CL, 1.6

98

97
96

96
96
95

95

95.
94

vermelha

branco
branca

bordô
verde

branco

prata
marrom

bege

gas,
gas,
gas,
gas.
gas,
gas,
gas,
gas,
ale,

D-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca díe.

Escort GL 1.6 92 branco gas.

Gol CL 1.6 91 prata gas,

Parati CL 1.6 89 marrom met, Ate,

Monza SL 1..8 88' vermelho ale,

D-10 76 branca die,

Fusca 78 branco gas,

Fu�a 79 bege gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322 -Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641

VVotoralltim I Finanças

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

VEíCULO
Gol GIII, 4p, 16V
Gol 16'1. 4p
Corsa Sedan Super
Corsa Super, 2p
Silverado, DLX 4. I

Palio ED, 4p .

Vectra GL, compl,
Palio EL 1.5, 4p
UnoSX,4p
MondeoCLX

TempraSX
GolCli 1.6
Saveiro GL 1.8

Uno ELX, 2p
Kadett GL 2.0

VectraCD

Voyage GL

CB400

ANO COR COMB.

Arduíno
Veículos 371·4225

00 Bege '. Gas.

99 B'rarico Gas.

99. Branco Gas.

98 Verde Gas.

98 Verde Gas.

98 Azul Gas.

97 Azul Gas.

97 Azul Gas.

97 Cinza Gas.

96 Preto Gas,

Preto Gas.

Branco Gas.

Vermelha Ale.

Verde Gas.

Vermelha Gas,

Prata Gas.

96

'96
95

95
95

94

89

84

Cinza
Azul

Ale.
Gas.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá dó Sul- se
92/92 G Cinza R$ 6.900,00

Vermelha R$ 11.500,00

Branca R$ 12.300,00

Bordô R$ 12.800,00
Branca R$ 11.500,00

Branca R$ 14.300,00
Azul R$ 11.300,00

Prata R$ 22.800,00
Prata R$ 16.500,00

'.

Prata R$ 41.500,00. ,

Branca R$ 10.900,00,
Preta R$ 12.500,00
Branca R$ 2.800,00

Cinza R$ 17.800,00
Branca R$ 9.500,00

Branca R$ 4.800,00

Cinza' R$ 13.900,00 .

Azul R$ 10.500,00

Gol GL 1.8

Gol, 2p, MI

Gol, 2p, MI 1.6

Gol, 2p, MI 1.6

Gol, 2p, MI 1.0

Gol, 2p, MI 16V

Gol, 2p, CU 1.6

Vectra, compl., 2,0,
Gol Plus, 16V, 4p
S-10 CS, 2.8, MWM

Gol, 2p, 1.01

97/98

97/97

97/98

97/97

99/99

96/96

98/98

98/98

00/00

96/97

G

G

G

G

G

G

G

G

D

G

G

G
Tempra Ouro 16V 94/95

Fusca 1.300L 78/78

S-10 AR d.h., 2.2,gas95/95
Kadett SLE dir. e trio 93/93

Kombi 1.6 87/87

GoIMI16V,2p 98/98
Escort cornpl., GL 1.894/94

G

G

G

G

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Esc,o'lha Agora
Sua Car�a' de Créd·i�o·111

I i

I i

, I

I i
I,

• e'o
ES'COLHAA MARCA E O MODELO DE SUA PREFERÊN'CIA

-,

I
_

* Por-tas abertas para você e sua familia
,I
* Sua casa própria sem complicação

'. Constru'ir .. Adquirir mais um imóvt:1 ou realizar sonho da sua

'casa ou apartamento! na cidade, campo ou praia, com o
,

... ..

t -

..

- .' I

PANAMERICANO v�cê, terá benefícios especiais.

275-0'475/9975-7602
Rua Jacob Buck, 120 • Centro • Ao lado do Sesc - Jaraguá do Sul • SC

.

,

Anexo à 'PlUS COMPUTADORES I

I
'

--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saia do Aluguel!

,"

Condomfn.lo

ardi das ora
A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE..

•. Casas com 2 e 3 dormitórios
• Gondomínio'Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salãd d� Festas cf churrasqueira

275-2163• Financiamento pela CEF em até 240 meses

Construtor

"A�MENDE!!i
'VL !!iISARA.

.�r(!."'ott{l4.E.�'C�

\/ENPECA!iA (47) 275-2163
I

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72 - (Defronte Caixa Econônica)

TERRENOS
1000 - Nereu Ramos -Iet, Murara, el 386,00m2 R$ 12.000,00
1006 - NereuRamos-lot. Zanghelini, el 322,OOm2 : R$ 9.000,00
1007 - Vila Nova- el 429,00m2 R$ 28.000,00
1009 - Nereu Ramos-localização (entrai, el 500,00m2 R$ 11.000,00
1011- Vila Lenzi- R. Paulo dos Santos, el 500,00m2 R$ 25.000,00
1012 - Barra tio Rio Cerro- R. Oscar Sehneider, el 409,00m2 R$ 16.000,00
10 13 - Nova Brasília - R. João Planinseheek, el l.240,00m2 R$ 85.000,00
lO I5 - Czerniewicz - R. Roberto Ziemann, el I 03l,00m2 : R$ 95.000,00
1016 - Três Rios tio Norte - de esquina, loto Sto Antônio, el 75J,05m2 R$ 22.000,00
1024 - Barra tio Rio Cerro- R. Oscar Sehneider, el 4BO,00m2 , R$ 16.000,00

.

CASAS
2000 - VILA RAU - cosa de alvenaria, el I I l,00m2 e terreno de 2.40l,00m2 R$ 145.000,00
2001 - AMIZADE -Iet. Versalis II, el 3l0,00m2 -terreno de 450,00m2 ... R$ 45.000,00 em construciio
2003 - AMIZADE - R. Frederico Todt, 22B - em alv., el I 20,00m2 -terreno de 420,00m2.... R$ 45.000;00
2009 - BARRA DO SUL - a BOOm do praia, sobrado alv. - I 50,00m2. Terreno e/300,00m2 - R$45.000,00
2011 - Vila Lenzi - C/ BO,00M2 - Terreno de 319,OOm2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R$ 25.000,00
2012 - Czerniewicz- R. Antonio Gesser, 113, el 160,00m2 R$ 80.000,00
2013 - Nova Brasina - órea el 300,00m2 R$ 160.000,00
2014 - Centro- el 144m2, terreno de 900m2, em alv R$ 55.000,00
20 I5 - CENTRO - R. Amazonas, el 464,00m2 - ótimo local - Aceita apto de menor valor R$ 260.000,00

• �016 - VilaNova- e/395m2t piscina R$ 260.000,00 + finan
017 - Gianlini Lenzi - ti B41J12, mista R$ 33.000,00

�030 -Ilha tia Figueira - R. Aguas (Iaras, alv., el I 2Bi53m2 R$ 58.000,00
031 - Czemiewia - ótima localização, c/ I 55m2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• R$ 110.000,00
2034 -Ilhada Figueira- R. Domingos Rosa, 302, e/326,00m2 •••••••: •••••••••••••••••••••••••••••••••• R$ 120.000,00
2038 - Vila Amizatle- Sehroeder I, el I lO,00m2 R$ 22.000,00
2040 - Nova Brasilia- R. 0110 Kuehenbeeker,V I 50,00m2•••s. :. R$ 37.000,00
3

APARTAMENTOS

3001 - Centro - eobetura c/400,00m2 R$ 160.000,00
3002 - Centro - R. Reinaldo Rau, e/3 qtos, el I 20,00m2 R$ 65.000,00
3003 - EtI. Fragata - R. Bahia R$ 55.000,00
004 - EtI. Fragata - R. Bahia , R$ 58.000,00

. CHACARA"
9000 - T�ês Rios tio Norte - c/ casa de 100,OOm2, e terreno de 23.000m2 - Topografia piano .. R$ 70.000,00

.i�"_
• ;;t-l � I =t41·":?J:;Z:e·t.,' (-..
Rua João Planinsche�k, 302

Casa nova de alvenaria el 50,00m2, contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwe. Terreno el 315,00m2 (15x21). Localizada na Rua (903) (CEP

89250-000) losé Jacob Mar;ins, Loteamento Primaverll, Bairro Estrada ·1
Nova. Valor RS 20.000,00

-,

Casa nova de madeira, el 50,00m2, contendo 2 quartos, sala, cozinha,
bwe. Terreno el 406,00m2 (14x29). Localizada na Rua (693)

(CEP 89254-365), Leopoldo Bleze, Loteamento Corupá, Bairro Chico de
Paula. Valor RS 18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I 16CORREIODOPOVO

ILar Imóvei�
27�201O /9101·90�8/9122-7393 .

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

• Terreno cf área de 442,00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R$ 18.000.00.
• Terreno çf área de 600,00m2 (15x40), sito a Rua

Henrique Bortolini, Jaraguá Esquerdo. (Com asfalto).
Valor R$ 20.000,00.

! CASAS
• Casa de madeira cf 72,OOm2, Rua Antonio José
Macedo - Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
R$ 30.000,00.
• 1/2 (meia) Água de Madêtra. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00

\

• Casa de alvenaria, C; 400,00m2• Centro.
r • Coso de alvenaria, cf 280,OOm2, em construção

I
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
• Casa de alvenaria, cf 70,OOm2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00

. • Casa de madeira, cf 80,OOm2, .no Firense - lote
i 101 - Jguá Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação

• Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, cf 65,OOm2, Lote
i 256 - Firense. R$ 18.000,00

�.!I... :o;o�::::�::r!::�:�:::sE:e,do
-

.1ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUE-

1,li NA ENTRADA

� I,.':
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO "

i li
• OURO VERDE • FIRENZE

Iii
i

.
CONDOMíNIO FECHADO

- FLAMBOYANT

11
EDIFíCIO GONZAGA

Aptos de 2 .e 3 qtos (financiamento própria)

SÁBADO, 3 de agosto de 200

ROY�
Vendas ou loca ão

• LÍi)i�1 é laias ComeHiui�
(CI diversas metragens)

•
p/Eventos
3.080m�

(com Gorag�m)
LOCALlZA(AO:

Rua Mo'rechoil Deodoro
do .Fonseco,972- Centro

,"<,�w.,w·=·�·�·.. w;v··.....".,,,.w·=�·······W.-.'=h=.'·h'·.·.• ·.· ..•••••.............•..;.,..•.

I CEDRO MOVEIS
E A SELEÇAO EM RITMO DE PENTA

TUOQ eM 5X
seM dUROS

1 * Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas pia. e'

1 -

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 1-61 - Centro

(próx. Caixa Éconômica) - Jaraguá do Sul - SC

GARÇOM - ofereço-me para
trabalhar fins de semana. Tratar:

275-2629, após 18h30.

DIARISTA - precisa-se, que pernoite COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

no emprego, que não tenha filhos e impressoras. Tratar: 276-1476, c/ Eloi.
seje solteira. Tratar: 275-0887.

IMPRESSOR - p/ máquina Dry-off-.
set, sexo masco Tratar: 275-3388.

REPRESENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-1321, c/Dorival.

REPRESENTANTE/VENDEDOR - p/
vender produtos p/ construção e

acabamento. (Trazer curriculum). ,

Tratar: 370-6533, c/ Marina. I

TELEMARKETING - c/ experiência
/ em vendas, sexo fem., idade
mínima de 20 anos. Tratar:

Consórcio União, R. Barão do Rio

Branco, 627, próx. Angeloni. Tratar:
371�153. I

VENDEDORAS - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa

se, c/ experiência, para trabalhar
na área de seguros. (Vir
acompanhado de Curriculum).
Tratar: 370-0075.

\(ENDEDORES - Precisa-se, c/
experiência, p/ Jguá do Sul e

região. Consórcio União. Tratar:
371-8153. Rua Barão do Rio

Branco, 627, centro.

PEDREIRO - procuro serviço, tenho
prática e indicação. Tratar: 372-
0624, c/ Natália.

PROCURO - emprego de secretária,
telefonista, aux. De escritório.
Possuo ref., período integral ou
parcial. Tratar: 370-4161, c/ Nara.

SERViÇOS GERAIS - Ofereço-me para
trabalhar, construção civil, limpeza, etc.
Tratar: 371-7371, c/ Sr. Nico.

SERVIÇÓS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

PRECISA-SE
·DE JOVENS
PARA FAZER
PANFLETAGEM.
Tratar: 370-3320,

cl Roger
(

VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER COM R$ 217�
Créditos de R$ 20.000,00 até R$126.986,70

II Comprar sua casa

II Comprar um t�rreno
II Reformar/sua casa

II Concluir sua construção
li Ainda poderá utilizar seu FGTS·

'II Seu e da SUa esposa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[I

Ci>SESC
JSERVIÇO SOCIAL DO:COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VENHA FAZER INGLÊS
-

"

E ESPANHOL NO SESC
Sem taxa de matrícula

mensalidades que-vertem de
R$ 32,00 a R$ 41,00).

Profissionais habilitados e material
didático moderno é atualizado..

,

Matrículas abertas
Ligue 371-8930 ou 371-9177'

-Início das culcs, \

J

segunda semana de agosto

CURSO CH PERíODO' DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

-

PROGRAMAÇAO DE CURSOS
I

�

Adl1linistraçijo Flnancelra 120h 11/07 a 28/11
I [

3D e 5D 19h às 22h R$ 720,00
I

I

I
-

ou 1+5 R$ 120,00 I I

III
* vagas disponíveis *

* vagas disponíveis *

2D e 4D 19h às 22h R$ '665,001111
[

ou 1+6 R$ 95,00

II' [I'.

j
07/08 a 02/10 4D, 6D e Sábados Diurno-6D's e Sábados �il"Noturno-as's e 6D's R$ 300,00 ou 1+2 R$ 105,00

IV
220h 13/08 a 02/12 2D, 3D e 4D 19h às 22h· 1+ 5 de I-I

Assistente Administrativo 140h 01/07 a 09/12
\

Decoração de Ambientes 44h

Dê Vida a SUà Loja

R$ 145,00
I

I

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

I

2ª a 6ª 18h45 às 22h15 R$ 130,00

ou 1+1 R$ �8,00 I
II

"

2ª a 6ª 19h às 22h R$
_

86,00 l-
I

Atualização em Legislação 15h 26/08 a 30/08

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177 Trabalhista Vendas Externas 15h 26/08 a 30/08""_

FIES€,
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

Promove Curso de:

COSTURA
\

'vHOUSTRIAl
I

Insori9io até, 9108/20-02_

1 ,

I
F/ESC
C/ESC

SESI. .'

SESI
SEIVAI
IEL

A ty1ARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL Sistema Federeçéo. das Indústrias I,
doEstedo de Santa Catarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro de Atividades Jaraguá do Sul;

Rua Walter Marquardt, 8â5 - sesi@netuno.com.br
FONE: (47) 370-7899 FAX: (47) �70-7690

, ['Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

. � .

Imovels

ALUGA-SE - quarto rnob. cl coz.,
lav. Tratar: 370-3561 ou R. Fidélis

Stinghen, 64, próximo Portal.

,

r'
BARRA - Vende-se, alv., aprox.
267m2, aceita-se troca por casa na

praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955-2298.

BARRA DO SUL - Vende-se ou troca
se por terreno no centro de Nereu.
R$ 25.000,00. Tratar: 392-3050.

BARRA VELHA - Vende-se, em alv.

c/4 qtos, sala, COZ., bwc, gar, p/2
carros e demais dep. R$ 25.000,00.
Tratar: 373-3787, cl Noeli.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
cl 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem pI
2 carros. Próx. ao Pama, em frente ao'
nO 134. Tratar: 275-0845.

GUAMIRANGA (próx.) - Vende-se,
mad., cl 2 qtos, coz., sala, bwc, gar
e demais dep. R$ 20.000,00. Tratar:

I 373-3787, cl Noell. '

'

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troca-se, madeira, cl 3 qtos, sala,
COZ., bwc e demais dep. R$
22.000,00. Tratar: 37Q.5012, cl
Marcos.

ITAJUBA - Vende-se, mista, a 250m
da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam imóveis, geladeira, fogão, etc.
R$ 12.000,00, neg.Tratar: 37Q.0075
ou 9975-0601.

LOT. SANTO ANTÔNIO - 'Troca-se
residência, cl 160m2, por resido mais

próxlrna ao Centro. Tratar: 276-0645,
cl Altair.

LOT. SEU CHICO - Vende-se, na
Gustavo Lesmann, sIno, junto casa

pré-moldada 6x8. R$ 7.000,00 + 30x
R$150,OO. Tratar: 37Q.1616, cl
Elcio.

MASSARANDUBA - Vende-se, em
alv., cl 130m2, terreno cl 400m2, no
centro. R$ 26.000,00. Tratar: 379-
1119, cl Marisa ou Ailton, hor. com.

NEREU RAMOS - Vende-se, cl
terreno 500m2, todo murado cl
escritura. R$ 9.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 371-6069.

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. fv!otivo de mudança.

I Tratar: 276-1044, cl João.

TRES RIOS - Alugo, uma alv. grande
e outra mista, R$ 150,00 (cada).
Tratar: 37Q.1827. <'

TROCA-5E - casa em Joinville por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123-0794, c/Osni.

VIEIRAS - Vende-se, em alv., cl
136m2, todo murado, próx. 8ebidas
Kienen. R$ 45.000,00, nego Tratar:
37Q.2068.

VILA LALAU - Vende-se mista, próx.
Marisol, cl 3 qtos, chur., gar. e
demais dep. R$ 25.000,00. Aceito
apto. financ. De 2 qtos ou carros até
R$ 6.000,00. Tratar: 371-6069.

VILA LENZI - Vende-se, frente pI
colégio, cl 125m2, cl gar., 1 suíte, 2
qtos e demais dep., cortinas fica na

casa. R$ 75.000,00, aceita-se carro
ou R$ 60.000,00 + financ. Tratar:

37Q.9050, c/,simone.

CENTENÁRIO - Aluga-se quitiriete
mobiliado. Tratar: 370-3561.

CENTRO - Vende-se Quitinete, próx.
'Antares. R$ 23.500,00 + financ.

(R$150,OO por mês). Tratar: 275-3798.

CENTRO - Divide-se, novo, só para

moças, próx. ao Angeloni. R$ 60,00.
Tratar: 372-0046, cl Geórgia.

CENTRO - Vende-se, novo, el 3 qtos,
COZ., bwe e de/mais dep. Prédio cl
piscina, salão de festa, ehur. Individual.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta .ou troca-se.

Tratar: 371-9521 (JU 370-4657 após
19h, cl Rose.

CENTRO - Divide-se el moça, apto
mobiliado, 1lOIoIJ. Trata": 3706422, apôs 19h.

CURITIBA - Vende-se, cl 165m2, 1
suíte, 2 qtos, totalmente mobiliado,
no bairro Batel: Troca-se por apto ou

casa em Jaraguá do Sul. Trat�r: 372-
2339 ou 9993-5946.

SÁBADO,3 de agosto de 200 S)

VILA NOVA - Vende-se, em constr.
Pela construtora JG, Ed. Jardim das
Mercedes. R$ 4.000,00, nego Tratar:
37Q.6348.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

constr., cl 2 qtos., gar., chur. e salão
de festas no Res. Járdim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 37Q.7698, el Vilson.

ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 678m2,
por R$ 37.000,00. Tratar: 9975-
2164, cl Jr. CRECI 9465.

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

restante parcelado. Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, Res. Versalles,
el 300m2• R$ 25.000,00. Tratar: 9975-
-2164, el Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, R. João Picolli
16,5x22. R$ 50.000,00. Tratar: 37Q.
0790, após l!)h.

CENTRO - Vende-se, cl 622m2, el
galpão de 135m2• Valor a cornb.,

to�o murado. Tratar: 371-9157.

CENTRO - Vende-se, R. Leopoldo
Janssen, cl 522m2• R$ 40.000,00,
aceita-se carro ouparcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
577,76m2• R$18.000,OO. Tratar:
9975-2164, cl Júnior. CRECI 9465.

ITOPAVA - Vende-se, el 460m2• R$
2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274-8404, cIDils�n.
JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
Lot. Juventus el aprox. 400m2• Valor
R$ 17.000,00. Tratar: 372-0074 ou

91124711cl Elson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: 371'7061.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, cone. fechado. Ótima loc, R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RES. RENACENÇA - Vende-se, cl
'416m2, de esq. R$ 20.000,00. Tratar:
9975-2164 cl Jr. CRECI �465.

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com' área total de 644,OOm2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 371-6310, comercial, ou

997,5-9543, cl Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, R. Elpídio
Martins, el 562,87m2, sendo 29m
de frente pI asfalto, R$ 22,000,00.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 0113-0900.

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

CENTRO - Aluga-se salas
confortáveis, el ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3° andar. Rua
Guilherme Weege, 59. Tratar: 372-
265� ou 371-6505.

DIVIDE-5E- cl 80m2, equipada, c/2
linhasrtelefônicas, fax, computador e
recepcionista. Tratar: 37Q.0431 ou

37Q.3634, pela manhã.

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

SALA COMERCIAL - sala comercial
"nova" cl 140 m2, cl gesso, lâmp.,
direc., jardim estacionamento. Ótimo
pI prestadores de serviço, farmácia
ou 1,99, Rua Bernardo Dornbush.
Tratar: 9903-9567.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 margas, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Aceita-se �
terreno u casa no valor de R$
15.000,00, nas proximidades da Ilha
da Figueira ou Vila Lalau. Tratar: 37ô
2221, cl Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Cacilda, cl 200.000m2, cl nascente,
luz, água e plantação. R$32.000,OO,
Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, cl 1000m2 contr., salão de
baile, lanchonete, rest., cancha
'bocha, 2 campos fut, Suíço, 1 el
iluminação, lagoa de peixes c/400m'
e pista de rnotocros. Área de

20.000m2 a 16km do centro de

Jaraguá, Aceito troca por outro imóve
de menor vaiar. Tratar: 9993-0623 ou

276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE

Vende-se, el área de 75'.000m2, el
casa de alv., cl lagoa el peixe. R'$
30.000,00. Aceito troca por casa em

, Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

RIO MOLHA, - Vende-se, el casa de
5 qtos, terreno de 3.900m2, 2 lagos
el peixe. R$100.000,OO, aceita-se
proposta. Tratar: 37Q.1401, cl Ravio,

RIO MOLHA - Vendo chácara

ecológica cl área de 20. 850 m2 R$
130.000,00 ou de 40.850m2

R$160,OOO,OO À 6km do centro perto
de tudo que ve precisa. Local com
toda infra-estrutura, chalé e edícula
no estilo suíço c/garagem,
churrasqueira,escritório, telefone,
circuito de tv, aquecimento à lenha e

parabólica, rede sanitária septiea,
rede hidráulicá direto da nascente,
rede elétrica el iluminação externa,
galpão el quitinete, canil, lagoa, e
mais terrenos prontos para construir.
Tratar: 37Q.8563 I 9975-Q10�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: 1.0. rodas liga leve. 15. para-choque pers. aerof6lio

Logus CLt 1.6 desemb. ar quente
•

parati ct; 1.6, gas
GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, dir. hidráulica, único dono

Vectra 2.0, GL, compl. cl película, gas.
Logus CL 1.6. desemb .• ar quente
Vectra CO, 2.0, completo
Vectra GLS 2.0, completo
Ger1.5, ale
Chevette Dl 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
Chevette 1.6. alc.
FlAT
Uno Mille, EX. 1.0, 4p, gas., limp. e desb. tras., ar quente. compl.• ar

Uno Mille, SX. 1.0. v.e., tv. e" Ip. e desb.t., gas .• ar quente
Uno Mille, SX, 1.0. ar, lp. e desb.t., gas.
Uno ELX. 1.0. 4p., ar completo
Pick-up Florino aberta 1.0, longa
FORD
Esccrt GLI, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr.

E5COrt l 1.6, alarme, desemb .. ar quente
Escort Hobby 1.0, gas.
Esccrt L 1.6. alarme. desemb .• ar quente
Versales GL 2.0. 4p, bordO, ar cond., d.h. + abs
Verona LX, 1.6, desemb. ar quente
Escort L 1.6, ale.
MOTO
Kawasaki 50 cc, Okm, 2002 • R$ 2.500,00

96
94
91

2000
97
·94
94
94
88
92
89.

98
97
97
94
94

Prata
verde meto

prata

verde met.
branco
verde met.
cinza
prata.
branco
dourado
marrom

bordõ
bordô
verde met.
Azul met.
"Branca

96
94
94
94
93
91
89

02

azul met.
cinza
dourado
cinza
bordô
preto onix
cinza"

veículos
aceita-se troca. Tratar: 9111·7033.

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1.6, gas.,
azul. R$ 5.000,00: Tratar: 371-7260.

BLASER - vende-se, 98, 6 CC, 4x4,
cf GNV. 35.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979·1437 c/ Giovanl-,

I

CHEVETTE - vende-se, 80, inteiro.
R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

C-lO - Vende-se, camionete, 70, die.
R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

I

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
com ar cond., e dir hidr. R$ 3.200,00 CORSA - vende-se 95, wind, R$

9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-se sedan, 2001,
prata, única dona, R$ 7.200 +
assumir 16 parcelas. Tratar: 370-
0075 ou 9975-0601

CORSA';_ vende-seWind, 1.0, 96, prata
c/ aro de liga leve. R$ 9.000,00. Tratar:
370-7986 c/ Marcelo.

CORREIO DO POVO 19

completo (-ar) e direção. R$
4.500,00. Tratar: 276-3355.

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico completo. R$ 5.200,00.
Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE, álcool:
Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
2.800,00. Tratar: 3734018.

OMEGA - vende-se 93, GLS,
completo, teto c/ comp. de bordo.
R$ 8.500,00 + 19 x 275,00. Tratar:

.

37Hl432.

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
completo. R$ 12.900,00, negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

OMEGA - vende-se, GLS, completo.
R$13.500,OO. Tratar: 373-2563

ÔMEGA - vende-se CD, 96, c/ teta,
painel digital, único dono, c/
160.000 km. Tratar: 376-1772.

I

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

5-10 - Vende-se, 96, preta, com d/h,
valor a comb. Tratar: 376-1772, c/
Nei.

VECTRA - Vende-se, 97,2.0, GL,
compl., branco. Tratar: 371-5343.

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

VECTRA - vende-se GLS, 97/97,
completo. R$ 18.900,00 negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

VECTRA - Vende-se OU troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371-9616, c/
Lídia.

VECTRA - vende-se 94. Tratar:
371-5343.

VECTRA - vende-se GLS, 97, azul,
único dono, c/ 56.000 km originais.
Tratar: 273-0994 parto

Branco 1998
-vermelho 1993
Prata 1997
Verde 1996
Azul 1996
Azul 1988
Preta 1996
Prata 1994
Branco 1993
Roxo 1994
Cinza 1999
Marrom 1987
Prata 1978
Branco 1998
Verde 1997
Branco 1997
Branco 1997
Bordo 1995
Roxo 1994
Roxo 1996
Prata 1995
Azul 1992
Azul 1991
Vermelho 1991
Prata 1991
Verde 1991
Branca 1990
Azul 1988
Prata 1998
Branca 1996
azul 1993
vermelho 1990
Cinza 1990
Cinza 1995
Prata 2001
BordO 1994

Fiat Palio
-Flat Prêmio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Fiorino
VW Gal
VW Gol
VW Gol!
VW Parati
VW Santana
VW Fusca
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM 5·10
"GM Vectra
GM Monza
GM Monza
GM Chevette
GM Chevy
GM Opala
GM 0·40
GM 0·20
Ford Fiesta
Ford Pampa
Ford Escort
Ford Escort
Ford Verona
Seat Cordoba
Honda Titan
Kawasaki

1.0. 4p, cl opcionais
CS 1.5, ale
Mille SX, 4p, compl.

�m: ��: te: ���p(.des./ar quente
1.3 CS. cl opcionais. gas.
1.51. Trekking
CL 1.6, cl cpcionaie
1000 bâclcc
GTI compl/oouro/teto
1.0. 16v. 4p, trava � opcionais
GLS. 4p, autom.
1300L, rodas "14
Sedan 1.6, c/ opcionais
Super 1.0. 4P. c/ar

'

Super 1.0, 2p cl opcionais

f.�� lp�i�� �f g��1gg::�
1.0, 2p Wind. cl opcionais
DeLuxe; 2.5, turbo diesel
GLS 2.0, completo
SL/E. 2P. cl opcionais (alc.)
cresstc. 4p, completo
DL 1.6/5 + rodas
500 Dl 1.6/5 àlcool
Diplomata 4p. rellqula
Baú Diesel
Custon Diesel
1.0. 4p, básico
1.6, cl opcionais

t i:�' c1 t�foei�n;��ionais
LX 1.6, oI opcionais

"

GLX. 1.8 completo
125, parto elêtr.
Ninja zx.í i . 1100cc

Fone: (47)
370-8622

ime

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano
95, hidramatie, cinza, chumbo, com
27.000 km, original novo. Tratar:
275-3044 OU 9993-5946.

FIAT 147 - vende-se 86, R$
1.600,00. Aceita-se troca. Tratar:
911.1-7033.

FIORINO - Vende-se, 84, (fechada),
branca, R$ 2.300,00. Tratar: 376-1375.

FIORINO - Vende-se, 88, branco. R$
3.000,00. Tratar: 376-1375.

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4 pts, ano
97/97, completo, menos ar e dir, carro
de mulher em ótimo estado, entro +

financ. Tratar: 9117·0666.

PÁLIO - vende-se 98, 1.6, c/ vidro,
trava, 4 pts, prata. R�2.800,OO.
Tratar: 373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se, EX, 98, c/ trava

eletr., alarme, desemb.,
documentação paga até 2.003, em
ótimo estado. R$ 11.000,00. Tratar:
371-1914 cfMari.

PALIO - vende-se 00/01; azul met.,
gasolina, ar quente/frio, trava e ar

cond. Aceita troca de menor valor.
Tratar: 3704810

PRÊMIO - vende-se 86, R$
2.000,00. Tratar: 9101-9410 ou

3704617.

COMPRO
CON'SÓRCIO
Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 4-7 522-0256 ou

9968-0588

CORSA - vende-se, pick-up
completa (- dir. hidr.), prata. R$
10.500,00 à vista R$ 7.000,00 de

entro +12x R$ 351,00 fixas. Tratar:
9955-5572. C/ Jucélio.

CORSA - vende-se 96, Wind. Tratar:
371-7212.

CORSA - troca-se 98, 2 pts, por carro
de maior valor (pálio OU corsa). Tratar;
376-2092 ou 9104-8542 c/ Carlos.

CORSA - vende-se Sedan, 2000.
Tratar: 371-5343.

CORSA - vende-se GL, 1.6, dir.
Hidr., 96, azul. R$ 13.000,00. Aceito
proposta s/ troca. Tratar: 370·8154
ou 9955-9206 após expediente.

CORSA SEDAN - vende-se Picape,
96, GL, prata, acento de couro, em

ótimo estado. R$ 10.500,00.
Tratar:371-6651 ou 9977A913.

DIPLOMATA· vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., vd. Eletr.; trv elétr., ar
cond., espelho eletr., capo eletr.,

d.hi;l volante escamoteável, 6Cc,
gas.� completíssimo. R$ 6.700,00.
Impec. Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se 98, álcool,
completo, vidro elétrico. R$ 6.500,00.
Tratar: (47) 330-6557 Blumenau.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.
R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$

,

12.000,00 ou troca-se p/ menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-

2860, c/ Sandro.

MONZA - vende-se 87, SLE, 87,
/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

�

BSu1./.rast
rolameh'tllS!lm

'"

Rolamentos -

Retentores -

Buchas, - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

ou 36x R$ 269,00, cf R$ 2.500,00
entro Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se 93, vermelho, em
ótimo estado, com insulfilme,
entrada mais financiamento ou ótimo

preço a vista. Tratar: 371-7398 cf
Eduardo. Hor. ComI.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.

UNO - vende-se ELX 95, completo,
R$ 4.000,00 e assumir 16 x

R$460,00. Tratar: 9121-6163.

UNO - vende-se 2001, 4pts. R$
12.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p,
completo (- ar), cf rodas de liga. R$

,8.700,00. Tratar:
275-3248 ou 9102-
8213.

,,-

CREDITOS UNO - vende-se
. Mille, 93, cf limp.,
desemb., e ar

quente. R$
6.800,00. Tratar:
373-2563.

Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

l"iCi'F1, temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autor.ização BACEM

UNO - Vende-se,
ELX, 4p, 95, verde
met., compl. - ar

cond., único dono,
cf nota fiscal e
manual já
llcenciado até
\2003. R$
B.700,00. Tratar:
371-6056"

UNO - Vende-se,.
90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar:
3714225.

I .

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício UNO - Vende-se,
somente o motor,

94, 1.6, valor a comb., cf nota.
Tratar: 371-2117, cf Charles.

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado. Tratar:
376-1772.

UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO - Vende-se, Mille SX, 97;
bordó, gas., v.e., trv.e., Iimp., desb.
tras., ar quente, para-choque pers.
R$ 8:500,00. Tratar: 371-5343.

280,00 fixas. Tratar: 273-0994.

Da REY - vende-se 86, prata, 4 p.,
álcool, aceita-se menorvalor. R$ 3.800,00.
Tratar: 376-3004ou 9975-7785.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0, !:j4,
bordó, cf para-choque personalizado.
Ótimo estado. R$ 6.700,00. Tratar:
275-3248 ou 9102-8213.

ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4.500,00 + financ. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se Hobby, 96. R$
8.000,00. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se GL, 88. Tratar:
371-7212 ou 9963-7641.

Especializada em
estofamento

\

automobilístico
em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

FIESTA - vende

se 2000, cf ar.
R$ 6.500 + 36x
R$ 275,00. Tratar:
'9963-5287.

MONDEO - Vende

se, 96, GLX,
compl. R$
13.500,00, aceita
se veículo de
menor valor.
Tratar: 370-7542

(res.) ou 275-2990
(com.).

RANGER - vende
se picape XL,
caçamba pf 1.100
kg, 4cc, gas.,
carro impecável.
R$ 10.000,00 +
36x384,00.
Tratar: 372-3499

cf Volnei.
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MOTOS NOVAS E USADAS
Veículo
RF 600
XT 600
XT 225
NX 350
(B 450TR
(B 400
OT 200
(BX 200
(BX 200
XLX 250
XLX 250
NX 200
INO 250
Tilon 125
Tilon 125
Tilon 125
Bis IDO
Bis 100
H. Oreon 100
Mini molo Horido
Mini molo Vomoho

Ano
93
96
00
96
87
80

. 95
OI
98
89
84
9B
98
02
00
99
02
98
96
50
50

Comb.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Cor
Veimelho
Bronco
Azul
Vermelho
Bronco
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Bronco
Verde
P,elo
Vermelho
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
B,onco
PW 50

BR280Km 57, n'1149-Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 3730917/373-:138.1-Guaramirim-SCVERONA - Vende

se, 90, alc., em
,

ótimo estado.
R$ 5.500,00. Tratar: 274-8550. Tratar: 376-3666 cf Paulo.

VERONA - vende-se LX, 91, álcool, FUSCA - vende-se 73, bege. R$
motor AP, dourado cf rodas 1.700,00. Tratar: 9909-0502.

'magnésio. R$ 6.500,00. Tratar:
273-1001. FUSCA-vende-se 73, reformado, rnoIiJ

e caixa na garantia. Tratar: 373-2563

BELlNA - troca-se, 88, R$
4.000,00 + consórcio e troco por
Parati 92 a 95. Tratar: 276-0600 ou

9902-3012.

BELlNA - vende-se Scala, 85,
prata. R$ 3.500,00.

CORCEL 11 - vende-se ano 81,
gasolina, bege. R$ 2.000,00.
Emplacado até 2003. Bom estado.
Tratar:,370-9108.

CORCEL 11 - vende-se, 81, valor a
comb. Tratar: 9965-9318 cf
Leandro.

COURIER - vende-se 99, CLX, 1.3,
azul. Entrada R$ 7.800,00+ 22x R$

FUSCA - vende-se 81 em ótimo
estado aceita moto. Tratar: 372-039!
ou 9965-8875.

FUSCA - vende-se, 80, cf alterador
recém reformado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0241 cf Altair. Aceita
metade em .material de construção.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370.6316.

FUSCA -:- vende-se, 67, bege, cj
documentação em dia, em ótimo
estado (motor 1300) todo original.
R$ 2.800,00. Tratar 370.9134 ou

9122-7341.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado
met., insulfilme, ótimo estado. R$
5.900,00. Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se 1.5 R, 89, vidro
eletr., desemb. traseiro, àlcool. R$
4.000,00. Tratar: 273-0651. cf
Marlon.

ESCORT - vende-se, 93, L, azul
petróleo, gas., 2· dono,
personalizado. Tratar: 370-9172.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95,
gasolina. Tratar: 376-2068 ou 9992-
4712 cf Leo. �

F-1000 - Vende-se,,94, cornpl. Aceito
troca. R$ 27.000,00. Tratar: 376-1701.

F-1000- Vende-se, SS, 94, gas., único
dono, branca, ótima conservação a

gas. Tratar: (47) 9995-8242

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde
limão, cf alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x R$
172,00, Aceita-se Uno 96 ou 97 cf
4p, na cor branca, de preferência o

EP. Tratar: 9122-2093.

VERSALLES - vende-se ou trocá

se, guia, 2.0, 94, completo.
R$ 5.500,00 +22x R$290,00. Tratar:
9991-9940 cf Clóvis.

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, cf aro de liga, em
perfeito estado. Tratar: 370-0277 ou

9121-1320.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

por moto, 81, branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9122-0795, cf João.

BRASíLIA - vende-se, 79, ótimo
estado, ou troca-se por moto CG ou

mato de construção. R$ 1500,00.

125TITAN
CG 125 TITAN
CG 125 TITAN
CG 125 TITAN
CG 125 TITAN KS
CG 125 TlTAN ES
XLR 125
CBX 200 Strada
CBX'250 TWUISTER
CBR 450 SR

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba 3449 - em frente ao DG da Weg
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUSCA - Vende-se, 85, motor 1300,
ótimo estado. R$ 3.500,00. Tratar:

376-1772.

GOL. vende-se 99/00, completo, 4

pts., valor à cornb., troca-se por

carro de menor valor. Tratar: 372-

0804 c/ Claudete.

GOL - vende-se 94, 1.6, AP, gas.,
R$ 4.500,00 + 17x R$ 290,00.
Tratar: 276-3056 a tarde c/ Valdecir.

GOL vende-se 99, c/ar, GNV, branco,
2 pts, insulfilme, R$ 16.000,00. Aceita

proposta. Tratar: 9979-8040.

GOL_ vende-se CL 1.6, 91,
gasolina, branco. R$ 5.000,00.
Tratar: 9113-3883 c/ Davi.

GOL - vende-se 92, 1.6, álcool. R$
3.000,00 + financ. Tratar: 371-6916.

GOL - vende-se plus, 95, c/ limp.,
desemb., banco bipartido, ar quente,
para-choque personalizado. Tratar: R$
9500,00. Tratar: 273-1001 c/ Waldir.

GOL - vende-se 96, 1000, I. Tratar:

371.5343.

. GOL - vende-se ou troca-se CU,
95/95. Tratar: 37M810.

GOL - vende-se CL 1.6 gas. Ano 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entrada + 9x 148,00 ou 5.200,00 à
vista. Tratar: 370-/3579 c/ Marcelo.

GOl-vende-se CU, 1.6, 96, financ.,
ou quitado, aceito carro de menor valor.
Tratar: 370-8199, c/ Joel.

GOl-vende-se, 95 em ótimo
estado. R$ 7.800,00. Tratar: 370-
6348 c/ Jackson

GOl-vende-se, 97 MI, branco. R$
9.500,00. Tratar: 373-2563.

GOL - Vende-se ou troca-se por .

moto, 95, bege met., ótimo estado.
R$ 7.500,00. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016, c/ Hélio.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10_000,00. Tratar: 371-9730.

GOL - Vende-se, 85, BX, branco,
alc., c/ aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se por moto. Tratar:
370-2275.

'

PARATI - Vende-se, CL 1.8, ano
97, prata, dir. hidr., vidros eléticos,
2 portas. R$ 14.000,00. Tratar:
9121-8528ou 371-9514.

PARATI - vende-se ou troca-se, 89
por carro de maior valor. Tratar: 370-
1161 c/ Luís.

PARATI - vende-se GL, 89, álcool.
Tratar: 9963-7641 ou 371-7212.

PASSAT - Vende-se 84, vilage,
preto, álcool. R$ 3.000,00. Tratar:
9903-3450 c/ Gilmar pela manhã.

SANTANA - Vende-se Quantum, 93,
CU, c/ ar cond., e dir., hidr., .R$
11.000,00. Tratar: 9973-8955.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
compl., autom. Tratar: 370-8622.

VARIANT - vende-se II, 80, 2'
dono, ótimo estado, motor novo. R$
2.700,00. Tratar: 273-1001.

VOYAGE - Vende-se em ótimo
estado R$ 2.500,00 aceita moto de
menor valor no negócio. Tratar:
9121-4061.

CARONA - Vende-se, 86, álc., 5

marchas, motor 4 cilindros, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, c/ Cris.

DAKQTA - Vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota
marítima, impecável. R$ 23.000,00.
Tratar: 376-1772.

••

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos. Ótimo
estado de conservação. R$ 8:250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435 ou 372- .

0136, c/ Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impecável. R$ 2.100,00.
Tratar: 370-7986.

JEEP - vende-se 65, motor 6C, em
ótimo estado cf assessórios. Tratar:
9902-7378 c/ Marcos..

MITSUBISHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, compl. - vidro, aro
esp., capota marítima. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, c/ Vilson.

PEUGEOUT - vende-se 96 completo, verde
metC/ 77.000 km originais. R$13.500,OO.
Tratar. 372-D560 ou 9112-4950.

TOBATA - compra-se em ótimo estado
de conservação. Tratar: 276-0264.

VOLVO - vende-se 850 GLT, 94,
preto, completo, Banco elétrico e de

couro.Tratar: 373-2563.

&l�Mais �CO�RRE=IO�DO�P�OV�O�21

GEOMETRIA PNEU�.

CON�ERTO� DE RODA�

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

BALANCEAMENTO

A Dream Car é o seu revendedor

Ssang Yong para Santa Catarina,
oferecendo completa assistência

técnico, peças e serviços.

Conheça também a grande variedade de
veículos novos e usados multimarcas

, nacionais e importados com a garantia
de procedência Dream Caro

SANGYONG

JEEP - Vende-se, 65, retorrnado.jern
ótimo estado. Tratar: 9902-7378, c/
Marcos,

lADA lAIKA - Vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UP WlllYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

RURAL WlllYS - vende-se, 75,
motor 6Cc" mecânica excelente.
Valor a cornb., pronta pI trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

TOYOTA - vende-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5.800 km

original, superconservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946.

VARIANT - Vende-se, azul; 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

Café da manhã
Chá da' tarde

0JlperitivO
executiva

�aternidade

:;frutas e 3h>res
,Licor e Chocolate

especialmia das�es

especial�ia dos !}./amorados
Outras ocasiões

especiais.. i
I

I2(47) 372-0�1�
Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - se

.....CROMOART

Seu desejo acabou de ganhar forma

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - Tel. (47) 372.0676 - drea,mcar@netuno.com.br

SSANG YONG SERVICE

0800140076

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAMINHÃO - vende-se Chevrolett,
78 com guincho de 45 T_ R$
16_000,00 aceita-se carro menor

valor. Tratar: 373-2563

F-4000 - Compra-se, 608 ou volkswagern.
Paga-se a vlsta, Tratar: 9121-4061

M�RCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria granelelra. R$
24_000,00_ Tratar: 9973-8839_

AGRALE - vende-se STX, 91, doe,
em dia, mais equipamento completo.
R$ 1.400,00_ Tratar: 9967-1195_

AGRALE - vende-se STX, 27_5, 91, doc.
em dia, mais equipamento completo.
R$ 1.400,00_ Tratar: 9967-1195:

BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, c/ Gisele_

BIZ - vende-se 2001/2001, preta, R$
1_600,00 + 13 x 170,00_ Tratar. 997S0605.

BIZ - Compra-se, de 98 acima, ou

moto Honda CG 125 acima de 88, pago
, a vista. Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

CG TITAN - vende-se, 125, 2001

c/ partida eletr. e freio a disco. R$

4.000,00. Tratar: 373-2563.

CG TITAN - Vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00_ Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlel).

CG TITAN - vende-se ano 98. R$
2.750,00. Tratar: 371-7260.

CG TITAN - Vende-se, consórcio, partida
elétr., com 10 parco Pagas, faltando 26
parco Tratar: 376-3034 (manhã).

DT - vende-se 180, 89. R$
1800,00. Tratar: 370-1161. C/ Luis
no 370-1161.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,00 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$
200,00 + 6x R$ 180,00_ Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00_ Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97_ R$ 24_000,00. Tratar:
370-2227, c/ Anderson.

ML 85 - vende-se moto em ótimo
estado. Tratar: 276-1007 c/ Alexandre.

'NX - compra-se 400 falcon, 2000 ou

2001 de particular. Tratar: 9902-0033.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,

CEAPSEGUROS

RUQ Reino/do RQu, 728 - SQ/Q 3 - JQrQguá do Sul
E-"",II: ceGpseg@uo/.com.br

toda revisada c/ motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, c/ Jussara.

SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: 371-

-

6310. Com. ou 9133-0560.

SCOOTER - vende-se 97, 90

cilindradas, aceita-se troca ou financ.
Valor R$ 1_700,00. Tratar: 9111-7033_

SHADOW - Vende-se, 01, prata c/
5.000km, toda equipada. R$ 14.500,00.
Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

TENERÉ - vende-se 600, 8!;!, ótimo
estado. R$ 4.500,00. Tratar: 9103-
1611 ou 275-1204.

TENERÉ - vende-se 600, ano 88,
ótimo estado. R$ 4.500,00. Tratar:
9103-1611 ou 275-1204_

TITAN - troca-se 97, por fusca.
Tratar: ,274-8536.

TORNADO - vende-se, Azul, 2002. R$
7.000,00 c/ tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 c/ Mara h/c.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, c/ Luis.

XL 125 - Compra-se. Tratar: 9124-
6939.

XL 125 - Vende-se, pgto a vista atê R$
1.000,00. Tratar: 376-2593, após 18h.

XLR - Vende-se, 125, 01, 'vermelha_
Valor a comb. Tratar: 275-1676 ou

275-0817.

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro + 37x R$ 98,00. Tratar:
9973-8955.

XT 600 - Vende-se, 95, preta. R$
7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x R$
336,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

XT 225 - Vende-se, 01, verm., c/
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R$
164,10_ Tratar: 372-3673, após 15hs.

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 97/
197. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117_

Lanches

anche com haml:>urguer
08)X-SALADA:
09)X-DOG
10) X-6ACON
11) X-HOT POrNT

Tradlcionale

12) MISíO QUENTE

15) X"6URGUER
14) X"EGG

Porçõee
24) FILÉ
25)CAlA6RESA
26)CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO
29) FRITAS ' .

I

i30) FRANGO E FRITAS

51) POLENTA FRITA

52) ,AIPIM FRITO

55) AZEITONA
54) PICANHA AO ALHO E OLEO

lanche ..em haml:>ureuer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
5) X-CAlA6RESA
4) X-CATU-FRANGO
5)X-MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

Cachorro 'l.uente
15) CACHORRO TRADICIONAL

16) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO

17) CACHORRÃO

!*}�� CACHORRO DE MUSSAREI-A
19 CACHORRO DE PAI-MITO '

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

CI00 BIZ
CG125KS
YBR12-5ED
CG125 ES
XLR 125 ES
CBXSTRADA
TWISTER
TO.RNADO

'R$
R$
R$
R$ 92;61
R$ 103,63
R$ 117,35
R$: 140,36
R$ 154,05

16,37
80,43
92,22

GRUPO ESPEC.:AL.
-._-,

-

_... . - ,,/

CARROS

,R$'
R$
R$
R$
R$

R$ 8..591,00
,

R$ I 9.702,00
'R$lQ:.296;00
R$11.394,OO
R$- 12<0348,00

l-�7,79
144,31
153,15
169.148
183,64

R$ iO.502,00
R$ 35.622,00
R$ _50.535,00

, R$. '76.300,00

R$
R$
R$ 888,19
R$ 1.341,03

360,33
626,08
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'diversos'"

6 CD-S - vende-se 150 melodias

(orquestras, valsas) R$ 60,00. Tratar:

37D-2280. CI Marcos após 15hs.

AP. D'E GINÁSTIVA - vende-se pi 33

exercícios, Atletic 2001, R$ 900,00.

Tratar: 276-0290 cl Patrícia após 18h.

APARELHOS MUSCULAÇÃO - vende

se. R$ 3.500,00. Tratar: 379-1207.

AR CONDICIONADO - vende-se

373-3787.

BALCÃO - vende-se manequins,
cabides, mostruários, etc., pI loja. Tratar:
37D-3561.

BALCÃO FRIGORíACO - vende-se, 4

pts, 3 prateleiras, bom estado. R$
800,00. Tratar: 275-3958 cl Pacheco.

BALCÃO PI BANHEIRO - 80X55cm,
creme, cl espelho. R$ 500,00 ou troca

se por esteira elétrica. Tratar: 371-7060.

BARBEADOR - vende-se elétrico cl
6 lâminas, Philips. Tratar: 372-2316.

BARRACA - vende-se infantil,
"bananas de pijamas". Tratar: 371-6707.

BATEDEIRA DE BOLO - Vende-se BP

12. Tratar: 376-1090 cl Zuleica ou Adima.

BATEDEIRA - vende-se pI bolo,
modelo BP 12. R$ 500,00. Tratar:

376-1090 cl Zuleica ou Adima.

BATERIA - vende-se, nova, marca

Turbo, cor vinho. Tratar: 371-1177 ou

9122·1830 cl Adriane.

BAZAR - Vende-se estoque e

mob1JJa no Amizade. R$ 9.000,00.

Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) cl colchão. R$ 300,00
aceita proposta. Tratar: 9903-1898.

BICICLETA ERGOMÉTRICA - vende

se R$ 130,00. Tratar: 273-0601.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

consórcio cl R$2.000,OO pagas, vende
se por R$ 1500,00. Tratar: 276-0600

ou 99023012:

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

consórcio de R$ 30.000,00. Prestações
R$ 323,00 por mês. Tratar: 370-2995.

CELULAR - compra-se Pronto

KS788. Tratar: 274-8404.

CELULAR - vende-se Global modelo

5180, um ano e meio de uso. R$
100,00. Tratar: 9113-3099.

CELULAR - Vende-se marca

Erickson. R$180,OO, negociável.
Tratar: 9953-40121 cl Rose.

CELULAR - vende-se Nokia. Tratar:

371-5133 comI: Ou 370-6613 após
20h cl Lígia.

CELULAR - vende-se pronto da Tim.

R$100,OO. Tratar: 371-0002. CI Fabrício.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a comb. Tratar: 275-1676.

CENTRíFUGA - vende-se nova.

Tratar: 9119-0444 cl Rodrigo

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pi
camping ou pi quem gosta de

cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00. Tratar:
9965-1347 cl Osnildo.

COMPRO - Ouro, pulseiras, correntes,
aliança, etc. Tratar: '9979-0605, cl Adir.

COMPUTADOR - vende-se Micro

Pentium, 31, 800 mhz. Processador

asus CUV 4x, 180, 128 MB, 133MHZ,
Hard Disc 10.2 GB, Placa de vídeo 8MB,
3D tridente, Placa de som yamaha;
monitor 15'LG 56 A, Drive 1.44 MB,
Gabinete Mini torre ATX, CD multimídia,

placa fax modem, scaner , impressora
\ Epson. R$ 1.850,00, semi novo. Tratar:

373-0263 ou 9979-0283 cl Paulo.

CORREIO DO POVO 23

pães por hora, novo, na caixa, ou troca

se por carro. R$ 4.500,00. Tratar: (47)
635-4043.

FREEZER - vende-se vertical, prosdócimo,
1801. R$ 300,00. Tratar: 371-6409.

FRITADEIRA - vende-se elétrica.

Tratar: 370-3561.

GAITA - vende-se 80 baixos

universal, marca Lider. R$273-0461.

GALPÕES - Aluga-se, 1 galpão, na Av.

Préf. Waldemar Grubba. Tratar: 273-5528.

GATO - vende-se Siames. Tratar:

373-3787. CI Noeli.

GELADEIRA -r-r vende-se Duplex,
Consul, em ótimo' estado. R$ 460,00.
Tratar: 9975-1936 cl José Carlos.

HD 20GB - compra-se estragado marca

Quantum. Tratar: 376-0811 cl Rafael.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pi
isolamento. Tratar: 9992-7162.

JANELAS - vende-se usadas cl
vidros. Tratar: 370·3561.

JANELAS (6) - vende-se de madeira

(cedro) 3 de 1,20 x l,60m cl vidro e

3 de 1,00 x l,20m cl cidra. R$
250,00. Tratar: 370-9147 cl Eolita.

JOGO DE QTO. - vende-se pI solteiro
cl 1 beliche cl colchão, 1 roupeiro 3
pts., 1 cômoda cl 7 gavetas (marfim).
em bom estádo. R$ 250,00. Tratar:

273-6382. Após 18h, final de semana

cl Elisãngela ou Edson.

I JOGO DE QUARTO - vende-se pi
solteiro', Rudnick, cama cl baú, criado
mudo 3 gavetas, armário 4 pts cl
escrivaninha, cadeira todo em môgno
mais colchão. Tratar: 372-0382, cl Evanir.

LAVAÇÃO - vende-se pI autimóveis
em frente à Kolbach no centro. R$
2.800,00. Tratar: 370-1478 cl Jean.

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.

Tratar: 275-3937.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LOJA - vende-se de roupas cl
estoque e móveis. Tratar: 371-9116

cl Cacilda.

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar:

9992-7162.

MANGUEIRA - vende-se pi
latoaria, Oxicorte, completa (cl bico
e mamômetro). Tratar: 370-9062.

MAQ. CORTE - vende-se industrial, semi
nova. R$ 1.300,00. Tratar. 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor

valor.. R$ 375-1080.

MÁQ_ COSTURA - Vende-se, modelo

reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:

9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a combinar.

Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MÁQ. DE ,BORDAR - vende-se 6

cabeçotes, marca Tajima (japoneaal,
borda de 300 a 500 peças por dia.

Valor 15.000,00 ou R$ 18.000,00 cl
estoque de fios,. bastedores, máquina
para ,preencher carretilhas, estante,
mesa para trabalhar e outros. Tratar:

372-0074 ou 91124711 cl Elson.

MAQ. DE COSTURA - vende-se

Closley (antiga à pedal). R$100,00.
Tratar: 371-7060.

MAQ. DE COSTURA - vende-se

Overlock sequinha cl mesa. R$
150,00. Tratar: 371-6238.

MAQ. DE COSTURA L vende-se,
Vigorelli. R$ 70,00. Tratar: 371-6409.

MAQ. LAVAR - vende-se pi carro

cl água quente R$ 1.700,00 e maq.

'PI fazer espuma. R$ 900,00.
Tratar:376-2279.

MAQ. LAVAR - vende-se Enxuta, 3

anos de uso modelo novo. R$300,00.
Tratar: 371-1044 c/Solange.

MAQ. OVERLOCK - vende-se 7.500p
semi nova. Valor à cominar. Tratar:

276-08199. cl Maria.

MAQ. OVERLOCK - vende-se ótimo

estado. Preço à combinar. Tratar:

371-3699. cl Izira.

MAQ. OVERLOCK - vende-se

sequinha cl mesa. R$ 150,00.
Tratrar: 371-6238.

MAQ. OVERLOQUE - vende-se Klindex.

R$ 2.500,00. Tratar: 376-1838.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00 de

entrada e o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, cl Rosa.

MAQ. RETA - vende-se Brotter. R$
700,00 nego Tratar: 275-0616.

MÁQUINA - Tenho pI trabalhar cl
cazeamento e colocar botões

(pressão em gerai), rebi! etc. Aceito

facção. Tratar: 372-1652.

MÁQUINA r: vende-se, reta,
cobertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MÁQUINA PI COSTURA - Vende-se:
1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem desc.

ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampa de

vidro, pi 6 cad. estofadas. R$ 200,00.
Tratar: 372-4153, cl Alex ou 370-6278.

MESA TÉRMICA - compra-se para

estamparia, Tratar: 371-2115. CI Mauricio.

MODELADORA - vende-se pi pão
francês, Sulpan. R$ 800,00. Tratar:
376-1090 cl Zuleica ou Adima.

MOTOR - vende-se Diesel, 10 hp,
marca Yamaha. Aceito carro ou moto

na troca. R$1.200,00. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.

Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

OAdJNA - vende-se ou troca-se por moto

ou carro. Tratar: 9101-1447, c/,Bita.

PALMITO - vende-se muda com

30cm. Tratar: 373-2563.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, cl Simone.

PEDESTAL - Vende-se, 16, canhões

de luz cl catraca e 40m fio. R$

900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

MAQ. SOLDA - vende-se maq. solda

elétrica, lixadeira, furadeira de impacto
(industrial) e caixa de ferramenta

completa. Tratar: 370-9172 ou 99750102.

CONSÓRCIO - vende-se de moto Honda,
NX4, Falcon. R$ 4.000,00 +60 x R$ 193,34
cl 30 pagas. Tratar: 392-3050.

CURIÓ - vende-se criação (macho, fêmeas
e filhotes). Tratar. 371-8040 cl Jairo.

DIVISORA - pi pão francês R$ 800,00.
Tratar: 376-1090 cl Zuleica ou Adima.

ESCORREGADOR - vende-se, pi
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl prof. Ademar.

ESPINGARDA - vende-se de pressão,
marca Urca. Válor à comb. cl nota
fiscal. Tratar: 9118·2880 cl Guilherme.

EST�IRA - vende-se elétrica R$
350,00. Tratar: 370-7080.

FARMÁCIA - vende-se cl Clientela e

convênio Formado. Tratar: 376-1949.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

ATAS DE VíDEO - vende-se 700

fitas cassetes por R$ 7.000,00 di
expositores. Tratar: 376-1090.

FORNO A GÁS - vende-se Venâncio

pi 120 pães francês. R$ 700,00.
Tratar: 376-1090 cl Zuleica.

FORNO - vende-se Turbo pI 1000
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PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$
150,00. Tratar: 371-6409.

PIA - vende-se balcão c/ 3p. e cuba c/ cartucho digital, pedestal e caixa de
inox:R$ 80,00, nova. Tratar: 9119-0444. som. R$ 800,00. Tratar: 37&0971.

TELEVISÃO - vende-se 14-, LG, c/ con
bole. R$ 250,00. Tratar: 9991.Q927 c/ SéIgio.

.

PINCHER -' vende-se filhotes n· O.
Tratar: 9993-<l623 ou 276-3602.

PINCHER - vende-se filhotes R$ 80,00.
Tratar: 373-3787. c/ Npeli.

PINTURA - Fazemos pintura em móveis

(pátina, decapê, etc.). Tratar: 9905-
2929 ou 275-2229.

PlOTER - Vende-se, ploter de recorte,
boca de 25. Preço .de ocasião. Tratar:
370-9172.

PONTA DE ESTOQUE - vende-se p/ sa
coleiras e revendedoras. Trata� 370-3561.

.

-PRECISASE - moça p/dMdir ap. no oenbo.
Tratar: 99934525 ou 372-3255 c/ Karlize.

PROTETORES DE BERÇO (3) - Vende
se. R$ 20,00 cada. Tratar: 370-9228.
c/ Rosane •.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO - Aluga
se por hora, l' hora grátis. Tratar: 371-
9603 ou 9104-2393.

TECLADO - vende-se Cassio, CTK
500. Tratar: 370-3561.

TECLADO - vende-se PSR 180. Preço
à comb. Tratar: 274-8565.

TECLADO - vende-se Yamaha Iser 520

TELEVISÃO - vende-se, 24",
Panasonic. Tratar: 373-3787.

TíTULO - vende-se Clube Baependo.
R$ 350,00. Tratar: 392-3050.

I

TRITURADOR - vende-se p/ adubo

orgânico. R$200,OO. Tratar; 37&0971.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se em

ótimo estado. R$150,OO. Tratar: 3702-3616.·

VESTIDO DE PRENDA - vende-se R$
80,00. Tratar: 9991-9940.

VIDEO CASSETE - Vende-se Philco, 4
cabeças. Tratar: 274-8565.

.

VíDEO CASSETE - vende-se 4 cabeças,
Panasonic. R$ 200,00. Tratar: 371-6238.

VIDEO CASSETE _ vende-se Philco, 4
cabeças. Tratar: 274-8565 c/ Anderson.

VIDEO lOCADORA - vende-se c/ 9000
fitas e OVO'S c/ loja de conveniência.
Tratar: 9993-5946.

VíDEOGAME - vende-se Milster System
III, c/ cartucho de 20 jogos. Valor à
comb. Tratar: 371-9699.

VíDEOGAME - vende-se, super
nintendo, c/ 2 controles e 6 fitas. R$
150,00. Tratar: 371-6238

FlORINO - vence-se pick-up, 93, álcool, 7.850,00 'ou financio. Tratar: 273-1001
prata met., oferta. R$ 5.950,00 ou

financio. Tratar:273-1001' SANTANA - vende-se GLI, 94, 4

portas, dir. hidr., chumbo met, financio.
VERSAILES - vende-se GL, 92, álcool, Tratar: 273-1001
4 portas, prata met., impecável. R$
5.600,00. Tratar: 273-1001 VARIANTJI - vende-se 2· dono, ótima;

2.500,00. Tratar: 376-1772.
VERONA - vende-se LX, 91, dourado.
R$ 6�100,OO ou financio. Tratar: 273- FUSCA - vende-se, 94, dourado. R$
1001 5.600,00. Tratar: 376-1772.

GOL - vende-se plus,. 95. �$ 9.100,00. DAKOTA - vende-se, 99, vermelha,
Tratar: 273-1001 y SOT. R$ 21.800,00. Tratar: 376-1772

UNO- vende-se CS, 1.5 IE, 95, ar CHEVI - �, 90, gas., prol caçam-
cond., vldro/trav, eletr., alarme. R$ ba, 2"dono. R$4.800,OO. Tra!àr: 273-1001

TENDA DE UMBANDA
PAI XANGO

Rua Rui Barbosa, n,o 68 - eOHAB
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

11pres IIJtturaisl arra�JOs�1!t gP'al" atell!emosftstí1S;
�flSfl.ltIe1ttos; fiíllaal e cesbiS di caflda. IIJfl.flhll.

Rua P,.oc6pi� G. de Oliveira,. 1066 (<:'0 lado do cemitério
., Jit.!371-'9942! t..mos di�k ,entre a

Cloro desinfetantes'

Produtos de Limpezattda.

370-7271
Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: alana@oetuno.com.br
III

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
'Margot Adélla Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 12
Distrito de Jaraguá do. Sul, Estado' de Santa Catarina, faz sa

ber que compareceram neste Cartório exibindo seus docu
mentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguin
tes:

EDITAL n2 23,836 de 26-07-2002

JAILSQN Luís SATLER E MARIZA PISKE

Ele, brasileiro, solteiro, analista de vendas, natural de Járaguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Leopoldo Mahnke, 306,
nesta cidade, filho de Joãozinho Satler e Laura Domke Satler.

Ela, brasileira, solteira, laboratorista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Erwino Menegotti, 944,
Água Verde, nesta cidade, filha de Raimundo Piske e de
Edeltrudes Stein Piske.

EDITAL n2 23,839 de 29-07-2002
ERTON FOSTER E MIRIAN ZECHINI RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas,· natural de

Mercedes, Paraná, domiciliado e residente na Rua Gustavo

Lessmann, 21, Vieiras, nesta cidade, filho de Bertolino Fo�er
e Altair Foster.

Ela, brasileira, solteira, controle de qualidade, natural' de

Lages, domiciliada e residente na Rua Gustavo Les.smann,
21, Vieiras, nesta cidade, filha de José Rodrigues e Maria Rita
Zechini Rodrigues.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela Imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

* 9963-6820

A RCS Infoimótico podê oferecer !IS me!ho(4ls vonlogens
� pora o $GIl compuhldor nijo Ih.e deixar nQ m�Q.

Tudo em Qcess6rios, manulençôes e peças>em geral.
Gostou? Então ligue 8 fOfa o seu orçomanlo, I!ÓS goranfímos li sua salisfa�ol

fGlou em coÍÍlpllladores, II{j4u para RCR Informólico.
Pensando no seu bem eslor, sempre. ..

. \
Rua: Barão dO Rio Brom:o, 320 sala 04.- ÚIIIIto - Jcrogu6 do sul - se

,

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO,
Tabelia Designada da Comarca de Jaragua do
Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.
Faz saber a todos quanto, este edital; virem
que se acham neste Tabelionato para

, protesto de Titulos contra:

ADEMIR MOTIA - RUA MAL CASTELO BRANCO 9408 - SCHROEDER;
ADIR GEISLER - RIBEIRAO GRANDE DA LUZ S/NR - Nesta;
ADRIANO BETIONI - RUA HENRIQUE KRAUSE 91 - Nesta;
ARLLETE MARI AMERICO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - Nesta;
CILMAR PAULlNO THEVES- RUA FRANCISCO HRUSCHKA LOTE 279·

Nesta;
CLAUDETE NEGHERBON KRUEGER - RUA PADRE ALUISIO BOING SI
NR;
CLAUDIA AP PACHECO - R ANGELO TORINELLI 78 - Nesta;
COMERCIAL DE ARMARINHOS MANERICH LTDA - RUA PASTOR LOLZ

S/NR - CORUPA;
COMERCIAL DE ARMARINHOS MANERICH LTDA M - RUA PASTOR

LOU S/NR - CORUPA;
DULCIDIO MENDONCA DE VARGAS - RUA BERNARDINO BRESSANI SI
NR - Nesta;

>

GIRALDI COLlN E COLlN LTDA - RUA REINOLDO RAU, 399 U 07,
CENTRO - Nesta;
HAUSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CAIXA POSTAL 550 - Nesta;
IND DE ESTOFADOS VILA NOVA LTDA - RUA JOSE THEODORO

RIBEIRO, 4420 CENTRO - Nesta;
JAIRO ROBERTO D� SOUZA - R ANGELO RUBINI 683 - Nesta;
JARMAQ ASSIST TECNICA MAQS COST - AV PREF WALDEMAR GRUSSA

2727 - Nesta;
OAO SERGIO ALVES MOUTOSKI - RUA ARNOLDO PISK 48. - Nesta;
JOSE F DOS SANTOS RLHO - RUA FRANCISCO HRUSCHKA 159;2 CASA

·02 - Nesta;
JOSE LUIS PEREIRA - RUA JOSE PLANINSCHECK 790 - Nesta;
LEILA REGINA DO NASCIMENTO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - Nesta;
LUIZ CARLOS PORFIRIO - RUA ARDUINO PRADI 150 - Nesta;
LUIZ CARLOS PORFIRIO.- RUA ARDUINO PRADI 150: Nesta;
METALURGICA T S LTDA - Nesta R 4032, S/N§ - Nesta;
MIGUEL RIBEIRO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - Nesta;
MOVEIS NIEMANN LTDA - RUA ALBERTO DARIUS 264 - Nesta;
NERI DE OLIVEIRA - ROD SR 416 PROXIMO SUP GUMZ - Nesta;
NORIVAL LEONARDO KLEIN - R JOSE MENEGOTII 277 - Nesta;
ODETIE DA SILVA BORBA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 2259·

Nesta;
OSNI CESAR WELKER - RUA VERONICA DEMARQ ROSA 118 - Nesta;

OSNI DA SILVA - MANOEL DOS SANTOS - Nesta;
PARHAM IND COM PECAS SE�VICOS LTOA - RUA ERICH MATIAS S/NR
-Nesta;
PARHAM IND. E COM. DE PCS E SERVo LTDA - RUA TIFA MATHIAS, 18
- Nesta;
PAULO ROBERTO MORETII - RUA BERTHA WEEGE 200 - Nesta;
PAVER IND LTDA - RUA ESTRADA AGUAS CLARAS SN - Nesta;
PLUS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - RUA JACOB BUCK 120·

Nesta:
POSTO 416 LTOA - RODOV se 416 KM ·173 - Nesta;
RITA DE CASSIA LEUPRECHT ME - RUA BERNARDO DORNBlISCH 605

-Nesta:
SALETE TEREZINHA DERETE DE ANGELO - RUA FELICIANO BORTOLlNI
1390 - Nesta;
SUPERMERCADO ZACER LTDA - RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA
448 - Nesta;"
TECILA ELETROINDUSTRIAL LmA - RUA JOAO PLANINSCHECK 1587·

Nesta;
VALCIR JUNKES - RUA APIUNA 1499 - SCHROEDER;
VERISSIMo JOSE GARCIA - ESTRADA ITAPOCU KM 7 CXP 22 - CORUPA;
VIVIAN DE FATIMA JACQUES COMIN - RUA 979 - 144/07 - TRES RIOS
DO SUL - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encon

trados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por intermédio do presente
Edital, para que osmesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua Arthur Muller, nQ 78, no

prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 24 de Julho de 2002
IIton Hóffmann

Tabelião Substituto
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•
DECISÃO DO STJ RESTABELECE·DIREITO DO

CORRETOR DE IMÓVEIS PARA AVALIAR IMÓVEIS

,

.

•

•

•

•

I

•

I

I

•

•

• COMUNICADO
•

I

•

I

I

• AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
•
I

•
•

•

•

.

I

I

"

o Superior Tribunal de Justiça acatou recurso interposto pelo Conselho Regional de Corretores de

Imóveis de Santa Catarina, restabelecendo o Provimento n° 01/99, que possibilita ao corretor de

imóveis, inscrito no CRECI/SC, realizar arbitramento ou avaliação comercial de imóveis em se

tratando de venda, permuta e locação. ,O ato garante, inclusive, avaliações feitas por corretores de

imóveis em ações renovatórias ou desapropriatórias.
O Provimento foi instituído' em janeiro de 1999 pelo então Corregedor de Justiça, Dr. Francisco
José Rodrigues de Oliveira Filho, e seus efeitos foram suspens_os por mandado de segurança
impetrado pelo Instituto Catarinense de Engenharia de Avaliações e Perícias e pelo CREA/SC.
Em 'Seu relatório, o Ministro Francisco Falcão afirmou que o Provimento da Corregedoria Geral

; ,de Justiça de Santa Catarina "não feriu direito líquido e certo dosprofissionais inscritos no CREAJJ, confir
mando' que a avaliação de imóveis não é -ato privativo dos profissionais de engenharia

e arqUltetura.
,

O relatório destaca precedentes jurisprudenciais que atestatn que "à determinação do valor de um imóvel ..

; depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, maté-
'

•
I

" ria que não se restringe às áreas de conhecimento" de profissionais inscritos no CREA. ;

,
'

O-Presidente proporcionou aos Corretores pe Imóveis das cidades de Joinville e Chapecó palestra
.'

. ,

e. seminário sobre avaliação imobiliária, com o Conselheiro Alvino José Junior, e o intuito é levar a

palestra ao maior número possível de cidades,-pois essa decisão judicial, segundo Gilmar dos San

tos, "obriga-nos a aprimorar os conhecimentos a respeito da matéria para podermos passar
credibilidade do trabalho realizado aos nossos clientes e ao Juiz, no caso de ações judiciais, e com

competência garantindo nosso espaço no mercado".
O CRECI/SC deverá baixar ato normativo regulamentado procedimentos mínimos a serem obser

vados para realização de avaliação comercial.

"

•

•

•

•

•

"

•

•

"

•
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I • Ed. Amaranthus Apto, novo el 306m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo Saeani,.36.
�WOO� •.

I • Ed. D. LourenzoAptos novos, el suíte + 2qtos. R. Leopoldo Malheiro. R$ 550,00

I
• Ed. D. Lourenzo Aptos novos, el suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. R$ 450,00
• Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dornbuseh, el 3 qtos e demais dep. R$ 380,00

I

I
• Ed. Dianthus - R. Marina Frutuoso, apto 703, el suíte + 2 qtos e dep. empr., prédio el piscina e

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA I �v:��;oe;����t��_$e��O;�í�e+lqtoedemaiSdeP. R$450,00
, '. Ed. TowerCenter-e/lsuíte+2'qtoedemaisdep. R$650,00

I • Ed. TowerCenter- salas de 101m' a 138m', el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
• Ed. Amarylis - el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00

I • Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532- saias, el 40m',l' andar. R$ 400,00
• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - sala, el 40m', 2' andar. R$ 350,00
• Ed. Eriea - R. Guilherme Hering, 70 -loja térrea, el 55m' - R$ 300,00
• Ed. Alberto Marangonl - R. 25 de Julho -loja térrea, el 26m'. R$ 200,00
,. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer,1549 -1 sala térrea - 36m'. R$ 200,00
• Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m' cada. R$ 280,00/250,00
• Loja térrea - R.Bemardo Dornbuseh, 136 -el 660m'. R$ 660,00
• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa-c/ 830,!,' - R$ 3.900,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m\R$ ;.000',00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, el 250m'. R$1.000,00
• Terreno - Rua 25deJulho(ao lado campo de futebol). R$220,00
• Galpâo c/ aprox. 400m'-Rua Guilherme Danker-Ceniro. R$667,00
• Galpãomadeira-Rua Frederico CurtVasel, sjn'-R$ 500,00 ,(

- CASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto - parte superiorem
eonstrução-Terreno com 600m', Lot.Versailhes-R$ 75.000,00
• Casa em alv. el 200m', suíte + 2 qto e demais dep., el405m'- seminovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,
Lot. Girolla. R$125.000,00
• Casa mista naVila Nova, R. ArturHenehel, 56,el80m'+ edícula em alv. el 70m' (terreno el615m')
- R$ 80.000,00
• Casa em alvenariaq/140m', 3quartos, sala, coz., bwe, terrenoe/600m'-Rua LuizPíeolli-R$
50.000,00-Acerte-se' sítio Jaraguá doSul ou região.
• Apto "fJ:d. Vitória Régia-Vila Lalau-3qtosedemais dep., apto 303A-R$ 57.000,00
• Apto no Ed. Vitória Régia- Vila Lalau -3 qtos e demais dep., apto 302 A elCozinha sob medida e

churrasqueira na sacada. - R$ 58.902:00 _

I ERRENOS/SITIO
• Terreno - R:Pe. Aluísio Boeing - Barra.e0 Rio Cerro -el 566m'- R$ 31.500,00
• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro - el 488m' - R$ 31.500,00
• Terreno- R. Pe.Alulslo Boeing-Barrado Rio cerro-c/ 3.500m"R$125.000,00
• Terreno - R. Alexandre Koeler-Ilha,da Fígueira-o/ 472m' - R$ 25.000,00
• Terreno-R. JoséAguinaldodeSouza, 170- 720m'-R$35.000,00
'. Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', na R. ChieodePaula-R$130.000,00.
• Terreno em Guaramirim,loeal nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terrenoel área total de 400,OOm'-Nereu Ramos-Valor total R$12.000,OO.
•2terrenoseláreatotalde6.707 ,OOrn'-Rod. BR 2BO, próx. aoTrevodeGuamiranga-R$60.000,OO(od).
• Terreno el área de 102.752,bOm'-RuaWalterMarquardt -R$250.000,00. I• Sítio el galpão de 600m" e depósito de 50m' + casa em alvenaria de 100m' - Próximo à Serra de

LPome!:!!:!:-.!!!.�OO,OO _.:. _J

EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em
eonstr.- suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe
social, ._<;oz.jehur.,
sacada, área de serviço,
el�. vagas de gar.; Prédio

e/quadra poli
esportiva, salões de
festa - Rua Nereu
Ramos.
R$ 105.000,00
Entrada de R$
55.000,00
+ 10x R$ 5.000,00
corrigidas pelo cub

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

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:
R$162.000,00 à R$178.000,00
s/ acabo interno (pare. direto c/ o
proprietário) ou acabado R$ 212.000,00

Ed, Catarina Erching - Apto 302, cl
suíte + 1 qto, sacada cl chur.,

predio cl piscina. R$ 75.000,00

Condomínio Ed. Dom !.orenzo: Rua
Marina Frutuoso, esq. Leopoldo
Malheiro - Apto n2 103, cl 1 suíte
+ 1 qto, bwc social, sala estar/

jantar, sacada cl chur., copa/coz.,
lav., 1 vg de gar. Área cl

118,51m2) - R$ 61.000,00 si
acabo - Ol,J apto n2 203 acabado -

R$ 78.000,00

CondomínioResidencialSunflower·
Rua José Emmendoerfer (Próx.

,

'Marechal) - Aptos. nº 101 e 106,
c/123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 34.281,00 e

,
assumir parcelas de R$ '913,00

corrigidas pelo Cubo

Casa alv. - cl 192m2• Terreno cl
A50m2. Rua Jaime GadoUi, 774 -

Jardim Lenzi. R$ 114.000,00

Casa alv. NOVA - cl 200m2. Terreno
cl 405m2 - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergillo Pedro Rubini, lote'
41, Barra. R$ 125.000,00

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

Nova Brasilia, cl 1 qto e demais dep.
Área consto de 120m2 e terreno cl
400m2• R$ 60.000,00 (CI estrutura

. pronta pi sobràdo)

EDIFíCIO TOWER CENTER • Rua João
Marcatto. esq. com Clemente Baratto

- Apto. n2 9Ó4/1-003 c/ suíte + 1 quarto e
demais dep. c/ 1 garagem.
ValorR$ 78.000,00, s/ acabamento.
-Salascomerciaisexecutivas, prontas
e semí-acabadaspara locação ou ven
da. Consult�os!

ALUGA-SE· Casa em alv., c/
500m2, Ilha da Figueiram c/ 2
suítes + 3 qtos e demais dep.,
piscina e bom jardim.R$1.200,00

Lot. Versalles - Casa em alv. - NOVA -

c/ suíte + 2 qtos, pode ser financiado

pela CEF. R$ JJO.OOO,OO
.

Terreno industrial, no bairro Chico
de Paula, cl 150m de frente pi

asfalto. 20.000m2 •. R$ 130.000,00
parcela-se o solo ou o valor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDIFíCIO MÔNACOI

DÊ ESTA SEGOitAtlÇA PfI.RA SOA FAMíLIA.

:Porio Se
* 01 suíte
* 02 dormitórios
* Sacada com

churrasquei ra
* 01 ou 02 vagas
de garagem

* Salão de festas
* Play-ground
* Localização:
Vila Nova

* Preço especial de iançcunento em
· condições. facilitadas de pagamento.

vOCÊPODETERUMABELAVISTA

Ótimo galpão poro locação em

(orupá com 1500m2

localizado na Rua Germano Horst -

583,00m2. RS 38.000,00, aceita entro

RS 20.000,00 + pare.

A I '.
1e:tn C 1 a

lI!
�':I

Rei. 1105 CENTENÁRIO - Rua
Waldemar Grubba, 4286, cl 1 suite, 2 qtos,
sala, coz., lav., varanda nos fundos e frente,
parte de baixo: 1 sala comI., gar., 1 apto de 1
qto, sala, coz., bwc e lav. RS 150.000,00.

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

dormitórios, sacada, churrasqueira coletiva, play ground, ótima

localização central. Entrada + parcelamento direto com a construtora

j]�QunlJj] �N� JI. pmZ.ul WOU:

Ref. 06 CENTRO - coso alv. cl I 79,50m,', c/3
qtos, solos, cópa, coz., lav., bwc e gar.

RS ,35.000,00

Ref. 0'6 CENTRO- coso misto, cl 150m',
amarela, forro de madeiro, cobeturo telhas francesas,

piso madeiro. RS�20.000,OO.

Rei. 1055 AMIZADE - casa alv. cl
1�0,OOm2, cl 1 suite, 2 qtos, 2 salas, copa,

caz., lav., bwc, área pi chur., piscina.
.

RS 48.000,00

Rei. 70S VILA �ENZI- R. Bpidio Martins, c/
200m2, terreno c/ 610m2, c/ 3 qtos, sola, coz., gar.,

chur., lav., d�pensa, 1 bwc, 1 sopatiro, área pi
piscina e jardim. RS 77.000,00.

Obs.: Fica� alguns móveis, aceita terreno

Rei. 55 ILHA DA FIGUEIRA - R.
Jose Theodoro Ribeiro, 4236, próx. Soe.
Vitória, terreno c/450,00m1, alv., sobrado:
em cima 3 qtos,iala, coz., e demais dep. Em
baixo sala comI. RS 80.000,00

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

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

-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 3 de agosto de 20'02PARCIMÓVEIS � '.

Oirassol
IMÓVEIS

371-7931/\

• COMPRA
.' VENDE
• ,ALUGA

• ADMINISTRA

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

Cód.20S4
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cl I 34 m2
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina./ \

Preço R$ 100.000,00

CÓd. 0038 JARAGUÁ ESQUERDO-"-'
- Casa alv. cl 70m2. 3 qtos e demais

dependências.Próx. Colégio Cristina

Marcatto.Preço: R$ 320,00

Cód 3083 CENTRO - Terreno cl 450 m2

(15 x 30). Rua Centerl'ário .: Lat. Marechal
Deodoro. Preço R$ 48.000,00

c/320 m2 - 2 suítes ± 2 Quartos +
dependências. Terreno c/2.590 m2 - fica
cozinha s/medida. Preço R$ 230.000,00

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

Lenzi. Preço: R$ 55.000,00

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 - Loteamento

'CampoSampiero.' Preço R$ 22.000,00

Cód. 3009 VILA NOVA - Terreno cl
840m2 (30x2�). R. Olívio Brugnago.
(ponto cml):. Preço: R$ 98.000,00

CÓd. 3105 VILA LENZI- Terreno c/
406m2 (14,50\ X 28). R, Maria 'Cristina Z:

Meurer. Preço: R$ 16.000,00

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

+ garagem. Preço R$ 85.000,0,0

Cód. I 149 VILA LENZI - Terreno cl
788M2 (14,40 x 52). R: José André dos

Reis. Preço: R$ 20.000,00

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

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód.20SI

AMIZADE �Apto cf 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.

Terreno cl 714m2. Preço: R$ 160.000,00

Cód 3092' FIGUEIRA - Terreno cl
337.50m2 (13.5 x 25). Rua José Ribeiro

Preço R$ I 6.500,00

Cód 1134 FIGUEIRA - Casa alv cl '

156m2 - 3 quartas + 2 garagens +

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

146m2 - 3 quartos. Próximo ao

Mini-mercado Franzner.

Preço R$ 37.000,00

Cód. 3055 VILA LENZt'- Terrenó cl
554m2 (13 X 42). Loteamento
Piermann. Preç9: R$ 23.500,00

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 Cód. 1149 VIEIRAS - Sobrado cml alv. c/
cozinha sob medida. Terreno cl 720m2. 160m2. 4 qtos. Terreno c/ 598,08 (24 x 28)

Preço R$ 160.000,00 'Tem + 2 casas de mad. Preço: R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carstens Leiloeiro

EDITALDEPRAÇA/LEILÃO
f

pia da Praça: 27/AGOSTO/2002 - às ((t3:00 horas'

Dia do Leilão: 1O/SETEMBRO/2002 - às i3:00 horas

Local: RuaMarina Frutuoso, s/n° - Centro - Jaraguá do Sul/SC

ArturHenrique Carstens e/ouPauloMário LopesMachado, Leiloeiros Públicos Oficiais,
devidamente autorizados pelo Exmo. Sr. Dr. Nivaldo Stankiewicz, Juiz da Vara do
Trabalho de Iaraguâ do Sul/SC, venderá em Praça na forma da Lei, em dia, hora e

local supracitados, os bens penhorados nos processos, conforme relação abaixo e, caso

não haja licitantes, nem sejam adjudicados os bens, será realizado Leilão, segundo preceitua
o Artigo 888, parágrafo 3°, da CLT, no mesmo horário e local, cuja data, constante
acima, já fica designada:

VT-AT45/99

Yxeqüente: IRINEU ]OSÉ}AGELLA
Executada: DA VINCITEXTILLTDA.
Bem: Máquina para estamparMHM, modo IR5 pneumática, Flash Cure Unit Sereen

PrintingMaehines, fabricação Kufstein -r-Áustria, com catorze chapas removíveis adulto/
infantil, com quatro secadores, sendo somente dois em funcionamento, com seis braços
para estampar cores distintas, sendo somente três em funcionamento, avaliada em

R$40.000,00 (quarentamil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do

processo 1260/98, 1259/98 e 1605/98. Local p/vistoria: RuaDomingos Sanson n° 150
- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Nivaldo Petry.

VT-AT92/01
.

Exeqüente: SÔNIA KARSTEN
Executada: CERÂMICAHERRMANNLTDA.
Bens: 01) Imóvel constituído de terreno, situado no município de c6rupá/SC, desta
comarca,nos fundos do lado ímpar da estrada Izabel, contendo a área de 152.000,00m2,
sem benfeitorias, fazendo frente com terras de Frederico Fritz Zellmer, Alwin Gurski e
Luiz'Mezoni, travessão dos fundos com terras de Frederico Rohrbacher, extremando
do lado direitoem terras de ErnestoMelchert e do lado esquerdo com terras d'e Francisco
Bianchini, distante 4,5km do Centro de Corupá/SC, cadastrado no INCRA sob n°

801.038.0q5.274-6. Com matrícula n° 4.669 do Ofício de Registro de Imóveis_ da
Comarca de Jaraguá do Sul/Se. De propriedade de Cerâmica Herrmann Ltda. - ME,
avaliado emR$40.000,00; 02) Imóvel constituído de terreno em formato irregular, situado
no lado ímpar da Rua Roberto Seidel, no município de Corupá/SC, desta Comarca,
fazendo frente com duas linhas em planos diferentes, sendo uma de 100,OOm com a

RuaRoberto Seidel e outra de 100,00m em terras da firmaEdeltraudHerrmann, travessão
dos fundos com uma linha inclinada de 269,00m em terras de Helmuth R. Raeder,:,-

extremando do lado esquerdo com três linhas em planos diferentes, sendo uma de
l00,OOm e outra de 88,00m em terras da firmaEdeltraud Herrmann e outra de 520,00m
em terras de João Ramthum e do lado direito com duas linhas, sendo uma de 60,00m e

outra de 648,OOm em terras deWaltraud Herrmann Rothert e ditas de Helmuth R� Raeder,
contendo a área de 72.000,OOm2, distante lkm do início daRuaRbberto Seidel; edificado

I,

com duas casas de morada construída de alvenaria, medindo 6 x Smde n° 1503 e outra

medindo 7 x 8 m de n° 1.435, cobertas com telhas de barro tipo francesas. Commatrícula i
n° 4.532 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. De I

I

propriedade de Cerâmica Herrmann Ltda. - ME, avaliado em R$110.000,00. TOTA
DA AVALIAÇÃO: R$150.000,OO (cento e cinqüentamilreais).

.

VT-AT 128/01
Exeqüente: IN,STITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Executada: jARAGUA IND.ECOM. DEMÁQUINASLTDA.
. :

Bem: Forma de tubo para prensa, diâmetro 300mm x.l000mm,MF-ST, NOVA, aValiad'lemR$340,00 (trezentos e quarenta reais).Local p/ vistoria: Rod, BR 280 KmBO, Neret
,

Ramos - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Luiz Mário Conrado.
'

VT-AT 161/94
Exeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

Executada: KOHLBACHS/A
Bem: Oitomotores elétricos, potência 1/2CV, freqüência 60Hz P, tensão 127 V, de 2 pólos I i

tipoME 4925, de fabricação da executada, àcabados e embalados, avaliados emR$122,20'
cada, total: R$977,60 (novecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos). Local p IIvistoria: Rua BernardoGrubba n° 180 - Jaraguá dó Sul/SC, com o Sr. Cristiano Doege, j ,

I

VT-CPE 161/96 /

Exeqüente: NEWTON DE SOUZA SANTOS
Executada: TRANSAMIZADE TRANSPORTESLTDA.
Bem: Imóvel constituído de terreno situado nesta cidade; em formato retangular, localizado
no lado ímpar daRua 480 - Avelino Floriano de Borba, com área de 434,87m2, distante
da esquina fom.a Rua 10 - Jo�é Theodoro Ribeiro .em 53,�Om: fazendo frente e�
30,50m com o. alinhamento predial daRua 480 - Avelino Floriano de Borba, travessãc
dos fundos em 30,50m co� terras de Curt Froeling, extremando pelo lado direito en

28,50m com terras de Posto Cidade Ltda. e pelo lado esquerdo em 27,60m com terra:

de Waldemar Borchardtmatriculado sob n° 29.tí14 no c.R.1. de Jaraguá do sevsd
Sobre o terreno há uma casa velha construída em madeira com aproximadament
80,00m2, não averbada em cartório. Avaliado em R$27.000,00 (vinte e setemil reais)

VT-AT208/00
Exeqüente:ADELINODOAMARAL

Executada: TRANSLUCIANOTRANSPORTESLTDA.
I

'Bem: Caminhão MERCEDES BENZ, modelo L 1313, ano/modelo 86, chassi n
9BM345003GB723723, diesel, placasAFI' 3969, com cabine de cor branca e faixas de co

azul, equipadocombaú, pintadonacorbranca, razoável estadodeconservação, não apresentand I

avarias aparentes. TOTALDAAVAliAÇÃO: R$38.000,OO (trintae oitomil reais), Local par. ii i
vistoria: RuaAdéliaFischern° 164 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. LucianoCani., I

VT-4T208/01
Exeqüente: LINDAURADE ASSIS
Executada: LANCHONETE TOPLANCHES

I
/,

Iii

Bens: '01) Buffet para saladas, razoável,estado semmar�a, avaliado em R$600,00; 02.1!Chana nara Ianr-hr-c f'nl'l1 =norte. razoavel estado, avaliada emR$200,00; 03) Forno I
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ás, razoável estadó, avaliado em R$250,00; 04) Buffet quente, com seis cubas,
NÂNCIO, bom estado, avaliado emR$850,00. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$1.900,oo

I hummil e novecentos reais). Local pi vistoria: Av. Getúlio Vargas s/no- Corupá/SC,
om o Sr. José Jacir Pereira.

xeqüente: VANDERLEI KLENSCHMIDT
xecutada: HUNGARIA TURISMOLTDA.

Bens: 01) Aparelho de ar condicionado, CONSUL, modeloAirMaster 18.000BTU's,
� ..bom estado, avaliado emR$600,00; 02) pois aparelhos de ar condicionado, CONSUL,
modelo Air Máster 7.500 n'nrs, bom estado, avaliado em R$300,00/cada, total:
R$600,00; 03) Impressora matricial EPSON Action Printer 2000, razoável estado,

,

avaliado emR$150,00. TOTALDA AVALIAÇÃO: R$1.350,00 (hummil trezentos e

cinqüenta reais). Local pi vistoria: Av. GetulioVargas n° 99 - Jaraguá do Sul/SC, com o

Sr, Marcelo Gascho. I

. Exeqüente: AR! GOMES
�IIExecutada: RESIVALECOMBUSTÍVEL CATARINENSELTDA. .

. Bem: Imóvel constituído de terreno com)rea de 71.790,00m2, situado à Estrada Schroeder

I I, lado ímpar, distante Skm do centro de Schroeder, fazendo -frente em 108,00m em linha

nclihada com a Estrada Schroeder I, travessão dos fundos em 108,OOm em linha inclinada
.om terras Aldo Ludke, extrema do lado direito em 1.000,00m com terras de herdeiros de'

1III :!.lfrida Hasse Kanzler e do lado esquerdo em 1.000,00m com terras de Rogério Fossile.

I:!.dificada uma residência mista com aproximadamente 120,OOm2, que recebe o n? 1409

la citada rua e um galpão em madeira, com aproximadamente 150,OOm2, não averbados,
i I�arte do terreno é cercado, tendo pastagens, lagoas de peixe e um pomar. Registrado no

I r·R.I.
da Comarca de Guaramirim sob n'' 11.687 em nome de Antônio Fossile, avaliado

II m R$80.000,OO (oitenta mil reais). O mesmo bem se encontra penhorado nos autos do'
u rocesso 35/96 e 192/98.

'

i I�II VT-AT339/01
_

I I (xeqüente: MARLEN�WABERSICH \'

II rxecutada:
CONTEUDOMALHASLTDA.

.

• I' rens: 01) Trinta e dois quilos de malha tipo Piquet Soft, 100% .algodão, sendo dois

,
.

II olos, um ria cor verde água e outro bege, avaliado emR$14,00/kg, total: R$448,00; 02)
. III áquina de costura industrial, NISSIN, modelo NS-FB 6504 PMD, tipo 4 agulhas, n°

II e série 005179, com�otor, mesa � estante, bom estado de c?nservação, avaliado ,e�
I, $2.700,00; 03) Emulsionador de tmta,MOGK, modelo 15, tipomotorMT, n° de sene

I! 1, ano 96, commotor, bomestado de conservação, avaliado emR$400,00; 04) Aparelho
j II� prador térmico STEINEL, potência 1400W, temperatura 300/500 °C, razoável estado

li e conservação, avaliado em R$100,00;.05) Dezesseis quilos e trezentos gramas de gola
I ásica, uso infantil, tipo pólo, em rolo, cores sortidas, avaliados em R$24,OO/kg, total:
'I $391,20; 06) Catorze quilosde ribanalpunho, confeccionados em algodão e elastano,
I rolo, cores sortidas, avaliados emR$12,00, total: R$168,00; 07) Dezenove quilos de

. I eia malha tipo 30x1 e moletom, confeccionados em algodão �OO%, em rolo, cores
rtidas, avaliados em R$6,80/kg, total- R$129,20; 08) Doze quilos de malhas tipo
oletom, confeccionados em algodão tipomesclado, em rolo, avaliado emR$10,80/kg,

! tal: R$129,60; 09) Trinta e três quilos de malha tipo moletom, confeccionados em
godão 100%, tipo cardado, em dois rolos na cor verde água, avaliado em R$11 ,50/kg,
tal: R$379,50; 10) Noventa e dois quilos demalha tipomeiamalha 30x 1, confeccionados

, algodão 100% tipo penteada e mercerizada, em rolo, sendo dois na cor verde água e

lfatro �a cor cinzadaro:._av�liados .em R$12,00/kg, tot�l: R$1..104,0?; �1) Óito c�sas
! nfecc19nadas em algodao, tipomelamalha, com gola polo uso infantii, tipomercerizada,
res diversas, embaladas, avaliadas em R$7,00/kg, total: R$56,00; 12)�rinta e duas
rmudas confeccionadas em algodão 100% tipomoletom, uso infantil, tipomercerizada,
res diversas, embaladas, avaliadas em R$4,60/cada, total: R$147,20; 13) BlusaI

'I nfeccionadaem algodão tipomeiamalha,modelo Baby Lock, uso infantil, tipomesclada,
balada, avaliada: em R$'8,00; 14) Cento e um vestidos confeccionados em algodão
omeiamalha, uso infantil, tipomercerizada, cores diversas, com estampas, embaladas,
aliados em R$9,40/kg, total: R$949,40; 15) Vinte e cinco conjuntos de bermuda e

misa, confeccionadas as camisas em algodão tipo meia malha, com gola pólo, e

rmudas confeccionadaem algodão tipomoletom, cores diversas uso infantil, embaladas,
aliados emR$13,60/cada, total: R$340,00. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$7.450,1O
te mil quatrocentos e cinqüenta reais e dez centavos). Local pi vistoria: Rua Geog
iemann n° 45 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Wolfgang Riedtmann.

\
-AT 412/99 (Apensados: 392/99, 411/99, 413/99, 414/99)
eqüente: ZENILDA CORD�IRO DA ROCHA

,

ecutada: CONFECÇÔESHAWANYLTDA. -MEA/CACIRDOSSANTOSe
UTRO(02)
ns: 01) Imóvel constituído de terreno sem benfeitorias, situado à Rua 602-sem nome,
bairro João Pessoa, neste município, fazendo frente com a referida rua, onde mede'

. '

15,00m, travessão dos fundos com terras de Alido Setter, com 15,00m, extremando
lado direito com terras de Valério da Costa, com 52,47m e do lado esquerdo com terras
de Acir dos Santos com 52,47m, contendo a área de 787,05m2, localizado no lado

ímpar da mencionada rua e ,a112m da Rua 60 l-sem nome, commatrícula n° 16.840 no
c.R.1. da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, em nome deMarcellus Ind. e Com. de Malhas
Ltda., avaliado em R$15.000,00. O mesmo bem se encontraarrestado nos autos do

processo 448/99 e penhorado nos autos do processo 429/99: 02) Imóvel constituído de
terreno situado nesta cidade, desmembrado de uma área maior no lado ímpar da Rua
601, esquina com a rua particular, no bairro João Pessoa, comárea de 1.475,60m2,
fazendo frente em 28,OOm com a Rua 601, travessão dos fundos em 28,00mcom
terras de Valter Eggert, extremando pelo lado direito em 52,70m com a rua particular.
Edificado um prédiomisto, em demolição. Commatrícula n° 7424 do c.R.1. da COmarca
de Jaraguá do Sul/SC, avaliadoeinR$45.000,00. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$60.ooo,OO
(sessentamil reais) .

VT-AT 440/01e Apensos
Exeqüente: ZENILDO BORECH

Executada: GRAFICAEEDITORA .Q.AFAELLTDA .

Bem: Impressora tipo offset, JOBBER, modelo 22, made in Tchecoslováquia, ano de

fabricação 86, n° 22030, área de impressão 44 x 57, razoável estado de conservação,
avaliada em R$50.000,QO (cinqüentamil reais). O mesmo bem se encontra nos autos

dos processos 442/01 e 441/01. Local pi vistoria: Rua Cláudio Tomaselli n° 628 -

GuaramirirnlSC, com o Sr. Claudemir de Souza.

VT-AT466/00
Exeqüente: ELOIR RAMOS

Executada: PEDROALVES e OUTRO (02)
Bens: 01) Aparelho de ar êj;)ndicionado,' 10.000 BTU's, Al>MÍRAL, razoável estado,
avaliado em R$350,OO; 02) Aparelho de ar condicionado, 10.000 BTU's, SPRINGER,
razoável estado, avaliado emR$350,00; 03) Aparelho de Fac-Símile, SAMSUNGI modo
SF505, bom estado, avaliado em R$350,00; 04) 30,00m2 de forro de madeira, em
Itaúba, avaliado emR$12,90/m2, total: R$387,00. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$1.437,000
(hum mil quatrocentos e trinta e sete reais). Local pi vistoria: Rod. BR 280 Km 60 -

Guaramirim/St,', com o Sr. DelcioWalz .

VT-AT520/98
Exeqüente: LEONIR IVOWEBER

Executada:MEIER TRANSPORTESLTDA.
Bem: Reboque ARGI, ano/mod 1979, com carroceria baú nova, branco, RENAVAM
57814878i, placaMAK0025-Jaraguá do Sul/SC, chassi 156218RECRUSUL, com três

eixos, bom estado, de propriedade deWigandoMeier, avaliado emR$23.000,00 (vinte e

três mil reais). Local pi vistoria: Rua WalterMarquardt n° 1669 - Jaraguá do Sul/SC,
com o Sr. WiganooMeier.

VT-AT522/00
Exeqüente: ]OCEMARUNO (menor) representado'/assistido por LAIR ROSA UNO

Executada: COMPRCIQDEPEDRABLLTDA.
Bem: Caminhão FIAT, modelo 80N, carroceria aberta, placas LXS 9677, chassi
9304C1241001412690, ano de fabricação 82, cor predominante azul, diesel hodômetro
registra 95.185 km, apresentando pontos de corrosão na lataria e.um vidro na cabine
lado domotorista quebrado, avaliado emR$7 .000,00 (setemil reaisr'Local pi vistoria: Rua
ProcópioGomes deOliveiran° 1800 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Leopoldo José Bruch,

VT-CO 612/01
Exeqüente: FAZENDA NACIONAL
Executada: T�SPORTADORAMARQUARDTLTDA.
Bem: Silo graneleiro, TRIEL - HT, de ferro, capacidade 8 toneladas, ano de fabricação
1992, bom estado, avaliado em R$2.000,OO (dois mil reais). Local pi vistoria: Estrada
Rio da Luz sin° - Jaraguá do Sul/SC, co� o Sr. AmoMarquardt.

VT-AT 672/01
Exeqüente: INSTITUTO' NACIONALDO SEGURO SOCIAL - INSS
Executada: RGRDESENY.PROFISSIONALIZANTEEMlNFORMÁTICALTVA.
Bens: 01) Monitor colorido, de 14pQlegadas, ADC, modo Spectrum4Vn, equipamento
em bom estado, avaliado em R$280,00; 02) Televisor colorido de 29", RCA, modo
Multi System, com controle remoto, bom estado de conservação, avaliado emR$650,00./
TOTALDAAVALIAÇÃO: R$930,00 (novecentos e trinta reais). Localp/vistoria: RuaExp.
Antonio Carlos Ferreira n° 23/sala 101- Jaraguá do Sul/SC, com o Sr.GilbertoDrefahl.

I

VT-AT 678/01
Exeqüente:MARCELO SALVADORDE SIQUEIRA
Executada: SIMONINDÚSTRIA TÊXTILLTDA.
Bem: Tear circularSINGER, modelo PIP 96/01, n° de série 32785, diâmetro 30", finura
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28, com 96 alimentadores, com 5.280 agulhas, razoável estado de conservação, avaliado
em R$6.000,00 (seis mil reais). O bem está indisponível nos autos do processo 10601

01. Local pI vistoria: Rua Ano Bom n° 734 - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio
, ,

Simon.

VT-AT 723/01 "

Exeqüente: FAZENDANACIONAL
Executado: CÉSARLUISLEITHOLDT
Bem: VeículoVOLKSWAGEN, modelo Fusca 1300, anolmodelo 78, chassi n. BJ679404,

,
branca, gasolina, placas LZJ 8725, estado geral regular, apresentando avarias na parte
frontal, estando o para choques e capô batidos, ValorR$1.900,00 (hummil e novecentos

reais.). Local pI vistoria: Rua Irmão Leandro sIn° Jaraguá do SuVSC, com o Sr. César L.

Leitholdt.

VT-AT 739/01
Exeqüente: MARIA LUCIA ROSA RITA

.

Executada: LAURITAAIRDESOUZA
Bens: 01) Balcão de pinus, com aproximadamente 1 ,20m x 2,OOm, envernizado, razoável
estado, avaliado em R$30,00; 02) Estante de pinus, com cinco prateleiras, com
aproximadamente 1 ,80m de altura, envernizada, razoável estado, avaliada emR$30,00;

I 03) Aparelho de som GRADIENTE, modelo LS 88, CD Changer com defeito; com
duplo deck, razoável estado, avaliado em R$30,00; 04) Refrigerador de água, branco,
modo Advanced Plus, bom estado, avaliado em R$150;OO; 05) Sofá de dois lugares,
revestido em tecido listrado, razoável estado, avaliado em R$30,00; 06) Escrivaninha
com três gavetas, fórmica branca, razoável estado, avaliado em R$40,00; 07) Cadeira
com rodas giratórias, revestidas com tecido cinza, razoável estado, avaliada em R$30,OO;
08) Cadeira sem rodas e sem braço, preta, razoável estado, avaliada em R$15,00; 09)
Sofá de dois lugares, revestido em tecido na cor azul, razéível estado, avaliado em

R$40,00; 10) Duas mesas para massagem, com estrutura de metal, revestidas em napa
branca, razoável estado, avaliadas em R$70,00/cada, total: R$140,00; 11) Balcão com
estrutura metálica, com três prateleiras internas em vidro e tampo devidro, medindo
aproximadamente I ,20m x 3,00 x 0,50m, razoável estado, avaliado R$40,00; 12) Balcão
com espelho, em pinus, envernizado, com aproximadamente 3,00m, razoável estado,
avaliado em R$40,00; 13) Balcão em fórmica branca, com dois espelhos, com duas

gavetas e duas portinholas, razoável estado, avaliado em R$40.00; 14) Cadeira redonda,
com rodas giratórias, revestidas em napa branca, razoável estado, avaliada emR$40,00;
15) Cadeira giratória, sem rodas, revestida com napa preta, razoável estado, avaliada em
R$25 ,00;16) Duas cadeiras, sem braço e sem rodas, revestidas em napa preta, razoável
estado, avaliadas em R$15;OO/cada, total:R$30,00; 17) Balança de piso, branca, razoável
estado, avaliada em R$20,00; 18)Quatro cadeiras giratórias, sem rodas, com encosto

de cabeça, para salão de beleza, revestidas com napa preta, razoável estado, avaliadas
em R$30,OOlcada, total: R$120,00; 19) Secador de cabelos, com pedestal, PANDORA,
razoável estado, avaliado em R$50,OO; 20) Secador de cabelos CAPELLI, com pedestal,
razoável estado, avaliado em R$50,OO. TOTALDAAVALIAÇÃO: R$990,OO (novecentos
e noventa reais). Local pI vistoria: Rua Exp. Antonio 'C. Ferreira n° 333 - Jaraguá do
SuVSC, com a Sra. Laurita Air de Souza.

VT-AT 754/97
Exeqüente: VICTOROORN
Executada: SAMUEL TÊXTIL IND. DO VESTUÁRIOLTDA.
Bem: Máquina d� costu�a industrial RIMOLDI, modelo Orion 62900 2MD 01, tipo
interlock, série 1068285, com motor, mesa e estante, razoável estado de conservação,
avaliado em R$1.000;00 (hummil reais). Local pi vistoria: BR 280 km51-Guaramiriml
SC, com o Sr. Célio Cristóvão.'

.

VT-AT 756/99 (Apensado}: 657/00)
Exeqüente: FAZENDANACIONAL e OUTROS, (04)
Executada: TRANSLUCIANO TRANSPORTESLTDA. e OUTRO (02)
Bem: Imóvel constituído de terreno rural, situado nestemunicípio, no lugar denominado
Jaraguazinho, sentido Palmeiras, no lado par doMorro da BoaVista, áreamontanhosa,
com área de 157 .500,00m2, sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: do lado
esquerdo com terras de José dos Santos, fazendo frente com ferras de Felisissimo
Perteira, travessão dos. fundos com terras devolutas; confrontando-se pelo lado direito

.

com terras de Ingoberto Hansen, distante 32km do centro da cidade. Cadastrado no

INCRA sob n° 801.062.020.710-6. Matriculado no C.R.I. desta comarca sob n° 5:926,
em nome de Jair José Cani. Registrada uma penhora da 1 a Vara Cível desta Comarca.
Avaliado em R$30.000,00 (trintamil reais). O mesmo bem se encontrapenhorado nos
autos do processo 350100.

, VT-A.T 82fJ/99
.

Exeqü,ente: FAZENDANACIONAL e OUTROS (03)
Executada: COMERCIALMULTISOMLTDA. e OUTROS (03)
Bens: 01) Duas caixas acústicas, confeccionados em madeira, medindo: de largura

0,67m, profundidade 0,62m, altura 1,06m, modTCW 1212, própria para cometa, tweeter� �

e dois alto falantes de 12", avaliadas em R$345,00/cada, total: R$690,00; 02) Duas I
caixas acústicas, confeccionadas emmadeira, medindo: de largura 0,67m, profundidade I

.

0,62m, altura 1,06m, modo TFW 1818, própria para dois alto falantes de 18", avaliadas

Iem R$345,00/cada, total: R$690,00. Produtos NOVOS, de fabricação da executada.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$1.380,0() (hum mil trezentos e oitenta reais). Local pI I
vistoria: Rua João Planinscheck n° 1424 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Vanderlei
Siewert.

VT-AT 835/98 (Apensados: 821/98)
Exeqüente: JACINTA STUCCHI
Executada: POPOSKICONFECÇÕESLTDA.
Bem: 01) Televisor colorido, PANASONIC, cl controle, razoável estado, cl 14 polegadas, I

avaliado em R$150,00; 02) Máquina de lavar roupa,MUELLER Pop Tank, razoável I

estado, avaliado em:R$90,00; 03) Fomo elétricoMUELLER, bom estado, avaliado em �li
R$130,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$370,00 (trezentos e setenta reais). Localp/
vistoria: Rua Guilherme Hass - Lote 17, Loteamento Juventus - Jaraguá do Sul/SC,
com a Sra. Cacilda Francês de Jesus. !

VT-AT 836/98
Exeqüente:WALDEMARBEHNKE
Executada: LUNEPRISBENEFICIAMENTOS TÊXTE1SLTDA. .

Bens: 01) Freezer vertical, branco, CONSUL Slim, aproximadamente i80 litros, bom
estado, avaliado em R$450,00; 02) RefrigeradorCONSUL Slim, branca.bom estado, 1

. aproximadamente 280 litros, avaliado em R$350,00; 03) Forno microondas, I:
PANASONIC, capacidade aproximadamente 46litros, bom estado, avaliado emR$2OQ,OO;
04) Máquina de lavar louça, BRASTEMP, branca, bom estado, grande, avaliada em

IR$400,00; 05) Máquina de lavar roupas, BRASTEMP; branca, eletrônica, bom estado, 'I
avaliada emR$650,OO; 06) Secadorade roupa, BRASTEMP, branca, bom estado, avaliada" I
em R$300,OO; 07) TelevisãoGRADIENTE 33", bom estado, avaliado emR$1.500,00;
08) Aparelho deDVD, SAMSUNG, 611, bom estado, avaliadoemR$500,00. TOTAL
DA AVALIAÇÃO: R$4.350,OO (quatromil trezentos e cinqüentareaisj.Local p/vistoria:

.

i
Rua Ano Bom n° 734 - Corupá/Sf', com o Sr. Ricardo Lúcio Simon, I

VT-CPE 847/01
Exeqüente: ELIETE TRAIN DOS SANTOS eOUTROS

Executada: IRENERAMTHUMCALIXTO e SIMON IND. TÊXTIL LTDA. ,

Bem: Tear circularOIDzIO, modelo JOHHA, diâmetro 30", finura 24, com 2220 agulhas, I'n° de série 15942358, ano 1994, bom estado, avaliado em R$34.00(),00 (trinta e quatro.
mil reais). Local pI vistoria: Rua Ano Bom n° 734 - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo L.

:

Simon.

ri

VT-AT 849/01 /'

Exeqüente: DALICIO DA SILVA \.
Executada: SIMON INDÚSTRIA TÊXTIL LTnA. e OUTRO (02) . ... ,I,
Bens: 01) Microcom�utador processador Pentiu� 100, com kit multimídia; monitor I,colorido de 14", LG, teclado Mtek, caixas de som Mtek, mouse de 3 teclas, com !

estabilizador, razoável estado de conservação, avaliado em R$600,00; 02) Impressora :1
HEWLETPACKARD,modeloDeskjet 820Cxi, razoável estado de conservação, avaliada II
em R$350,OO; 03) Microcomputador (servidor) IBM, com processador Pentium de
133 MHz, com monitor IBM colorido de 14", com teclado IBM, com estabilizador,
razoável estado de conservação, avaliado emR$6oo,OO; 04) ImpressoramatricialEPSON,
modelo FX 870, razoável estado de conservação, avaliada em R$250,00; 05)
Microcomputador processador 486, teclado Mtek, monitor colorido de 14", teclado
Mtek, mouse de 3 teclas, com estabilizador, razoável estado de conservação, avaliado '

em R$300,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$2.100,00 (dois mil e cem reais). O bem
acima já está indisponível nos autos do processo 1060/01. Local pI vistoria: Rua Ano
Bom n°·734 - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Lúcio Simon.

VT-AT 850/01
Exeqüente: INSTITUTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL - INSS

Executada: LUNEPRIS,BENEFICIAMENTOS TÊXTEISLTDA. e OUTRO (02)
Bem: Cofre de ferro, medindo aproximadamente 0,60m de altura, razoável estado de

. conservação, avaliado em R$J50,00 (cento e cinqüenta reais). Local pI vistoria: Rua
AnoBom n° 548 - Corupá/SC, com o Sr. Ricardo Simon.

VT-CO 865/01
Exeqüente: FAZENDANACIONAL
.Executada:ARTEMOVEISGIELOWLTDA .

Bens: Cinco portas lisas demadeira Itaúba, para verniz,medindo 2,10 x 0,80m, avaliadas
emR$38,00/cada, total: R$I90,QO (cento e noventa reais). Local pI vistoria: RuaGustavo
Gumz n° 359 - Jaraguá do Sul/SC, com o Sr. Jaime Sidnei Gielow,

.
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VT-AT 1187/98
Exeqüente: EDVALDO DE SOUZA

Executada: MENEGOTTI VIfÍCULOS S/A e OUTROS (03)
Bem: Imóvel constituído de lote de terras contendo a área de 445,50m2, sem

benfeitorias, situado no loteamento denominado "Jardim São Judas Tadeu", onde
recebe o na 92, fazendo frente com a Rua 454-José Pomianowski, em 15,00m,
travessão dos fundos em 15,00m com terras de Hugo Volkmann, extremando do
lado direito com a área remanescente de 57.773,33m2e do lado esquerdo com o lote
91, que recebeu a residência de na 474 na referida Rua, em 29,70m. Registrado no

C.R. I. desta Comarca sob o na 7.748, avaliado em R$12.000,00 (doze mil reais).

Jaraquá do Sul, 3 de agosto de 2002 S
.

.4 - CORREIO DOPOVO

t.1I VT-AT 877/99
.

_

:Exeqüente: JOAQUIM ROGÉRIO PEREIRA

(Executada: CLEMIR JOSÉ DO PRADO

IBem: Automóvel FORD, modelo Corcel, placas LYF 5109, chassi 1B23D141308,
II ano/modo 71, azul, gasolina, apresentando a lataria corrosão generalizada, avaliado

,I
I. �em R$900,00 (novecentos reais). Local p/ vistoria: Rua Ângelo Schiochet s/na -

IJaraguá do Sul/SC, com o Sr. Clemir José do Prado.

l
11,1 VT-AT 878/99 .

l.jExeqüente: CLAUDENI SILVEIRA
I,Executada: FACÇÃO JARAGUÁ LTDA.

i ,Bens: 01)Máquina elétrica para polimento SR, modelo 1100, na de série 16875, 220 V,
.: 1000 W, RPM 2000, razoável estado de conservação, avaliada em R$280,00; 02)
Aspirador de pó, tipo industrial, NEW JAPAN, modelo 300, n° de série 3842, azul,

_,
razoável estado de conservação, avaliado em R$510,00; 03) Máquina de escrever

.1 � OLIVETTI, tipo manual, cinza, razoável estado de conservação, avaliada em R$120,00;
,'04) Centrífuga ARNO, branca, razoável estado de conservação, avaliada em R$80,OO;
,ii 05)Máquina de lavar roupas,WANKE, revestimento em fibra, amarela, com carambola
li m plástico na cor preta, razoável estado de conservação, avaliada em R$140,00; 06)
ompressor de ar SCHULZ, azul, com motor elétrico, modelo MSI 10VL/200 em

� estágio, 2H� razoável estado de conservação, avaliado em R$380,00. TOTAL DA
� '!AVALL4ÇAO: R$1.51O,00 (hum mil quinhentos e dez reais). Local pi vistoria: Rua

Procópio Gomes de Oliveira n° 440 - Jaraguá do Sul/S�, com o Sr. Nelson Sterpim.
1'1;
,I VT-AT 951/98
xeqüente: FAZ:�NDA NACIONAL
xecutada: ADRIANA MUNDSTOCK e METALIN INDÚSTRIA DE

'QUINAS LTDA.

, ens: 01) Matriz do prendedor do suporte da faca da máquina de cortar grama
anual, usada, bom estado, avaliada em R$8.000,00; 02) Trinta I e seis facas para

\rator de cortador de grama, aço cromo vanádio ref. MTD-660F, NOVAS, avaliadas
Ibm R$39,84/cada, total: R$1.434,24; 03) Cem jogos - duas facas, p/ trituradores de
ação, ref. 6M003, aço cromo vanádio, NOVOS, avaliados em R$35,82/cada, total:

-
I

$3.582,00. TOTAL DA AVAL/�ÇAO: R$13.016,24 (treze mil e dezesseis reais e

'rinte e quatro centavos). Local p/ vistoria: Item 01 - Rua Max Wilhelm na 786 -

'araguá do Sul/SC, com o Sr. Guido Mundstock e itens 02 e 03 - Rua Alvin OUo,
.ote 57 s/n°, Bairro Centenário - Jaraguá do SullSC, com a Sra. AdrianaMundstock.

; .

I Jxeqüente:_ MARIA BENTA DA SILVA

!�xecutada: E�PÓLIO DE ARNO ZINDARS representado por GISELA
\r:INDARS '

�em: TratorMASSEY FERGUSON, série 2, vermelho, com dois pneus pequenos,
po 600 x 16 na frente, com dois pneus grandes, tipo 14-9/13::28 na traseira; munido
�e implementes tipo roçadeira e rotativa, necessitando de reparos, tanto na parte de

I�taria que apresenta corrosões e amassados, bem como parte mecânica, avaliado
Im R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Local p/ vistoria: Rua Emílio Manke

1
nior na 896 - GuaramirimlSC, com a Sra. Gisela Zindars.

lT-AT 1039/01.
.xeqüente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.xecutada: BACK SERVIÇOS DE VIGILÂNCL4 E SEGURANÇA LTDA.,
.em: Aparelho de ar condicionado CONSUL, modelo 2500, 10.000 BTU's, tipo só

'io, regular estado de conservação, avaliado em R$350,OO (trezentos e cinqüenta
eais). Local p/ vistoria: Rua Victor Gaulke na 70-Jaraguá do Sul/Se, como Sr. Jair

[rthal.

-AT 1040/00
xeqüente: ANTONIO REGINALDO DE ANDRADE

,

xecutada: CENTRAISELÉTRICASDESANTA CATARINA S/A - CELESC
em: Automóvel VOLKSWAGENIPARATI CL, ano 95, modo 96, de 'placas LXK
69, chassi 9BWZZZ30ZSP100204, branca, gasolina, potência 82CV, razoável estado
conservação, sem avarias aparentes, avaliado em R$1O.500,00 (dez mil e
inhentos reais). Local pI vistoria: Rua PresidenteEpitácio Pessoa na 172 - Jaraguá
Sul/SC, com o Sr. Jurandir R. Vieira.

• rr-AT1139/98 I
.

feqüente: INSTITUTO -NACIONAL DO SEGURO SOCIAL � INSS

II
ecutada: BURG GARTENALIM!1NTOS LTDA e OUTROS
m: Automóvel GMlCORSAWIND, gasolina, placaMIM 8500-Jaraguá do Sul/
,prata,ano/mod. 2001, RENAV� 751914800, chassi 9BGSC08Z0 IC200801 de

�1
'

propriedade de Luciana Kulkamp, avaliado emR$15 .500,00 (quinzemil e quinhentos
reais). Local p/ vistoria: Av. Getulio Vargas na 847 - Jaraguá do Sul/SC, com a Sra.
Luciana Kulkamp. \_

VT-AT 1276/97
. Exeqüente: MARIO STEIN

Executada: CLAUDETE.MARIA DA COSTA - ME

Bem: Imóvel constituído de: sala comercial situada no edifício Alberto Marangoni de
n" 08, situado no lado par da Rua 9 - 25 de julho, esquina com a Rua 126 - Domingos
Demarchi n° 170, localizada no pavimento térreo, com unia área privativa de 27,89m2,
área de uso comum divisão proporcional de 1,12m2, área total construída de 29,01m2,
fração ideal do terreno de 1,60%, piso emmosáico.com frente em vidros com estrutura

de alumínio. Cadastrado no Registro de Imóveis desta Comarca sob n° 36.296, em
nome de Claudete Maria da Costa, avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais).

VT-AT 132fi/99
Exeqüente: ESPÓLlcJi de MÁRIO MACHADO representado por SONIA

APARECIDA DENK

Executada: VALDECIR MARCIONILO GUILHERME DOS SANTOS

Bens: 01) Televisor colorido de 14", PHILIPS, modelo On Sereen Display, regular
estado de conservação, avaliado emR$120,00; 02) Antena parabólica, com receptor
de satélite SKYLAB, razoável estado de conservação, avaliada em R$160,00; 03)
Refrigerador CÔNSUL, modo Contest, bege, regular estado de conservação,
apresentando corrosão na lataria, avaliado ein R$120,00; .04) Freezer
PROSDÓCIMO, tipo vertical, modo F 21 Stoek Freezer, bege, regular estado de

conservação, apresentando corrosão na lataria, avaliado em R$21O,00; 05) Fomo
elétrico FISCHER, modo Hotline Automático, metálico, regular estado de

conservação, avaliado em R$70,OO; 06) Máquina de lavar roupasMUELLER, modo
Pioneira, tanque emmadeira, razoável estado de conservação, avaliada em R$140,OO.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$820,00 (oitocentos e vinte reais). Local p/ vistoria:
Rua Hermínio Stringari na 1757 - GuaramirimlSC, com o Sr. Valdecir Guilherme dos
Santos.

VT-ET1330/98 (Apensados: 331/99)
Exequente: CARLOS EDUARDO DA ROZA

Executado: ADEMAR DE SOUZA - ME
Bem: Motoneta PEUGEOT, modo Speedake, ano 96, modo 97, amarela, gasolina,
placas LZC 5941, chassi VGAKRSPEDT1000143, hodômetro registrando 08601km,

,

bom estado de conservação, não apresentando avarias aparentes, avaliado em R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). Local pi vistorià: RuaWalter Marquardt n° 818 - Jaraguá

1
do Sul/SC, com o Sr. Paulo Chiodini.

.

Os bens objeto de Leilão, serão arrematados mediante sinal de 20% (vinte
por cento) no ato da arrematação e saldo em até 24 (vinte e quatro) horas
após o Leilão. A comissão do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da arrematação, acordo/remição ou adjudicaçãq e correrá por conta
do comprador, remitente ou adjudicahte. Caso os executados ou os credores

hipotecários não sejam encontrados ou cientificados por qualquer razão,
quando da expedição da respectiva notificação, valerá o presente como Edital
de Notificação de Praça/Leilão, segundo estabelecem os Artigos 687 (§ 30)

.

e 698 do CPC. Maiores informações no escritório do Leiloeiro fone/fax

(0**47) 422�8141 e/ou pelo endereço www.leiloeiro.com.br ou pelo e-mail

carstens@leiloeiro.com.br

ARTUR HENRIQUE CARSTENS
LeiloeiroPúblicoOficial
Matrícula AARC-003/82 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Imobiliária MenegoHi LIda.
http://www.immen.egotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

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

•

•

IMOBILIARIA

� MENEGOTTI
•

CRECI W 550-J

{�
Associac;ãodaslmobiliárias

deJaraguádoSulESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5139 TERRENO - CENTRO - AV MAL DEODORO
DA FONSECA, FRENTE = 30JOM - FUNDOS =

43,30M - LADO A = 19,20 + 36,00M - LADO B =

63,30M + 8,20M. Área do terreno 1,930.00m2 '

Preço: 360,000.00

•

H ERB ERTO EN I<E, LOTE 24 - TERR ENO 14,00M
X 25,00M = 350,00M2. Área do terreno 350.00 m2

•

Preço: 8,500.00

..

•

5199 TERRENO - ESTRADA NOVA - RES.

MlRANTE LOTE 02 - TERRENO = 28,90M X

21,50M = 803,95M2 DE ESQUINA. Área do
terreno 803.95 m2 Preço: 22,000.00

5230 TERR ENO - TRES RIOS DO SU L - R.PREF.

JOSE BAUER LADO N° 1665 - FRENTE =

• / 24,00M - LADO DIREITO = 30,00M FUNDOS =

24,00M - LADO ESQU ERDO = 38,00M. Área do
terreno 800.00 m2 Preço: 28,000.00

5238 TERRENO - VILA RAU - LOTE 29-

LOT.RENASCENÇA - TERR ENO DE ESQUINA
19,45M X 21,40M. Área do terreno 416.38 m2

Preço: 20,000.00

5249 TERRENO - CENTRO - R.WALDEMAR
LESSMANN - FTE - 66,60M - FDOS- 87,30M - LD.

76,40M - LE.22,00M. Área do terreno �,431.00 m2

Preço: 218,000.00
'

5259 TERRENO - ILHA DA FIGUEIRA
TERRENO COM 50.000,00M2 (FRENTE 48,40)

COM A RUA JARAGUA Área do terreno

50,000.00m2 Preço: 170,000.00,

5128 TERR ENO - VI LA NOVA - RUA OLlVIO
BRU NAG NO - 51,45M DE FR ENTE X 94,00M =

4.176,00M2. Área do terreno 4,176.00 m2 Preço:
600,000.00

• •

5285 TERRENO - AMIZADE - RUA, JOAO
BATISTA RUDOLF. TERRENO MEDINDO 15,00 X

20,00M. Área do terreno 300.00 m2 Preço:
25,000.00

5309 TERRENO - BARRA DO RIO MOLHA - RUA
ANTONIO ADOLFO EMMENDOERFE.R

TERRENO COMJ6200 METROS QUADRADOS.
100 M X 762M. Área do terreno 76,200.00 m2

Preço: 45,000.00

5310 TER RENO - AG,UA VERDE - RUA JORG E

BUHR -13JO X 11,50=346M2. EXISTE NO
IMOVEL UMA CONSTRUÇAO DE 5(00M2 DE

ALVENARIA.OUTRO SIM ORANCHO DE

MADEIRA SERA RETIRADO. Área do terreno

346.00 m2 Preço: 22,000.00

5311 TERRENO - ILHA DA FIGUEIRA - R.

RUDOLFO GROSSI<LAS, LOTE 06 - TERRENONA
ILHA DA FIGURIRA. Área do terreno 577.76 m2 _

/

Preço: 18,000.00

• • •Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra
A imobiliária da Barra 376-00.,5

RUA ANGELO RUBI N I, 1 046 b_o_r_ro_s_u_I_@_n_e_t_u_n_o_.c_o_m�.b_r _
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Chácara com 140.000,00m2, terreno com

topografia irregular, edificado com duas casas

residenciais de madeira, sendo uma com

77,OOm2 devidamente averbada e a outra com

63,00m2, dois banheiros,garagem, piscina com

100,00m2, galpão com churrasqueira e

banheiro, lagoa de peixe, pastagem, trilhas
para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirão -Aurora, Rio Cerro II, distante 3Km do
asfalto(SC-416) - R$ 95.000,00

.

.
I

I

Casa
alv.
120,()0m2,
fase
final
acaba
mento

cl 3 qtos, sendo uma suíte, sala, sala TV, bwc
social, copa, cozinha, despensa, garagem,

. terreno cl 325,00m2 (13x25). Rua Pe. Aloísio

Boeing, Barra, próx. Noviciado - R$ 75.000,00

•
..

•

•

Casa alv.
cl

84,00m2,
r;/laje cl
três qtos,

sala, copa,
coz,

lavanderia,
BWC,

garagem, terreno c/892,58m2 (30x29,75),'
toda murada, Rua Verônica O.Rosa sin°, Barra

R$ 55.000,00

Fone 371-2357

•

108 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., cf
190,OOm2, terreno cf 420,OOm2, 1 suíte, 2
qtos, sala, COZ., bwc e gar. R$ 85.000,00

• •

Rua: CeI. Procópio Gomes cle Oliveira, '207- Jaraguá cio Sul/ SC
'\

vilsoncorretor@terra.com.br

109 - JOÃO PESSOA - casa em alv., cf 3
qtos e demais dep. Condomínio, Popular

Jaraguá, R$ 38.000,00

•
..

112 - VILA NOVA - casa madeira cf 100m2
+ galpão cf 180m2, terreno cf 180m2,

terreno cf 1.113m2• Rua 25 de Julho, 1971.
R$ 120.000,00

•

BARRA VELHA - casa cf 150m2, terreno cf 243m2,
•

cf 5 qtos, 2 bwc, chur., gar, e demais dep., próx.
Hotel Tabuleiro. a 80m da praia. R$ 60.000,00 •

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



CADERNO PARCIMÓVEIS CORREIODOPOVO - 7
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(gIMOVEIS

Cód. 1118 - Terreno com 9.570,49m2 - infra-estrutura com

pleta - Plano - Rua Hermínio Stringari - Corticeira
Guaramirim - R$45.00Q,00 - Negociável.

• •

I

•

I •

Cód. 894 - Casa al
venaria com 108m2 -

04 quartos - 2 bwc -

garagem - sala - área
de serviço - cozinha
- despensa - Terreno
com 472m2 - Rua
Emílio Manke Junior-
Rio Branco
Guaramirim .

R$35.000,00.

Umaparceria correta..

CRECI820-J

CÓd. 993 - Casa com

90m2 - 3 quartos - bwc
- sala - cozinha - lavan
deria - garagem - Terre
no com 360,00m2 - Rua
João Sotter-Oorrêa -

Amizade - Guaramirim -

R$35.000,00.

•

CENTRAL DE VENDAS

•

a373-0283I

•

Rua Irineu VileU;;t Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - se

,

Cód. 1121 - Casa alvenaria com 105m2 - 04 quartos - bwc -

garagem - Terreno com 450m2 - Rua João Bona - Lateral -

Bairro Amizade - Guaramirim - R$40.000,00 (Quitada) ou

R$30.000,00 e assume financiamento.

Cód. 1113 - Casa madeira com 60m2.- 02 quartos - bwc -
•

sala - cozinha - Terreno com 450,00m2 - infra-estrutura

completa - Rua Guaíba, 366 - Schroeder - R$13.000,00 -

Negociável.
.

Cód. 1111 - Casa mista com 02 quartos - bwc - sala' - cozinha -

lavandeia - Terreno com 300,00m2 - infra-estrutura completa -

Rua 185 - Amizade - Guaramirim - R$22.000,00 - Negociável.

•
..

Cód. 1116 - Casa madeira com 02 quartos - bwc " sala -

cozinha - lavandeia - Terreno com 390,00m2 - infra-estru
tura completa - Rua jaime Bardin, 504 - Amizade - Guaramirim
- R$22.000,00 - Negociável.

Cód. 1120 - Terreno com 368,62m2 - infra-estrutura completa
- Rua "A" - Loteamento Jardim Santa Rita - Avaí - Guaramirim
- R$9.500,00 - Negociável.

•

I

•

Cód. 1115 - 2 Casas alvenaria - 1 sobrado com 102m2 e outra

casa padrão com 70m2 - Casa sobrado com 3 quartos - bwc
- 1 cozinha - 01 sala - 01 garagem - Casa padrão com 3

quartos - bwc -\ garagem - demais dependências - Terreno
com 390m2 - Rua Leopoldo Schmitz, 506 - Nova Esperança -

Guaramirim - R$55.000,00.

Cód. 1119 - Apartamento, com aproximadamente 90m2 - 2 quartos
- bwc - Sala - cozinha - lavanderia - garagem - área comercial -

Terreno plano - SR 280 - Próximo FAMEG - Guaramirim -

R$37.000,00. I

I

• ••

Cód. 896 - Casa corri
144m2 - 2 quartos -

01 suíte - 2 bwc - 2
salas - cozinha - la
vanderia - garagem -

churrasqueira - Ter
reno com 5.000,00m2
- Estrada Poço Gran
de - Guaramirim -

R$35.000,00 .

I'I

Cód. 1117 - Casa alvenaria com 160m2 - 03 quartos - 01 suíte - 02
bwc - 01 sala de estar - cozinha - lavanderia - garagem - Terreno

rom 480,00m2 - Plano - Rua Jaime Bardin, 177 - Amizade -

�uaramirim - R$45.000,00 ou Entrada de R$30.000,00 +financi-
amonto de R$194,80, saldo devedor R$15.000,00.' ,

'

GÓd. 866 - Casa madei
ra com 63,00m2 - 02

quartos - bwc - gara
gem c sala - cozinha -

área de serviço - Ter-
.

reno com 391,00m2 -

Rua Beijamim Girardi - r

Vila Carolina - Bairro Rio
Branco - Guaramirim -

R$13.000,00 - Negoci
ável.

)

Estamos no

planetaimovel.com
-,

ALUGA-SE: GALPÃO com aproximadamente 300m2 - Rua
28 de Agosto - Centro - Guaramirim - R$2.000,00.

Atendemof aos sábados das Bhs às 12hs

MARIMAR IMÓVEIS
Fone/Fax: 275-0051E-mail: menmerêmetuno.com.br

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

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO
TERRENOS:

Baependi - Ref. Três Rios'do
03- Com 127m2 Norte - Ref. 37
de área Com área de
construída, 03 23.400m2, com
dormitórios e 50% plana;com
demais dep.; 01 nascente de • i

garagem. Valor água. Valor
R$ 60.000,00. . R$ 53.000,00 •

Vila Lenzi - Ref. Barra do Rio
48 - Com área de Molha - Ref.

74,17m2,03 07-Comárea
dormitórios e de 45.000m2,
demais dep. Valor com duas casas

R$ 48.000,00 em alvenaria;
possui lagoa de

Baependi - Ref. peixe, nascente
17 - Com 250m2 de água, riacho;
de área reflorestamento
construída, 03· de eucalipto.
dormitórios e Valor R$
demais dep., 06 75.000,00
garagens. Valor (Troca-se por
R$ 120.000,00 casa ).

Três Rios do
Norte - Ref. 44 -

Em alv com 03
dorm. e demais

dep. Valor R$
20.000,00 (Aceita
terreno na

Figueira de
menor valor).
Vila Rau - Ref.
04 - Em alv., com
01 suíte; 02 dorm.
e demais dep.
Valor R$
40.000,00 (Troca
se 'Por casa em

�����;;;���� Pomerode ou

r.��������� parcela-se).
Ribeirão Cavalo
- Ref. ,24 - Em alv.,
com 03 dorm. e
demais dep.
Terreno com

25.000m2• Valor

Ioiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiíõiiol R$ 50.000,00

São Luiz - Ref. 21 -

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 (negociá
veis).
Vila Rau - Ref. 08 -

Com área de 427,00m2
próx, a o Supermercado
Tonin.
Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha -

.

Ref. 11 - Com área de

: 774m2, próx. a Loja,de
Mat. deConst. Winter.
Valor R$ 23.000,00.
Baependi - Ref.· 50 -

Com área de 11.103m2,
próx. a Metalurgica

I Trapp, a aproxirnada-
" mente 800m da Rua

Preto Waldemar Grubba.
Pussuí casa e rancho
de madeira; lagoas de

: peixes. Valor R$
170.000,00

, '

Amizade - Ref.
40 - Em alvenaria
corn 04 dormitóri
os e demais dep.
Valor \'

R$ 35.000,00.

Amizade - Ref.
31 - Em alvenaria,
com 01 suíte; 01
dormitório e

demais dep. Valor
R$ 50.000,00.

r:��������::'I Centenário _

Ref.12- Em
alvenaria com 03
oormitórios 'e
dernàís dep.;
piscina. Valor R$

��������;J 85.000,00.

Barra do Rio
Cerro - Ref. 26 -

Casa Mista, com'
02 dormltóríos.e
demais dep. Valor
R$ 24.000,00

Barra do Rig Cerro - Ref. A MARIMAR IMÓVEIS E A l-JS COMERCIO E REPRESEN

TAÇÕES LTDA, VEM A PÚBLlCCD AGRADECER A TODOS
lOS VISITANTES QUE PASSARAM PELO STAND NA EXPO

2002, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE JULHO DE 2002, EM
ESPECIAL AOS CONTEMPLADOS COM OS BRINDES
SORTEADOS NO DIA 21 : ODAIR GILBERTO FRANÇA,
RESIDENTE NOJARAGUÁ ESQUERDO, GANHADOR DE

UMA BICICLETA ARO 20 - 18 MARCHAS� E DIOGO
SCHUG, RESIDENTE NO ÁGUA VERDE, GANHADOR DE

UMA BICICLETA ARO 26 - 18 MARCHAS.
PARABENS AOS DOIS E MUITO OBRIGADO A -TODOS!

"UTILIZE SEU FGTS PARA ADQUIRIR SUA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIARIO�'
DmImIl�IIIIEI :. IImlmllIlBlI.mm·!·IIIi.1E1I

39- Em alvenaria com 03

dormitórios e demais

dependências. Valor R$
37.000,00 (Acieta-se casa
+ carro corno pate do

pagamento)

" Em comemoração. ao PENTA CAMPEONATO: a Marimar
Imóveis brindara seus clientes no mês de julho com duas
camisas da SELEÇÃO BARSILEIRA, uma para o Comprador e
�utra parn oProprietário do Imóvel vendido pela Marirnar". /

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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472M2 - R$ 25.000,00, R$ 76.000,00.
TRATAR: 371-8814. TRATAR: 371 3724
CRECI 187�J (CRECI 8054)

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE
PARA RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI 187�J

BARRA DO RIO
CERRO - VENDE-SE -RUA
ALUíSIO BOEING, C/
566M2. R$ 31.500,00.
TRATAR: 371-8814.
CRECI187�J

TERRENO Cj405,00M2
(22,50X18,50), RUA
JOÃO MAASS, OURO
VERDE..., R$ 14.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C[:
583M2. VALOR NEGOCI
ÁVEL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

-
I

REF. 2150 - JARAGUA

9� - RESIDENCIAL
MIRANDA - TERRENOS
C/ 325,00M2. ENT.

R$ 2.500,00 '+ PARCo
,

, 24X. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO C/
584 M2, R$
14.50Q,00. TRATAR:

371 3724 (CRECI
8054)

CZERNIEWICZ -

TERRENO' C/ 364 M2.

R$ 25.000,00, (PRÓX.
PAMA). FONEi: 371
3724 (CRECI 8054)

RÀU - ÁREA DE 3.073
M2 AO LADO DA

ASSOCIAÇÃO DA CAIXA

EXONÔMICA, ÓTIMO
PARA MINI-CHÁCARA
(ÁREA DE LAZER) OBS:
TRAVESSÃO DOS
FUNDOS COM O RIO
ITAPOCÚ. - R$
23.000,00. TRATAR:
3713724 (CRECI 8054)

GUARAMIRIM -

TERRENO COM

368,62M2 - RUA "A" -

LOTEAMENTO JARDIM
, SANTA RITA - PLANO -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - BAIRRO
AVAí - R$9.500,00 -

NEGOCIÁVE;L -

T�LEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA LENZI -

TERRENO C/406M2
(14,50 X 28). R. MARIA
CRISTINA Z. MEURER.

PREÇO: R$ 16.000,00.
TRATAR: 371-7931

CRE�I 1741-J

EDIFíCIO VITÓRIA
RÉGIA - APTO. - ÁREA
DE 111.70M2 - 3

QUARTOS E DEMAIS

DEP., 1 VAGA GAR.
RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 - R$
56.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI
1873-J

ED. AMARYLLlS -

VILA NOVA - R.
ANGELO TORINELLI,
78 - APTO C/ SUíTE +

2 QTOS, SACADA C/
CHUR., R$ 78.000,00,
SEMI-MOBILIADO.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

RUA ADOLFO SACANI
- 36 - APTO. COM

306M2, COM SUíTE +

2 QTOS, DEP.DE
EMPREGADA, 2 GAR. E

DEMAIS DEP. EDIFíCIO
Cf GRANDE SALÃO DE

FESTA, CHUR.,
SAUNA, SALA DE

GINÁS'fICA, SALA DE

JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QUIOSQUE E PLAY
GROUND. PREÇOS R$
162.000,00 S/ ACAB.
INTERNO (PARC.
DIRETO cr O

PROPRIETÁRIO).
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

PARCIMOVEIS ' ������/.:.�: .���:�� ?:. ��.�

COPA, COZINHA,
BWC, LAV.,
SACADA E
GARAGEM.lº

ANDAR, Nº 104.
PRÉDIO C/ PISCINA,
éHUR-. COL:ETIVA,
C/ MESA BILHAR,
PLAYGROUND, QUA
DRA POLIVALENTE.
R$ 75.000,00 '

NEG. TRATAR:
275-1594. CRECI
612-J

I �. : .�9���9P.?:.�y� � CADERNO
�. .: :.to-,1. .: ,-,

FIGUEIRA - CASA
ALV. C/156M2 - 3

QUARTOS + 2
GARAGENS + EDíCULA

•

2 QUARTOS. PREÇO
• R$ 50.000,00.
� TRATAR: 371-7931

CRECI 1741-J

GUARAMIRIM -

CASA ALVENARIA
COM 105M2 - ,04

QUARTOS � BWC -

GARAGEM -

TERRENO COM
• 450M2 - RUA JOÃO

BONA - LATERAL -

AMIZADE -

R$40.000,00
(QUITADA) OU I

R$30.000,00 +
•

- • FINANCIAMENTO-
, TELEFONE: 373-

0283 - CRECI 820-J.I:

}I. _

1

GUARAMIRIM - 2
CASAS ALVENARIA
COM 160M2 - 03

QUARTOS - BWC -

GARAGEM - DEMAIS
DEPENDÊNCIAS -

II TERRENO COM
480M2 - RUA
LEOPOLDO
SCHIMITZ - NOVA

ESPERANÇA
R$55.QÓO,00 -

•

NEGOCIÁVEL
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
708.00M2 ÁREA
BENFEITORIAS
380.00M2 PREÇO;
150,000.00.
TRATAR: 371-0031.

CRECI55Q-J

VILA RAU - RUA
ANTON FRIERICH,
965 - CASA MIXfA
COM 03 QUARTOS,
SALA, COZ., WC,
LAV., GARAGEM.

ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
100.boM2. PREÇO:
27,600.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU - R.CARLOS

ZENKE, LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04

QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
98.00M2 PREÇO:
25,QOO.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

, VILA RAU - RUA
ANTON FRERICHS,91-

1

CASA MISTA COM 3

QUARTOS, SALA,
ÇOPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA,
GARAGEM. ÁREA DO

TERRENO- 300.00 M2
, ÁREA BENFEITORIAS
60.00 M2 PREÇO:'
26,500.00. TRATAR:

371-O0�1. CRECI 550�J

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM 59M2-
,

02 QUARTOS - BWC -

DEMAIS DEPENQ,ÊNCIAS
- TERRENO COM 375M2
- RUA ERMíNIO
STRINGARI - CORTICEIRA
- R$15.000,00 -'NEG. -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

CASA ALV. C/84,00M2,
C/LAJE C/ TRÊS QTOS,
SALA, COPA, COZ, LAV.,
BWÇ, GAR., TERRENO
C/892,58M2
(30X29,75), TODA
MURADA, RUA

,

VERÔNICA D.ROSA S/Nº,
BARRA - R$ 55.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

JOÃO PESSOA - CASA

ALV., C/3 QTOS E
DEMAIS DEP. R$
38.000,00. TRATAR:

371-2357. CRECI
4936.

ÁGl!IA VERDE -\CASA
ALV. COM 75M2,
TERRENO DE 300M2,
RUA HERMíLlO FCO.
RAMOS (ASFALTADA) R$
50.000,00. OBS.:
ACEITA TROCA POR APTO

C/3 QUARTOS NO
LENZI. TRATAR: 371

3724 (CRECI 8054)

TERRENO C/
390,96M2
(16X24,51), LOT. Nº

144, LOTEAMENTO
OURO VERDE - R$
13.000,00 QU R$
5.000,00 + 36X R$
310,00. TRATAR: 376-
0015. CRECI 1589-J.

GUARAMIRlM - CASA
ALVENARIA COM 144M2
- 2 QUARTOS - 01 SUíTE
- 02 BWC - GARAGEM -

DEMAIS DEP. - TERRENO
COM 5.000,00 -'

ESTRADA POÇO GRANDE
- R$30.000,00 - NE�. -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI820-J.

CENTRO - SOBRADO
EM ALV. C/320 M2 - 2
SUíTES + 2 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/2590 M2
- FICA COZINHA S/
MEDIDA. PREÇO R$ ,

230.000,00. TRATAR:
371-7931 CRECI 1741-J

VILA LENZI - CASA
ALV. C/170M2 - 3

QTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/435M2.
PRÓX. COLÉGIO
GIA�DINI LENZI.

PREÇO: R$ 55.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

VILA RAU - C/
455.00M2, R.

BERTOLDO_ HORST. R$
16.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI 4936

TERRENO c/.
378,82M2(16,14X23,50),
L0T.Nº 87, LOT. OURO
VERDE - R$
12.000,00. TRATAR:
-376-0015. CRECI 1589-J

CENTRO - TERRENO C/
450 M2 (15 X 30). RUA
CENTENÁRIO - LAT.
MARECHAL DEODORO.

PREÇO R$ 48.000,00.
TRATAR: 371-7931 '

CRECI 1741-J

•

•

VILA NOVA -

APARTAMENTO -

RESID. MERCEDES,
R$ 18.500,00
ENTRADA + 62
PARCELAS DE 0,52
CUBS. TRATAR:
371 3724 (CRECI
8054)

•
"

•

•
"

NEREU RAMOS -

C/ 142.000M2,
SEM CONTR., C/
ÁGUA E LAV. R$
35.000,00'.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

•
"

CHÁCARA COM

20.030,00M2,
COM CASA

ALVENARIA COM

84,00M2, C/LAJE,
3QTOS, SALA,
COPA,COZINHA,
BANHEIRO, LAGOA
GRANDE COM

PEIXE, PASTAGEM,
ÁGUA CORRENTE,
ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA NA
RUA EMíLIO erro

OLDENBURG, Nº

300, JARAGUÁ 99
- R$ 85.000,09 -

ACEITA OUTRO
IMÓVEL COMO
PARTE DE
PAGAMENTO ATÉ'
R$ 35'.000,00.
TRATAR:, 376-0015.
CRECI 1589-J

•
"

•

•

•

•
"

•

•

POSSO DANTA - C/ •
•

32.000M2. R. •

ESTRADA

CARROEIRA,
CORUPÁ, 1 KM DA
BR 280. R$ ,

23.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

NOVA BRASíLIA -

ÓTIMO TERRENO PARA
MORADIA COM

3.700M2, LUGAR
-

' ALTO, RUA 985"
ILHA DA FIGUEIRA - R. LATERAL DA RUA

ALEXANDRE KOELER - Cf JOÃo PLANICHECK -

JJ
O
(J
O
JJ
JJ
rn

6
JJ

CJ
rn

�
o
<
rn
iJj

';illI80V\J1 - SI3I\QV\J1 OH:JN'v't:l - SI3I\QV\J1 30 t:1013t:lt:lO:J NOSll/\ -

•

ED. SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,
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Alunos do curso de Ensino Fundamental do Projeto
de Educação de Jovens e Adultos, que encerraram

essa etapa, receberam o diploma de formatura ontem

à noite, em solenidade realizada às. 19h30, na

Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, A

formatura foi promovida pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul, através da Secretaria de Educação e Cultura.

•

•

•
"

CURSO
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) de Jaraguá do Sul está com as inscrições
abertas para o curso de qualificação em Costura

Industrial, com carga horária de 169 horas e com

início previsto para o dia 12 de agosto. O período de

inscrição vai até o dia 9 de agosto, e será realizado nas

dependências do Senai de Jaraguá do Sul. Vagas
limitadas.

•

SAÚDE
Em 'homenagem ao Dia Nacional da Saúde,
comemorado nó dia 5 de agosto, o Sesc (Serviço
Social do Comércio) estará organizando uma

atividade diferente: os funcionários terão direito a

escolher um tema ou assunto relacionado à saúde, e
receberão as orientações dos técnicos no próprio local
de trabalho. O Projeto Saúde-Empresa, do Sesc,
atualmente beneficia cerca de 150 pessoas por mês,
com palestras gratuitas. O Saúde-Empresa acontece

nas cidades de Brusque, Blumenau, Jaraguá do Sul e

Laguna e está aberto aos empresários que se

preocupam com a valorização social de seus

colaboradores. Os interessados em agendar palestras
podem entrar em contato com o Sesc da cidade onde
mora.

i Locação e Higienização,

..���rf:tg��::l�;::��S ·�iG;:1::NO:/:�A�OTÉI5
•HlGIENIZAÇÀO OE TOALHAS DEMm
E (Ai'ASDf (AOElllAS DfRESTAUkANTfS

Sol, Lua e Saturno
idos em seu signo,
sua sensibilidade na

giro Aproveite poro
pretende, mas sem

sair da rotina.

Câncer - Aproveite os momentos
de para cuidar da sua

danças repentinas
s no convívio sacia I
ecê-Ia.

IEDUCAÇÃO: PROFISSIONAIS DO SETOR SÃO BENEFICIADOS COM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Aprendizagem do professor
vista como desafio para a Unerj

]ARAGuA DO SUL- Na

última terça-feira, aproxima
damente 600 professores
do Ensino Fundamental da

redemunicipal de ensino de
municípios da Arnvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu) partici
param da segunda etapa do
curso de formação conti

nuada de professores do

Ensino Fundamental, reali-,
zado no ClubeAtlético Bae

pendi. O curso é organiza
do e executado pela Unerj
(Cc!!mo Universitário de

Jaraguá do Sul) e tem por

objetivo discutir teorica

mente aprendizagem e ava

liação atrávés da contribui-
\ ção de pesquisas e experiên
cias, além de refletir, através
de. oficinas pedagógicas,
questões sobre aprendiza
gem e avaliação, tendo co

mo base a experiência in

dividual e coletiva dos pro
fessores em relação ao mo

do como aprendem, plane
jam, organizam, executam e

avaliam sua prática peda
gógica.

Para a coordenadora do

Projeto "Professor Compe
tente", da Unerj, Deise Su

sana de Souza, existe um

consenso de que a finalida
de da educação está rela- I

�

e

César J unkes/C P

Cerca de 600 professores participaram da segunda etapa do curso de formação

cionada com a competência
sempre renovada do pro
fessor. "Este curso se insere

dentro das políticas educa

cionais que há mais tempo
vêm sendaldesenvolvidas na
região, no'que se referem ao

cuidado com a aprendiza
gem do professor após a sua
formação inicial", argu
menta Deise.

A primeira etapa do
curso de formação conti

nuada aconteceu de 22 a 26

de abril, e teve como tem-a

principal o modo como os

municípios do Vale do Ita

poou cuidam da aprendiza
gem dos professores e dos

alunos. Já a segunda etapa,
realizada esta semana, en

focou o papel do professor
como avaliador da aprendi
zagem. A terceira .e última

etapa está programada para
acontecer no dia 23 de se

tembro, com a socialização
dos trabalhos já realiza

dos. Esse último encontro
"

vai acontecer no campus da

Unerj, a partir das 8 horas.

Para a professora da 4a

série do Ensino Funda
mental da Escola Guilher

me Hanemann Cristina

Cardoso Garcia Contini, to-
-

da e qualquer iniciativa que

:
vise qualificar e�melhorar a

atuação do professor é

sempre bem-vinda. Ela

acredita que, atualmente, a

maior'dificuldade que o

professor enfrenta, além dos
baixos salários, é a falta de

respeito do aluno em sala de
aula. Segundo a professora,
hoje em dia está difícil saber

exatamente qual a função
do professor diante de tan

tos problemas sociais que
se enfrenta em sala de aula.

''A reciclagem' é muito im

pertante. Todo e qualquer
avanço passa pela qualifica
ção profissional", assegura a
professora.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Prorrogadoprazo deadesãoaoExameNacionaldeCertificação
]ARÀGuA DO SUL - Os

Estados emunicípios que ti
verem interesse em aderir ao

Exame Nacional de. Certi
ficação de Competência de

Jovens e Adultos poderão
fazê-lo até o dia 31 de agosto.

O Exame Nacional de

Certificação poderá ser uti
lizado pelas secretarias es

taduais emunicipais de Edu
cação como instrumento de

certificação de conclusão dos
níveis fundamental e médio.
A avaliação será destinada às

pessoas,matriculadas ou não

Contatos com os

rão dos mais pro
gite um programa

era. Atração por um
.

erente vai emperrar
na barreira social.
Vir em _:_ Divulgue as suas idéias,

a popularidade irá

ique esperta com o

uma viagem poderá
mance sem novidades.

nas escolas, que estão acima
da faixa etária adequada para
cursaro ensino regulare ainda
não concluíram essa etapa de

escolarização. Também po
derá servir como instrumen
to pru;a a avaliação dos pro

gramas da Educação de J0-

vens e Adultos.

Para fazer a inscrição, os
jovens e adultos deverão ter,
nomínimo, 15 anos de idade,
.no caso do. exame. para O

nível fundamental, e, no

mínimo, 18 anos para o nível
médio.

.

amo r.

novo com quem gosta.
cuide da sua saúde.

à flor da pele.

fique so zinho ,

is feliz se estiver
nhada de quem

Capricórnio - Não conte com a

ra ganhar dinheiro ou

o coração de alguém. Se
da sua alimentação
corpo vai cqrodecer;

�9\\:.� Evite �udança' I,�w�t�. Seu cansma e su "

tendem a pro
a tarde deliciosa

Abra seu coração para pa
queras.
Peixes - Preserve este dia par

familiares. Agite
doméstico com um

tiva. Mas evite discuti
não conhece.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO
,

' GERAL SÁBADO, 3 de agosto de 20

IEXEMPLO: DONA DE CASA RETORNA AOS BANCOS ESCOLARES E CONCLUI CURSO DE PEDAGOGIA

Gosto pelo estudo motiva
idosa a cursar a faculdade

]ARAGuA DO SUL - A

dona de casa Luiza Figuei
redo Risso, 60 anos, pode
ser considerada um verda

deiro exemplo de força de

vontade e persistência.
Depois de ter ficado afas
tada dos bancos escolares

por quase 30 anos, ela

decidiu resgatar o tempo
perdido e foi à luta em
busca do seu maior sonho,
que sempre foi o de fazer

uma faculdade. "Decidi
voltar a estudar aos 50 anos.
Como ainda não havia
concluído o Ensino Médio,'
entrei, no curso de Edu

cação de Adultos. Terminei
e depois resolvi enfren

tar o vestibular", leinbra
Luiza, que concluiu o curso
de Pedagogia pela Uni
ville, no inicio deste ano, e

agora já faz planos de fazer
.

Mestrado.

Luiza explica que desde

criança sempre gostou
muito de estudar e nunca

encontrou dificuldades

para aprender e passar de
ano. Ela comenta'que foi

forçada a parar de estudar

ainda na adolescência,
porque morava no interior
de Laguna, na localida-

Cesar Junkes/CP

Luiza Figueiredo Risso, 60 anos, voltou para a escola

de de Ribeirão Pequeno.
"Éramos pobres, trabalhá
vamos na roça e minha

família não tinha' �ondi
ções de pagar meus estu

dos fora.
Como aonde a gente

,

morava só tinha escola

primária, foi só o que eu

pude fazer, na época", ar
gumenta a pedagoga.

Para conquistar o seu

objetivo, Luiza conta que

passou por muitos sa

crifícios. "Fiz o curso em

Tubarão, somente com

aulas aos finais de semana.

Investi todas as minhas

forças e bastante dinheiro

-riesse meu projeto pessoal
e, graças a Deus, não me

arrependo", enfatiza Luiza,
que sempre contou com o

apoio da família. ''Aqui em
casa sempre me incen

tivaram porque eles sabem

da minha necessidade de

sempre estar aprendendo
coisas novas", afirma.

Luiza conta que mudou

muito depois de formada.

"Percebi que a formação e

a informação são cCisas
básicas para quem deseja
ser alguém na vida", ar

gumenta. Além disso, ela

enfatiza que, na sua opinião,
o importante não é acu

mular bens materiais, mas
sim bens intelectuais.

"Sempre fiz todo o pos
sível para dar educação e

instrução aos meus filhos,
que considero o maior le

gado que se pode deixar

para os filhos", ensina.
Na avaliação de Luiza,

o fato de ocupar a mente

faz com que a pessoa sinta
se sempre jovem e bem

disposta.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Profissionais da área da saúde receberão treinamento
]ARAGuA DO. SUL -

Aproximadamente cem

profissionais que traba
lham no sistema de saúde
do município de Jaraguá
do Sul, além de repre
sentantes dos hospitais São
José e Jaraguá, devem par

ticipar do treinamento e

capacitação profissional,
oferecido pelo Departa
mento de Vigilância SaJ;1i
tária, com o objetivo de
habilitar os profissionais ao

I
I

CASA,VALDUGA
VINJIEOOS PIlóí>IUos. EMoçOIlS ÚNICAs:

REPREliENTANTEEXCL1iIilVO
EM JOIJilV.lLLE, �ARAGUÁ. sÃoP. DO SUL.

llAbllllNrt> E PLANALTO NOR1E.D
I

Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de

Serviços de Saúde, que será

implantàdo a partir do dia
8 deste mês.

A implantação do Pla

no de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos é uma

exigência do governo
federal, através da Reso

lução n? .005/9}, que prevê
a melhoria das condições
sanitárias e ambientais da

população. O gerencia�

f'one: (47) 4721470
fax: (47) 472 1021
demarsetlleepterra.com.br
www.casavalduga.com..br

.�.

menta dos resíduos de

serviços de saúde passa
pela redução ou minimi

zação dos resíduos gera
dos, pela prevenção à

saúde dos trabalhadores'
envolvidos no processo 'e

pela garantia da manu

tenção da qualidade am

biental.

O Plano de Gerencia

mento de Resíduos Sóli

dos de Serviços de Saúde

contemplará as quantida-

des e características dos re

síduos gerados, classifica
ção, condições de segre

gação, acondicionamento,
\

armazenamento. tempo
rário,' transporte, teênblogia� :

d� t�a tàm�nt6,' forma de
disposição final e progra
mas de controle na fonte,
objetivando a eliminação de
práticas e procedimentos
incompatíveis com a legis
lação e normas técnicas per
tinentes.

CORREIO DO POVO
Há 83 anos servindo a

comunidade da Região do Vale
do Itapocu

Sociedade Diana conta

com novos diretores
GUARAMIRIM - A

solenidade de posse' da

nova diretoria da Socie

dade Diana, doMunicípio,
foi realizada na noite de

quarta-feira, na estrutura

do clube. A cerimônia

contou com a presença do

prefeito, Mário Sérgio
Peixer, representantes polí
ticos da cidade, empre
sários, além dos novos

membros da diretoria. A

presidente, Elisabeth Gün
ter, informa que na, pró
xima quinta-feira �erá rea
lizada a primeira reu�ão
para estipular as metas

prioritárias.
- Nós não temos

]

muitos recursos para e

tuar todas as reformas
a sociedade necessita,
vamos encontrar altern
vas para conseguir arre

dar dinheiro e investir (

melhorias -, desta (

Entre as reformas ide

zadas por Elisabeth, ela
.

a importância de fazer
manutenção no quiosqu !

n� estrada que dá aces J

até a estrutura. "Tamb' !

estamos prevendo uma: !

forma na sala de jog
com 'a aquisição de nOl

mesas", diz. Este ano, 1

Sociedade Diana vai pa I

cipar novamente da Sch

zenfest, emJaraguá do S I

Unerj oferece P?s-�aduaçã
em EstudosLingüísticos

]ARAGuA DO SUL - A

Unerj (Centro Universi

tário de Jaraguá do' Sul)
está ampliando as opções
de especialização na Re

gião Norte/Nordeste de

Santa Catarina com a re

alização de curso de pós
graduação em Língua e

Gramática - Estudos

Lingüísticos Literários,
com duração de 15 meses

e início das aulas em

setembro deste ano, com

término previsto para
dezembro de 2003. São 40

vagas para o curso, que
tem a prop,osta de aper

feiçoamento e qualificação
dos profissionais da região,
de modo especial os quê
traba:lharn -�om a lin�a
gemo

-O curso tem como

ênfase aprimorar, de for

ma teórica-prática e cientí

fica, os profissionais da lin

guagem, com o aprofun-,
damento das questões re

ferentes ao ensino, pes
quisa, estudo e conhe-

cimento da língua.
- No mercado

trabalho, o domínio

Língua Portuguesa te

alcançado uma significa'
relevância na área da d

cência e também em ou

áreas, haja vista que o u

proficiente da linguage
tanto na sua forma ar

quanto escrita, tem si

cada vez mais valorizai

exigindo dos profission
o aprofundamento,
reflexã6 e a crítica do u

da língua �, comenta

coordenadora da esp

cialização, Roziliane Oe

terreich de Freitas.

Dentre as disciplim
que fârão parte dª· gra
"dlrtIcul�i do C:ufs.o estã

Lingüística Aplicada a

Ensino da Língua Por

guesa, Estudos de Gr

mática 1 e 2, Análise d

Discurso./Textualidadt
Textos, Contextos e L

turas, Introdução à Fil

sofia da Linguagem, eD

outros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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InscritosnoBolsa-alimentação I INICIATIVA: AMVALI LANÇA CARTILHA DE CONSCIENTIZAÇÃO TURíSTICA

começamareceberobenencio 'Crescimento do setor turístico
GUARAMIRIM - o

governo federal liberou o

primeiro lote dos cartões

do Bolsa-alimentação, às

crianças carentes cadastra

a das pelo Município. O

primeiro lote, entregue esta

semana, beneficiou 76

crianças com idade de 6

meses a 6 anos, com o au

xílio de R$ 15,00. Na

manhã de quinta-feira, du
rante a entrevista coletiva

semanal concedida pela
administração municipal,
três famílias receberam o

cartão para a retirada do

benefício, na agência da

CEF (Caixa Econômica

Federal).
De acordo com o pre-

feito Mário Sérgio Peixer,
o município de Guara

mirim é o primeiro da

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) a receber o Bolsa
alimentação. Em Guara

mirim, 130 famílias estão

cadastradas à espera do

benefício, mas a previsão
da assistente social e co-.

ordenadora do programa
noMunicípio, Rosa Simões
Sorski, é de que 284 fa

mílias sejam cadastradas.

Segundo Rosa, a seleção
entre as famílias foi feita

com base nas crianças já
cadastradas no posto de

saúde e que apresentam

peso e altura inferiores ao

ideal. O programa bene

ficia, com o valor de R$

15,00 ao mês, crianças
carentes de 6 meses a 6

anos, gestantes e nutrizes.

O critério para participar
do programaé a renda per

capita da família, que de

ve ser de até meio salário

mínimo. O valor pago a

cada família cadastrada

não pode ultrapassar R$
45,00, ou seja, o benefício

é concedido para apenas
três crianças de uma mes

ma família.

Para a dona de casa
I

Cristiane Rondon de

Morais Müller, 21 anos,

três filhas menores de 6

anos, a ajuda veio em boa

hora. Desempregada, ela

comenta que a família
sobrevive apenas com o

salário do marido, que é

motorista da empresa
coletora do lixo da cidade.

"Roupas a gente sempre
ganha, mas a alimentação
às vezes deixa a desejar",
lamenta Cristiane. Da

mesma opinião partilha
Fabiele da Silva, 17 anos e

mãe de dois filhos me

nores. "Esse dinheiro vai

ajudar bastante na hora de

comprar comida", afirma.
(MHM)

, cesa- JunkeS/CP
Peixer entrega Bolsa-alimentação a uma beneficiada

é meta dos municípios da região
]ARAGuA DO SUL - O

turismo como espaço de

sustentabilidade social é a

meta do Projeto de Tu

rismo Integrado da Região
da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale

do Itapocu), lançado. na
noite de terça-feira, na sede

da Amvali, em Jaraguá do
Sul, com a presença de

prefeitos dos municípios
que integram a associação,
estudantes de turismo e

e�resários do setor. O

projeto de turismo inte

grado, denominado de

Projeto Potira (projeto de

Turismo Integrado da

Região do Itapocu), de

acordo com a secretária

executiva da Amvali,
Maria Teresa Nora, tem

,por objetivo conscientizar

a população do Vale do

Itapocu sobre a impor
tância do turismo recep
tivo como atividade eco

nômica rentável capaz, in

clusive, de sustentar uma

comunidade inteira.

Nesta primeira etapa
do projeto serão distri

buídos 70 mil exemplares
da cartilha, que contém

informações sobre os

principais pontos de atra-'
ção turística da Região da

GUARAMIRIM - A

abertura do Rodeio Coun-

try Fest, às 19 horas de on-
tem, marcou o início das

festividades em come-

moração ao aniversário de

Guaramirim, que completa
53,�nos de fundação-ao
dia 28 de agosto.O rodeio

está sendo considerado' a
principal atração da pro
gramação organizada pela
Prefeitura e está sendo co
ordenado pelo radialista

Geraldo Júnior, o "Cavalo

Véio", e prossegue durante
todo o final de semana, no

Pavilhão de Eventos. Bailes,
shows, touradas, provas de
laço profissional, montaria

Barra Velha e finaliza em

Corupá. A próxima ação
do projeto, ainda segundo
a secretária, é a formulação
de um inventário com to

dos os pontos de interesse

turístico, com 'cadastra
mento dos mesmos a par
tir de visitas feitas por téc

nicos ou estagiários do

curso 'de Turismo.

Até o final do ano, será

lançado um mapa do Vale

do Itapocu contendo

todos os pontos de in

teresse turístico, anterior
mente cadastrados.

(MARIA HELENA DE MORAES)

município de Treze Tílias,
que é considerado um

exemplo no setor, porque

já tem mecanismos de va

lorização da atividade tu

rística. "Turismo é um fe

nômeno cooperativista que
só dá certo quando existe

a união de todos em torno

de um só produto, que
neste caso é o V!ue do Ita

pocu", ensina o diretor.
�A secretaria-executiva

da Arnvali explica que o

projeto visa ainda implan- .

tar roteiros turísticos abran

gendo todo a Região da

Amvali, que começa em

sociedades de tiro, agrícola,
CTGs e piquetes, na Rua

28 de Agosto, a partir das
14 horas. No dia 27, está

programado o Baile Muni

cipal, com a Banda Safira,
com entrada franca, no Pa

vilhão de Eventos, e, no dia

Teo Bago/CP

Lançamento da cartilha aconteceu na noite de terça-feira, na sede da Amvali, em JS

Eventos.

As festividades encer

ram dia 31, com o já tra

dicional Festival de Dança,
que se encontra em sua 11 a

edição, a partir das 14 ho

ras, também no Pavilhão
de Eventos. (MHM)

Rodeiomareias comemorações de aniversário deG�
e baile de for�atura gau- ',':':1�:,;';d;;��'�'fiJ��(db ani

chesca. No dia 17, está pro- versário de Guaramirim,
gramada a Caravana do haverá desfile das escolas

Rock, a partir das 20 horas, municipais, a partir das 8

em frente ao Ginásio de horas, sessão solene na Câ-
Esportes Rodolfo Jahn. Já mara de Vereadores, lan
no dia 24, a partir 8h30, çamento do Hino de Gua

acontece uma das, etapas ramirim em CD e show

do Campeonato Catari- ��rn a dupla Ó�dy e Lu-
nense de Motovelocidade, caso No dia 30, acontece o

no Autódromo Paulino Festival da Canção, a partir
Mees, e ainda o desfile das das 19h30, no Pavilhão de

Amvali, e ainda dicas so

bre como se deve fazer pa
ra receber turistas e tam

bém como ser um turista

bem informado. "Para

receber o turista é funda

mental conhecer bem a

cidade", afirma o diretor

de Turismo da Prefeitura

de Jaraguá do Sul, Loreno
Hagedorn.

Na avaliação de Hage
dom, turismo é um negó
cio rentável, mas que de

pende de inve1stimentos
políticos e econômicos pa
ra dar certo.

Ele cita o. exemplo do

em touros e caviJos fazem

parte das atrações do

rodei�. A expectativa é que
o público chegue a 5 mil

pessoas durante os três 'dias
de rodeio. "Temos arqui
bancada para 400 pessoas
sentadas", informa Geral

do Júnior.
Além do rodeio, a pro

gràmação de aniversário

também envolve feira de

artesanato, que acontece

hoje, a partir das 8 horas,
na Praça Cantalício Érico
Flores, e se repete em to

dos os outros sábados des
te mês. No próximo sába
do (10), acontece ainda a

Festa do SenhorBomJesusAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FATAL: COLISÃO ENTRE FUSCA E PALIO "NO CENTRO DA CIDADE MATA UMA MULHER DE 50-ANOS Superaquecimento causa

incêndio numa estufaMais uma morte registrada
no trânsito de Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO Sul - o
.

trabalho conjunto do

Corpo de Bombeiros Vo

luntários do centro do

Município e da guarnição
do Bairro Barra do Rio

Cerro combateu incêndio
ocorrido numa estufa

utilizada para secar ma-
I

deira. O fato foi registra-
do no começo da tarde

de ontem, 'por volta das

13h30, na Rua Padre

Aloísio Boeing, na subida
,

que dá acesso ao Pico da

Pedra Branca, no Bairro

Barra do Rio Cerro. A es

trutura, de aproximada
mente 15 metros quadra
dos, feita de tijolo maciço,
de propriedade de Fratel

Chan, teve superaq,ueci-

menta, iniciando as chama
'Três caminhões dos

bombeiros foram desloca
dos até o local, sendo um

de oito mil litros de água e

os 'outros dois que com.

portavam cerca de 3,5 mu

litros. Toda água levada pa·
ra combater o incêndio foi
utilizada, e os 11 socorristas

levaram, em média, meia
hora para controlar o fogo
e 1,5 hora para fazer o res

caldo e apagar todos os fo

cos do incêndio. "Foi um

trabalho complicado por·
que o tijolo retémmuito ca

lar e a: estrutura acabou

caindo, porque o alto aque·
cimento acabou com o

barro que dava sustentação
aos tijolos. (FR)

]ARAGuA DO SUL -

Entre as chamadas atendi-·

das pelo Corpo de Bom

beiros Voluntários, desde

quinta-feira, três acidentes;
.

de trânsito foram os casos

mais graves, todos com

vítima, sendo uma fatal.

Ontem, ao meio-dia, por
volta das 12h25, a colisão

entre dois veículos vitimou

a senhora Terezinha Gues

ser, de 50 anos. Ela estava

acompanhada do marido,
João Guesser, 57 anos, que
conduzia o Fusca, placa
LYW-3391, de Joinville. O
acidente aconteceu no cru

zamento entre as ruas Rei

naldo Rau e João Picolli,
no cen tro de Jaraguá do

Sul. O Fusca colidiu com

o Fiesta, placa LDY-1038,
deJoinville, conduzido por

! Juliano Campregher, 55

anos. No lado do carona

estava a mulher do moto

rista, Iria Campregher, 50
anos.

Informações dos so

corristas apontam que Te

rezinha sofreu parada car

diorrespiratória e apre-

Fetos: Cesar Junl{1ycp
Caroneira do Fusca sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos

Furto em escritório contábil

causa prejuízo de R$' 30mil
sentava suspeita de trau
matismo craniano. Ela

foi encaminhada pará
o Pronto-socorro do

Hospital São José, mas
não resistiu aos feri-

Na quinta-feira à tarde,
por volta das 15h15, o veí

culo Chevette, placa LXC-

0608, de J aragu� doSul,
conduzido por Silvio José
Konigoski, 25 anos, bateu no
caminhão Mercedes-Benz,
placa MAW-8357, de Join
ville, conduzido por Walde-

\

mar FranciscoWinter, de 48

anos. O fato foi registrado
.

na Rua Walter Marquardt,
próxima a uma loja de ma

teriais de construção. Os

bombeiros da guarnição do

Bairro da Barra do Rio

Cerro se deslocaram até o

local para prestar aten
dimento às vítimas. Koni

goski sofreu suspeita de

trauma na costela e esco

riações pelo corpo.
Caroneiro no Chevette,

Ednei Dias de Souza, 21

anos, estava preso nas

ferragens e apresentava
suspeita de trauma de tórax.
Os dois foram encami

nhados ao Hospital São
José.

I

Na manhã de quinta
feira, aconteceu ainda uma
colisão entre carro e moto.

O acidente foi registrado às

14h50, na Rua 11; estrada

que dá acesso à localidade

de Santa Luzia, próximo à

empresa Frigumz. O con

dutor da moto, placa
MBR-7101, de jaraguá do

Sul, Almir Oriibeni, 25

anos, foi atingido pelo
Opala, LYI-4933, de Jara
guá do Sul. Onibeni sofreu

suspeita de fratura na rótula
direita, além de escoriações
pelo corpo. (FABIANE �IBAS)

cheque.
- Não sei como é que

eles conseguiram arrebentar

o portão, janelas, carregar
as mercadorias e ninguém
ouviu nem viu absoluta
mente nada -, diz, indig·
nado, o técnico contábil
Raimundo Schwartz. Ele

destaca. que os assaltantes

utilizaram algum porrete
para arrombar o cofre, de

onde retiraram montante

de aproximadamente USI
3 mil.

Schwartz questiona a

questão do policiamento da

rua e solicita que a polícia
Militar efetue rondas com

mais freqüência. "De qual
quer forma, contratamos
serviço de uma segurado
ra", diz.

.

O proprietário do local,
Hanz Egon Burow, prestoU
queixa na Delegacia de

Polícia, que vai investigar o
caso. (FR)

]ARAGuA DO SUL - A

Nagoro Serviços de Con

tabilidade, situada na Rua

Presidente Epitácio .Pes
soa, no centro do Municí

pio, foi palco de furto na

madrugada de ontem e

teve prejuízo orçado em

cerca de R$ 30 mil. Ao

chegar no local de tra

balho, a. funcionária do

.
estabelecimento deparou
se com o escritório ar

rombado e comunicou à

polícia. Assaltantes arrom
baram um portão de fer

ro, entraram com carro

até o pátio dos fundos,
destruíram uma porta,
duas janelas e carregaram.
diversos equipamentos.
Ao todo, os agentes do

crime levaram cinco mo
nitores, dois computa
dores, uma impressora,
um aparelho de fax, um
telefone, dois estabiliza

dores e vários talões de

mentos.

Guesser sofreu corte

profundo na cabeça e

tinha suspeita de trau

matismo craniano.

Até o fechamento

desta edição, a vítima es

tava internada no hos

.pital, em observação.

-J'
UNERJ"

c.ntro UnMorIIIWto de JIJ1I8lI6 do Sul

www.unerj.br

Língua &
Gramática

POS-GRADUAÇÃO UNERJ
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VARZEANO
IA FME (Fundação Municipal de Esportes) vai

promover na próxima quarta-feira, a partir das
19 horas, a reunião de avaliação do 20°

Carrtpeonato Varzeano de Futebol "Raul Valdir

Rodrigues" - Troféu Posto Mime.

O evento será realizado no auditório daWizard

Idiomas, e todos estão convidados a com

parecer e expressar suas respectivas opiniões
sobre a competição. Diferente das edições
anteriores, este ano foi efetuada transmissão

de uma partida, por rodada, p,ela Rádio]araguá
AM, além de contar com patrocínio oficial da

Rede de Postos Mime.
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OlA) Doutor(o) Luiz Antônio Zonini forneroUi, Juiz(o) de Direito,

FAZ SA8ER, o LS8 Factoring fomentoMercontilltdo. E calibrar '-Industrial e Comercial Lido., as quois se encontram
em loeal incerto e não sabido.que, neste juizo de Direito, situado à Ruo CristinoWackerhogen, 87, Viló Nova, CEP
89259·300, Jaraguá do Sul·SC, tramita a Ação Declaratória, sob n'036.00.002108·9, aforado porMetalúrgica
úwinoMenegolli ltda., em desfavorde LS8 factoring FomentoMerrontil Uda., 8onco do Estado de Santa CatorinoS/

.
A- 8ESC e Calibrapor Industrial e (omerdal Uda. Assim, fica o mesmo ClTADO'pora responder àa�o, querendo, no
prazo de 15 dias, éontados dO'lrallSCllflO do prazo deste eilital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a a�o no prazo
'moljDda, �resumir� aceitos romO verdailei�os fatos articulados pelo aulofna peliçã!l inicial )art, 285, r/cart. 319
!W CPC). SINTESE DA INICIAl No dia,2de março p.p. li requerente tomou conhecimentódo tabelionato de protesto de
Trtulosdesta Camarro de duas intima(íies de protesto, para pagamento, no praio de,lrês dias, no valorde RS 1.116,00,
tendo como cedente o primeiro requerido e apre.sentante o Seg�ndo!equerido. Diligendando junto ao Cartório de
Protesto de Trtulos desta comarca, com o iniuito de saber a or�em dos titulos;a requerida obteve cópia dOs titúlos que
folllTl �resenlodos JXl'a rolxoo!fl, ardepodeá)ngatll que àsmésmosforom�ilidas pekI terceiro requerido. Realmente
a reqJefente e a tereeiro requerida rea�an1Uma operaçiio de compro e venda dealgunsalibrodares. Entretll1to, quanda
do recebimento dos equipamentos em sua sede, a requerente, soucilou fosse feita umamedição témro dosmesmos, com
o objetivo deverIDcar se estes estavam de acordo com o desérito"Releridamedí�o foi realizado pelo K & LLaboratório
deMelrolagio Dimensional e Pressão, a qual constatou que os equipamentos apresentavam uma diferen!fl demedi�,
com variação superior à recomendada. A requerente providenciou a sua devolução. Embora avisado do motivo do
devolução e tendo recebido referidos equipamentos, a terceira requerida remeteu-os novamente para a requerente,
emitindo os titulos ora apresentados para protesto. A requerente comuicou, novamente, à terceiro requerida que os

equipamentos estãp à disposição poro ser retirados em suo sede, todavia a mesma, até a presente doto nenhuma
providência tomoú. Ao que parece, o terceira requerida negodou os titulos em questão com oulra empresa (primeira
req.W,),eagora,nOOjmUillJmeríriJparoresglfàkApeslldos�dare<plrenleparosollKimlln!iavelmenle
esta pendêndo, nenhum posicionamento teve dos requeridas, noo restandooutra anemafivu senão a presente demanda
judicial. E, paro que chegue 00 conhecimento de todos, portes e terceiros, eu, Édie Izelide Carvalho, o digitei, e eu,
Christione Kom Alves, Escrivã(o) Judidal o'conferi e subscrevi. Comarca de Joraguá do Sul(SCI, 24 de junho de 2002.

Juiz de Direito

/

I CONFRONTO: JOGO É VÁLIDO PELO RETURNO DA DIVIsÃo ESPECIA.L DO CATARINENSE DE FUTSAL

Malwee entra em quadra hoje
noite contra· o Curitibanos'

]ARAGuA DO SUL - ()
time da Malwee joga hoje
à noite, às 21h45, em

Videira, contra o Curitiba

nos, pela segunda rodada

do returno da Divisão Es

pecial do Campeonato
Catárinense de Futsal. A

Malwee não terá o ala Ca-

cau, que foi expulso na

vitória por 3 a O contra o

Blumenau, na última quar
ta-feira, emJaraguá do Sul.

Para as próximas par
tidas a Malwee não terá o

treinador Fernando Ferreti

e os jogadores Franklin e

Manoel Tobias, que estarão

no Rio de Janeiro a �erviço
da seleção brasileira, na

disputa dos Jogos Sul

americanos. Os três so

mente retornam ao grupo
depois do dia 10 de agosto.
A equipe será dirigida pelo
preparador de goleiros,
Flávio Cavalcante, e pelo

preparador físico e su

pervisor técnico, Kleber

Rangel.
A Malwee entra em

quadra, neste final de se

mana, com quatro juvenis:
Alex, Jonas, Marques e

Serginho, além do goleiro
Marcinho.

Jornal revela que a vovó de 'Schumi' está só e abandonada
SÃO PAULO - A avó

de Michael e Ralf Schu

macher vive só e.abando
nada num pequeno aparta

I1fnto em Alt-Hürth,
perto de Colônia, na Ale
manha. A "denúncia" foi

feita pelo tablóide sensa

cionalista alemão "Bild",
em sua edição de ontem.

Agathe Scheuer, 78 anos,

foi entrevistada pelo jornal
e reclamou que os netos

não lhe dão atenção. "De
les, nunca recebi um euro

sequer", queixou-se vovó
"Schumi". Dona Agathe
é avó materna dos pilotos.
Elisabeth, amãe, é separa-

I

da do pai, Rolf, desde ou

tubro' de 1997. ''A última

vez que os vi foi há dois

anos, no Natal", continuou
a velhinha. "É verdade que
temos pouco contato, mas

nunca esquecemos vovó
\

Agathe", teria ditoMichael,
segundo o "Bild". Ralf fa

lou mais ou menos a mes

ma coisa. "Claro que não

esquecemos nossa avó.

Mas desde que passamos
a viver fora da Alemanha,
e nosso trabalho exige que

estejamos sempre viajando,
o contato diminuiu."

Segundo o "Bild", dona
Agathe não quer dinheiro

dos netos. Apenas um con

tato maior. "Estou conten

te com,o que tenho. O que
me deixa triste éa separa
ção da família. Bem, eles

me telefonam de .vez em

quando. Mas antigamente

.

cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. WaIdemor Grubbo, 2176 - Vila Lolou - Joroguá do Sul

éramos muito mais uni

dos", lamentou. De acor

do com o jornal, o aluguel
do pequeno apartamento
da vovó "Schumi" custa

400 euros mensais (cerca
de R$ 1.500,00) e ela paga
sem grandes dificuldades,
com a pensão que recebe

JI
do governo alemão.

A outra avó dos pilotos,
Anna, pai de Rolf, tem
vida mais tranqüila, pelo
que diz o "Bild".
(FLÁVIO GOMES)

'P�cipel"
iriteressado

"

'na '�ki§J�
SÃO 'PAULO ..;.2. 'Mais

uma vez, a FJ s(i,ê-as I

voltas com ufu :pdridpe
das ar�bias i�teressad? �111
torrar alguris rrüV'll)f;� 'de

petrodólares na àt�gori�.
, A bolad:a,:ve'z,:segufidoin
forniaçies'}di'Vulgada� pe

, ,hsite ':Gm�d,l?ri{A��',
'seria o sa�d.íta·<AI�Wàleed.

Ele estaria'lideran�
d� um grupo de pe�soas
interessadas 'em; assumir
o. controle da; Minardi.
O australiano P.aj:.li S�od
dart,

.

do'n� do drrie., dis-
se há cerca de um mês que
aceita passar a escuderia

pam a frente "de graça" se
alguém aparecer com

disposição para assumir
as dívidas do time, na ca

sa de US$ 28 milhões.
Não é a primeira vez que
o, príncipe Khaled al

WaIeed tem seu nome

ligado a uma equipe .da

categoria.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIODOPOVO SÁBADO, 3 de agosto de 2,0

IAPAVI: ENTIDADE' REÚNE AVENTUREIROS ADEPTOS DE CORRIDAS EM GAIOLAS, STREET GAR E LAMBRETAS DA REGIÃO DO VALE DO ITAPOCU

Pilotos amadores uniram forças e organizara
uma associação para promover campeonato,

GUARAMIR[M - Os

adeptos de velocidade

.em gaiolas, street car e

lambretas resolveram
unir forças e se organi

.

zaram emuma entidade,
formando a Ap�yi (As-
sociação dos Pilotos

Amadores do Vale do

Itapocu), há aproxima
damente 15 dias. Inte

grada por 25 pessoas,. a
reunião de ontem serviu

para os membros da

organização discutirem

o regulamento das pro
vas, além de elaborar o

calendário de atividades
do próximo ano.

Os organizadores
desse projeto estão con

tando com apoio da ini-

Associação ganhou terreno da empresa Transmagna para construir a pista
'. \

ciativa privada. A em- que aApavi possa COllS- entidade, Vilmar Gaed-
presa Transmagna, de t�uir um local para rea- tke, destacou que o tra

Guaramirim, cedeu um lizar as competições çado da pista foi feito

terreno situido em fren- promovidas pela asso-
.

na semana passada, com
te à W�g Quimica para ciação. O presidente da dez metros de largura e

\

900 de extensão. "Já fi

zemos alguns testes e os

pilotos aprovaram. A
pista é de alta 'veloci
dade e está programa
da para ser inaugurada
no mês de outubro", co
munica. Além desta es

trutura, aApavi também
vai contar com a pista
do Parque Aquático
Ocaê e com o Motódro

mo Tifa do Butuca, em
Massaranduba.

- O importante
dessa associação é con

gregar todas as pessoas
que gostem dessa prática.
esportiva e trabalhar em

conjunto para reali

zarmos competições na I

temporada toda, e, desta

forma, difundir ain
r "

mais essa atividade
considera .

Cada modalida
está subdividida e

categorias. Na street '

serão disputadas prov
na Tração Traseira, T
ção Dianteira e For
Livre.

Na gaiolas, mo!

até 1,6 mil cilindrad
e Força Livre e nas I

bretas é livre.

As pessoas que d

sejarem integraro grup
ou adquirir mais info

mações podem entr)
em contato com a secr

taria da Apavi, pelo ! .

lefone 373-2879.
(FABIANE RIBAS)

j

,""CROMOART

Seu desejo acabou de ganhar forma
Conheça o novíssimo REXTON,

lançamento mundial
SSANG YONG �;;;;;;:;:!��

A Dream Cor é o seu revendedor

Ssa�g Yong para Santa Catarina,
oferecendo completa assistência

técnica, peça� e serviços.

Conheça também a completa variedade
de veículos novos e usados multimarcas
nacionais e importados com a garantia
de procedência Dream Cor.

SANGYONG SSANG YONG SERVICE
0800140076

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - Tel. (47) 372..0676 - dreomcar@netuno.com.br
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