
CORREIO 00 POVO

O PREFERIDO

53%
Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÓCKEL

'r

.

Ano 84 • N° 4.623 • R$ 1,25

IgntiaCatólica promove reunião
.

de avaliação das Pastorais de SG
Encerra ao .meio-dia de hoje o encontro das

_
dez dioceses de Santa Catarina, que começou na

noite de quarta-feira, com a presença de bispos,
padres e coordenadores de pastorais, num total

de cerca de 40 religiosos. O encontro aconteceu

na Casa de Formação Sagrado Coração de Jesus e

teve como tema principal a discussão do cresci-

,

menta da violência, em todos os níveis. O arce

bispo de Florianópolis domMutilo Krieger afirma

que a Igreja Católica está buscando soluções que

impeçam o crescimento da violência, através de

movimentos sociais e popular�, que incentivem

a formação política da sociedade.
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Conforto com muita Classe
.-

Fotos: Cesar Junkes/CP

O arcebispo de Florianópolis dom Murilo Krieger prega mais compromisso da sociedade na resolução dos

problemas que atualmente estão ocorrendo, como o aumento cada vez maior da violência em todo o Estado

'A
Marisol Dança é imortalizada

em esculturas deDantaswW.marisol.com.br
Ó artista plástico e ex-bailarino

clássico Pedro Dantas está expon
do cerca de 26 obras em bronze

onde homenageia bailarinos de re
nome internacional, como o russo

Nureyev e outros ícones do balé

clássico� A' exposição fica aberta

até o dia 2 de setembro, na Cara-

guá Veículos. r
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A jaraguaense Minna Amália luiza
Mathias Millnitz comemorou 104
anos no dia 6 último, com uma tes-'
ta realizada em sua residência, no
Bairro Santo Estevão. Pagina 9

A pedagoga e pós-graduada em

Psicopedagogia Jaqueline Beatriz' '!
está desenvolvendo um projeto
inédito, que é o de dar aulas de
filosofia para as primeiras turmas

da Escola Julius Karsten. Página 7

Feira da Ponta de

Estoque acontece

hoj e e amanhã
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Amentira tem pema curta
(Quem está faltando com a verdade?)'
ALBINO FLORES - Assessor de Imprensa da Prefeitura

de Guaramirim

Matéria publicada na página 3 do Jornal CORREIO DO POVO,
edição de sábado, dia 3 de agosto, com o título: "Projeto enviado
à Câmara prevê ônibus grátis para alunos", atribuída ao vereador
Evaldo João Junckes (P1), deixa explícita a informação de que
este benefício não existe na atual administração de Guaramirim.
Isto não é verdade. Visando esclarecer o assunto, reiteramos que
este benefício é concedido de forma integral a cerca de 1,3 mil
alunos do .Município, desde março do ano passado. Estes alunos
e suas familias são teste�unhas desta preocupação do prefeito

, Mário Sérgio P�ixer. Portamo, mais uma vez, o vereador tenta se

apropriar de projetos já. existentes e implantados pelo Poder

Exe,cutivo. O vereador distorce os fatos e, como é do seu

costume, tenta se passar por "vítima", alegando vetos a projetos
.

de sua autoria, esquecendo-se de citar que os mesmos apresentam
vícios de inconstitucionalidade, outros promovem conflitos de

planejamento ou já são programas existentes na administração
municipal. Em seguida, em mais uma de suas agressões gratuitas
contra a administração municipal, afirmou que o prefeito havia
"faltado com a verdade". Antes de uma falta de respeito, é um

acinte e mesmo um evidente despreparo para a função,' (ou
desespero políticoê) atribuir ao chefe do Poder Executivo falta
de qualidades que, notadamente, estão ausentes em si próprio.
Texto publicado

I
"O vereador pelo PT Evaldo João Junckes enêàminhou projeto

'. de, lei à -Câmara de Vereadores, esta semana, que prevê a

implantação de transporte escolar gratuito para os estudantes do

Município. Junckes alega que a implantação do transporte escolar
.

foi uma das promessas do prefeito Mário Sérgio Peixer, durante
"â .campanhã eleitoral. Junckes argumenta que municípios com

arrecadação inferior a.de Guaramirim já implantaram o transporte
, !.esGOlat-:" '.' "

.'
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Independência do Brasil
LUIZ AVANCI .L; Aposentado

Estamos no início de agosto, e veio-me em mente que faltam
28 dias para a comemoração do 7 de setembro.

Estou divagando com esses pensamentos e ao mesmo tempo
assistindo ao 'Jornal Nacional" e, chocado, vejo que, por causa
de um comentário de um político norte-americano, dizendo que
acredita no Brasil, o dólar sofreu uma queda de 13%; um outro

comentário de outra autoridade ou dirigente do primeiro mundo,
faz nossa economia oscilar.

Gente! Onde fica, então, nossá independência?
Dá-nos a impressão que o 7 de setembro nada mais foi que

uma rusga familiar, um desentendimento entre pai e filho. Porque
simplesmente passamos de província de Portugal para
subserviente de outras potências.

Precisamos nos conscientizar que, enquanto o FMI ditar nossa

regra de conduta e as grandes potências ditarem os valores dos
nossos produtos, através de incentivos ou barreiras alfandegárias,
nunca seremos independentes.

Em contrapartida, é necessário que avancemos na preparação
do nosso povo, tanto na parte educacional, cultural e,

principalmente, judicial, diminuindo a corrupção, a criminalidade
e termos uma Justiça correta.

.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem' conter o endereço ou telefone para
contato. O jomal se I1!SelVa o direito de sintetizar o texto e faz.er as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Falso ufanismo
.

,\
.,

•

A turbulência que se

abateu sobre a econ.omia bra-
'

sileira, com a supervaloriza
ção do dólar em relação à

moeda nacional, gerou preo
cupação com uma possível
quebradeira de empresas que,
a persistir esse quadro, correm
o risco de ficar sem condições
de. honrar compromissos
assumidos em moeda ameri

cana, além do crescente ceti

cismo e desconfiança' dos
investidores e observadores
externos em geral com a

situação do, Brasil - tiraram

a máscara do País.

Do orgulho exagerado de

algum tempo atrás, quando,
com ufanismo éramos compa
rados e apontados como .sen
do contraste positivo da

Argentina (que debatia-se e

ainda hoje se debate com

grave crise econômica e po
litica), retornamos, no curto

espaço de algumas semanas,

para-nossa realidade: a de

velhos e contumazes pedintes
do FMI (Fundo Monetário

Internacional).
E assim voltamos a nos

colocar ao lado dos nossos

r
Q aporte de US$ 30
Ubilhões de novos

empréstimos, esta semana,
anunciados, amenizam,
mas não resolvem nossos

problemas

habituais parceiros sul-ame

ricanos (Argentina, Uruguai e
outros), também conhecidos

dependentes do apoio finan

ceiro internacional.
É justamente nessa 'ques

tão que reside uma das facetas

mais importantes do atual

embate eleitoral, pela suces-
. \

são na Presidência da Repú-
blica. O futuro governo de-

.

veria �er suficientemente

competente para tirar o Brasil

dessa eterna freguesia e

efetivamente lançá-lo. entre
as ditas nações ,com economia

competitiva. Infelizmente
I

estamos longe disso. O aporte
de US$ 30 bilhões de novos

empréstimos, esta semana,

anunciados, amenizam, mas
não resolvem nossos proble
mas.

E o que é pior: não sabe·'

fiO,S a que custo esse dinheiro

estará chegando e nem qUall\

as amarras que traz sobre.
nossa soberania, cerceandon
atos dos nossos próximo
governantes. Quem sabe a tal

ponto que, o que hoje aparece
como a perspectiva de fazer

a Nação ingressar em uma

nova 'era, através de um

governo democraticamente

.eleito, se transforme em um

arremedo, pelo simples fato

de que num país compro
metido, enterrado em dívidas
até o pescoço, fica impossível
fazer as mudanças que os

brasileirc;>s querem.
Por outro lado, causa, no

mínimo, surpresa a rapidez
com que o FMI confirma essa

dinheirama toda para o Brasil,

que, necessitado, vê-se com

pelido a recebê-lo �om as duas

mãos.

Fica-se a indagar os mo'

tivos, ou"quais os interesses

desconhecidos que estão por
trás disso. Há pouco tempo,
lembramo-nos bem, o Brasil
tinha que praticamente ajoe
lhar-se para garantir a entrada
desse.capital. Quem diria, esta
mos ficando importantes.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo; necessariamente, a. opinião do jornal.
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o vereador José Pendiuck dos Santos (PT), o Zé

Pa�re, reclama da atitude do secretário de De

senvolvimento Municipal, Humberto Travi, que em

recente audiência que concedeu a moradores do

Bairro Estrada Nova, recebeu só o presidente da

comunidade, Justino Pereira da Luz, deixando outras

pessoas que o acompanh�vam para o encontro, sem

acesso ao gabinete. Pendiuck, que estava presente e

aparentemente não foi visto pelo secretário, lamentou

o acontecido, dizendo que todos os que estavam com

Da Luz são membros da associação de moradores

do bairro, que acompanham as questões da co

munidade, e que "por isso são merecedores de maior

consideração". Travi alegou que haviamuita gente no

local, naquele momento, conta o vereador.

QUANDO?
'Vereador Marcos Scar

pato (PT) reclama cum

primento do plano de

metas orçamentárias fixa
do pela Prefeitura de Ja
raguá do Sul e� 2001,
prevendo a criação de le

gislação municipal de

incentivo à cutura, viabi

lizando contribuições fi

nanceiras de colabora

dores da iniciativa pri
vada e outros interessados.

OFfclO
A Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul está

enviando ofício ao pre
feito Neodi Saretta (PT),
de Concórdia, na Região
do Meio-Oeste do Esta-

.

do, parabenizando-o pe
lo destaque nacional que

conseguiu em gestão pú
blica. A sugestão do en

vio do ofício partiu do

vereador José Pendiuck

dos Santos (PT).

COORDENAÇÃO
A coordenação da campanha do candidato a deputado
estadual pelo PPS pela Região do Itapocu, Luiz Felipe
Martins Cavalcante, está sendo feita por uma equipe
composta por Sérgio Pacheco, Nilton Campos,
Romildo Woisky 'e pelo jornalista Maurílio de

Carvalho.

ENTRE ASPAS_--,-__
"Foi um acordo muito bom, que dá sossego
para fazer um debate eleitoral mais tranqüilo,
sem o terrorismo da argentinização"
(Professor de economia da Unicamp, Luiz

Gonzaga Belluzzo, opinando novo empréstimo
do FMI ao Brasil)

Altevir Antonio Fogaça Junior
OAB/se 2969-B

.

Osvalina Vargas Rodrigues
OABjSC2968-B

Rua 25 de Jul�o, 234· Bairro �Io Novo· Joroguâ do Sul/se Fone /Fox: 370·8866

,

I
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I PROPOSTAS: CANDIDATO DO PPS A DEPUTADO ESTADUAL QUER REABRIR HOSPITAL DE 'CORUPÁ

POLÍTICA

saúdeCavalcante' afirma:'

prioridade de
]ARAGuA DO SUL - O

candidato a deputado esta

dual pelo PPS da Região
do Itapocu, Luiz Felipe
Martins Cavalcante, afir
mou ontem, em entrevista

coletiva, que pretende
comprar o Hospital Co
munitário de Corupá, te
chado recentemente por
falta condições de atendi

mento. Cavalcante explica
que já iniciou as negocia
ções com a Prefeitura de

Çorupá e com a direção

d& Fundação Beneficente,

"'retendemos fechar o

negócio dentro de 15 dias

e, depois disso, a reaber

tura do hospital deve

acontecer num prazo de

40 a 45 dias", enfatiza.
De acordo com Caval

cante, a intenção é transfor

mar o hospital de Corupá
em um centro de atendi

mento de referência na

área de oncologia, espe
cialidade que não existe na

região. Para chegar a esse

. ponto de eficiência, a re-

..I'

e

campanhasua

Candidato do PPS pretende reabrir hospital de Corupá
César Junkes/CP

tomada do funcionamento

do hospital acontecerá em

etapas ..A primeira delas,
segundo Cavalcante, será

oferecer o atendimento

mínimo que a população
não pode prescindir, que é

a maternidade, pronto
socorro e clínica geral.

A transformação em

hospital de referência em

oncologia "é uma etapa
mais complicada, que não

acontece da noite para o

dia", argumenta Cavalcan-
I

te, que também é médico

e possui uma empresa, a

Multimagem. Esta empre

sa, ainda segundo o candi

dato, que tem o dinheiro

para que o negócio acon

teça. "Meus sócios são de

São Bento do Sul. Sou

uma pessoa jurídica nesta

questão", frisa. Ele não

falou em valores, mas asse

gura que tem o suficiente

para fechar o negócio.'
"Continuaremos a ofere

cer atendimento pelo SUS

(Sistema Único de Saúde)
e a contar com o apoio da

fundação que administra

va o hospital até então",
informa.

Entre as boas intenções
demonstradas pelo candi

dato, ele também informa

que pretende implantar
efetivament� o Programa
de Saúde Familiar, que, se

gundo ele, existe apenas na

teoria, sendo que a prática I

está deixando a desejar.
"Aqui não tem funcionado. I I

Não basta apenas implan-
tar o programa, é necessá-

rio a formação da coor

denação comunitária",

explica Cavalcante.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ministro em JS, segunda-feira _Uso de orçamentos criticado
}ARAGUA DO SUL -- O

ministro dos Transportes,
João Henrique de Almeida

Sousa, estará segunda-feira
na cidade, para reunir-se

com lideranças e debater

sobre os projetos de cons

trução do contorno ferro�
viário e da duplicação da

BR-280. O ministro tem

chegada prevista para as

12h30, n� Prefeitura, pro
cedente de São Francisco

do Sul, onde também cum

pre atos, e participa de reu

nião com autoridades po
líticas e empresários a partir
das 13h30, no restaurante do

Parque Malwee.
O governo federal já

liberou R$ 1 milhão para a

execução do contorno e

destinou outros R$ 1,4 mi

lhão, mas falta aprovar o

projeto definitivo e as obras

ainda não foram iniciadas. A

região também quer definir

a duplicação da rodovia, que
igualmente depende de

investimentos federais. O

ministro visitaJoinville à tar
de, ond� inspeciona as

obras do Eixo-Sul, na BR

-1-01, por volta das 14h30,
deslocando-se depois até a

Prefeitura.
.

}ARAGuA DO SUL - O

vereador Marcos Scarpato
(PT) criticou naCâmaraMu
nicipal a forma como o

Executivo utilizou os recur

sos da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer (desdobra
da em Setores específicos,
com a recente reforma ad

ministrativa daPrefeitura), de
1999. Scarpato consideraque
os investimentos que esta

vam destinados às áreas de

Cultura eEsportes acabaram
comprometidos, por não te

rem sido plenamente utiliza
dos. O Executivo usou 39%

dos recursos que estavam or-
"

l' Sa.by cJog + l/(a.po + 1 Surpreso.
� --_.__

._--_._-_._--_._._-------_._---_._._--------_._._._._--_._---"-_._--,,.__ ._._------ -,,-_._----,,_._._--

.

çados para projetos culturais
e 46% do previsto para o

Esporte, destacou Scarpato.
"Falta planejamento", recla
ma. A Câmara votou, quin
ta-feira, dois decretos legisla
tivos aprovando as contas

daquele período. O ex-se

cretário Silvio Celeste, hoje
chefe de Gabinete do Exe

cutivo, diz que a execução
dos orçamentos públicos era
fleXível antes da vigência da

Lru: (Lei de Responsabili
dade Fiscal) e destaca a quase
unanimidade dos vereadores

na aprovação, com apenas
um voto branco e outro nulo.

,
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I PROMOÇÃO: EVENTO OFERECE PRODUTOS VARIADOS A PREÇOS VANTAJOSOS

Rotary Club promove a 4a
Feira da Ponta de Estoque

}ARAGUA DO SUL -

Em sua quarta edição, a

Feira da Ponta de Estoque
de Inverno, promovidai

pelo Rotary Club de ]ara-
guá do Sul, neste final de

semana, no Parque Muni

cipal de Eventos, deverá
atrair cerca de 10 mil visi

tantes nos dois dias. A ini

ciativa reúne 55 empresas

que estarão dispostas em

estandes localizados no

Pavilhão A, com horário de

funcionamento das 9 às 21

horas, e a entrada é franca.

De acordo com o co

ordenador da 4a Feira da

Ponta de Estoque de In

verno, Waldemar B_ehling,
todas as lojas 'praticarão
preços baixos em produ
tos da atual estação. A
maioria dos expositores'
está ligada ao setor de con
fecção nas linhas adulto, in
fantil e. juvenil. "Mas há

TéoBogo/CP
A montagem dos estandes terminou na noite de ontem, no Parque de Eventos

também calçados, pro
dutos de óticas, bijuterias,
além de outros artigos po
pulares", disse. A retida da

Aa Feira da Ponta de Esto

que de Inverno que caberá

ao Rotary é a da venda dos

estandes. O dinheiro arre

cadado será revertido às

ações comunitárias, como
assistência aos carentes e ao

"Natal da Criança Ca-

rente", evento realizado to
dos os anos nos bairros de

]araguá do Sul. A mon

tagem dos estandes foi
concluída' na noite de on

tem, pelos próprios lojistas.

Pronaf implanta metas para agricultura familiar, ,

FLOlÚANÓPOLI!i - A

Secretaria do Desenvol

vimento Rural e da Agri
cultura, juntamente com o

Ministério do Desenvolvi- ,

menta Agrário, através da
Secretaria da Agricultura
Familiar e do Pronaf (pro
grama Nacional da Agri
cultura Familiar), estão

implantando o Plano de

Metas 2002 do Pronaf,
\ .

para o desenvolvimento

da agricultura familiar cata
rinense.

O Plano de Metas con

templa as principais linhas

de ação do Pronaf, com o

intuito de integrar os di

versos projetos e ativida

des para potencializar o

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO'GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
eu.uIiAd"......A_;..... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371"7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguádo Sul- se - Home Page: www,cassuli,adv,br - e-mail: cassuli@cassuli.adv,com.br

desenvolvimento da agri
cultura familiar catarinense.

1

O Plano de Metas

compõe-se de quatro
partes. A primeira parte
apresenta o cenário no qual
a agricultura familiar está

I

inserida e sobre o qual está
prevista a atuação do

Pronaf.

A segunda paire apre
senrao histórico das ações
do Prona f no Estado, a
partir de 1996. A terceira

contém informações bá

sicas sobre a equipe e a

infraestrutura da secretaria

estadual, enquanto que a

última descreve a pro

gramação a ser desen

volvida pela SEE cOIJ?

relação às metas definidas

para o Pronaf no Estado,
de modo que, a partir das
metas estabelecidas, se

define com clareza o que,
como, onde e quando vai

ser feito.

O Plano de Metas

contribui, assim, para uma

integração entre os diver

sos projetos e atividades

desenvolvidas em Santa

Catarina, para potencializar
o desenvolvimento da

.agricultura familiar, através
do aumento da capacidade
produtiva, a geração de

empregos, a elevação da

renda e a melhoria da qua
lidade de vida, mediante a

melhoria da qualifica-

ção profissional dos agri
cultores familiares, da agre
gação de valor à produ
ção, da democratização de

informações e da melhoria

da infra-estrutura rural de

suporte à expansão da eco

nomia rural.

o'Plano de Trabalho é

parte integrante do termo

de cooperação celebrado
entre o MDA (Ministé
rio do Dese�volvimento
Agrário) e o Governo do

Estado, representados,
respectivamente, pela SAF
(Secretaria da Agricultura
Familiar) e pela DAS (Se
cretaria de Estado do De

senvolvimento Rural e da

Agricultura).

SÁBADO 10 de agosto de 2001

Economia do conhecimento
I

MAURICI ZANGHELlNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola ,de Guaramirim
zanghe@terra.com.br)

No ano de 2000, o governo federal Iançon a

proposta de universalização do acesso à Internet, para
reduzir o baixo índice de utilização, um dos piores do
mundo.

O último censo do IBGE revelou que somente

10,6% dos lares do País têm computadores e a

Internet, por conseguinte, 8% dos domicílios.vben,
abaixo da previsão do' programa proposto, que era

de 20%. A vizinha Argentina, apesar de toda a recessão

que vem enfrentando, já atinge 23% dos domicílios
.

conectados à rede.

Para este programa, o governo federal criou o Fust

(Fundo de Universalização dos Serviços de

Telecomunicações), fundo este oriundo da cobrança
de 1% sobre o faturamento das empresas de

I telecomunicações.
Qual o objetivo do programa?
Excelente se o que fôra estabelecido no programa

tivesse realmente sido cumprido: investimento de R$
480 milhões na instalação de 290 mil computadores
com acesso à Internet e abrangeria 13 mil escolas

públicas do País. O programa também atingiria postos
de saúde e bibliotecas públicas, com a implantação
de uma rede integrada.

Após dois anos, os recursos oriundos da cobrança
da taxa de 1% chegaram às cifras de R$ 2 bilhões

para esta reforma digital, porém foram bloqueados e

dificilmente acontecerá este ano...

No primeiro ano foram arreçadados R$ 1,04
bilhão, mas que seriam gastos com autorização do

Congresso Nacional. O restante, R$ 1,16 bilhão

encontram-se nos cofres, da Anatel e apenas R$ 60

)milhões ficaram disponíveis. Ameta era até 2003 atingir
36 milhões de usuários de Internet, contra

aproximadamente 5 milhões de hoje. E ainda seriam

disponibilizados terminais gratuitos para cidades com

mais de 50 mil habitantes.

Criam-se tantas alternativas de cobranças de taxas

e contribuições para "beneficiar" a população, mas,

infelizmente, ficam sempre no papel (e nos cofres).
E continuamos a acreditar que o desenvolvimento

somente ocorrerá com educação e conhecimento...

pena que esta via é de um único sentido.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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:0 Orçamento das universidades

� federais teciaumentoem 2003
BRASÍLIA - o orça

a menta& custeio das insti

ra tuições federais de Ensino

lo Superior passará de R$

419,7 milhões para R$
te 480,7 milhões em 2003, o
a

que representa um au

n
menta de R$ 61 milhões.

a
O anúncio foi feito pelo
ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, du

rante reunião realizada na

quarta-feira, em Brasília,
com aAndifes (Associação
Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de
Ensino Superior).

O ministro convocou

os reitores para fazer um

balanço do ensino supe
rior no País. Destacou o

aumento da qualidade nos

últimos anos, afirmando
que "isso mostra que den

tro do quadro de restrições
orçamentárias, as universi
da8es estão sendo bem

atendidas". Como exern

pio, Paulo Renato citou o

Programa de Moderniza

ção e Qualificação do Ensi
no Superior, no valor de

R$ 548 milhões, que vai en
tregar, até o final de 2002,
mais de 65 mil equipa
mentos de última geração.
Estão sendo beneficiadas
as 53 instituições federais
de Ensino Superior e os 47
hospitais universi tários,
O presidente da Andifes,
MozartNeves, considerou
relevante a busca de uma,

agenda positiva, destacan
do as autorizações para
realização de concurso
público. O balanço feito

durante a reunião mostrou

que, de agosto de 2001 até'

agora, foram liberadas 3,2
mil vagas para professores
de Ensino Superior, in-

...

cluindo as 300 vagas para
a recém-criada Universi

dade Federal de Tocantins
,

e .3,3 mil vagas para a

contratação de___servidores
técnico-administrativos de
/' r

universidade federais e

hospitais universitários,
além das 500 vagas pílra
os professores do Ensi

fia Médio e profissionali
zante.

O ministro da Edu

cação informou que há

previsão de liberação de

concurso público, com
nomeação em 2003, para
o preenchimento de 1,7
mil vagas de servidores

dos hospitais universitários,
3,5 mil de servidores das

universidades federais emil

de professores de Ensi

no Superior. Para os pro�
fessores do Ensino Médio

e profissionalizante há

previsão de liberação de

1 ,1 mil vagas.
RESIDENTES - Além

do aumento na dotação
orçamentária,» Ministério
da Educação vai criar

novas 400 bo}sas para
residentes médicos. Este

ano, o ministério dispo
nibilizou 3,6 mil bolsas.

Cada bolsa custa R$
1.459,59. Os 17 mil mé

dicos residentes recebe

ram, em 2001, um abono

salarial no .valor de R$
100,00, retroativo a 1 de

setembro de 2001, e re

ajuste de 35% na bolsa, a

partir de, janeiro de �002.
O MEC (Ministério da

Educação e'do Desporto)
terá, até o final de, 2002,
um gasto .adicional de R$
19,4 milhões, referentes ao

pagamento de' 3,6 mil

bolsas.

ECONOMIA CORREIO DOPOVO 5

I VIZINHANÇA: CRISE FAZ COM QUE PRODUTORES DE TOMATE FIQUEM PREOCUPADOS

Tomate: queda na Argentina
afeta nos produtores no Brasil

Municípios de se têm assistência técnica rural

FLORIANÓPOLIS - O

Instituto Cepa/SC (Instituto
de Planejamento e Eêo
nomia Agrícola de Santa

Catarina) informou que as

exportações brasileiras de

tomate para aArgentina têm
apresentado significativa
queda nos últimos anç>s,
basicamente em razão da,

grave crise econômica vivida

pelo país vizinho. Anali

sando-se o primeiro se

mestre de 2002 e compa
rando-o aos demais, ob

sfva-se que a queda con

tinua. Foram exportadas
22.776 toneladas em 1999;
5.949 em 2000; 6.464 em

2001 e somente 193 tone

ladas no primeiro semestre

de �002. A Argentina é um

importante canal de es

coamento da produção bra
sileira e sua ausência pode
rá aumentar a oferta dispo
nível em cada safra e pres
sionar os preços em uma

época de grande produção

Teo Bogo/CP \

Tomaticultores brasileiros estão preocupados com queda do produto para a Argentina

nacional.

Um outro pre)U1ZO
para o tomaticultor brasi

leiro é que os preços lá

negociados geralmente são

maiores que os praticados
aqui no Brasil, fortalecendo
internamente o setor. No

entanto, existe ainda a
,

expectativa de que O mer-

cado argentino possa
colaborar no escoamento

da produção nacional, ainda
este ano.

No mercado de Santa

Catarina, os preços 'do pro
duto apresentaram pequena

queda nesta semana, depois
da boa recuperação da se-
I. ,

mana antenor nas micror-

regiões de Florianópolis e Ta

buleiro; no momento as úni

cas fornecedoras para o Esta-:

do. A colheita regional, em

fase final, atende somente

20% a 30% da demanda,
determinando a compra.do
produto em outras praças,
principalmente Goiás, Mi
nas Gerais, Espírito Santo e

.São Paulo. Apesar da forte

concorrência, os preços da
'

produção interna se sus

tentam, pois o produto
oferece melhor qualidade e

apresentação. '

FLORIANÓPOUS - Santa no potencial dos novos' feito durante a SEgunda sessão apontado com a contrata-

Catarina será o único Estado profissionais para fortalecer publica do ProgramaMicro- ção dos novos profissionais
brasileiro a contar com equi- a agricultura catarinense, já bacias 2, � projeto que vai é a economia gerada de cerca

pes de extensão rural eassis- que é um setor com grande atuar, nas 879 bacias hidro- de 50% dos gastos com a

tência técnica em todos os representativa econômica e gráficas doEstado, O gover- folha de pagamento daEpa-
seus 293 municípios. A im- social-,enfatizou.Amiri Em nadorexplicou que a atuação gri. É que os 350 técnicos

plementação do projeto se- 2de setembro serão admiti- dos profissionais será funda- vão substituir os 227 ex-

rá possível graças ,a con- dos 350 profissionais, entre mental para a implementação servidores q�e aderiram ao "

tratação de 3�0 profissio- engenheiros agrônomos, dos projetos do Microbacias plano de demissão incenti-

nais aprovados no concurso técnicos agrícolas, extensio- 2, já que cad� município vada ,e que geravam um cus-

público da Epagri (Empre- nistas sociais, pesquisadores, atendido pelo programa vai tomensaldeR$1.318.691,OO.
sa de PesquisaAgropecuária técnicos de laboratório e contar com uma equipe ani- lá a despesa com os admi-
e Extensão RuraÍ de Santa , operários rurais e adminis- madora, responsável pela tidos serádeR$ 658.2Q7,54. "Os
Catarina), cuja autorização trativos, orientação das ações de recu- profissionais foram con-

para a nomeação foi assi- - Os técnicos vão peração ambiental, preservà- tratados para trabalhar num
nada ontem em Chapecó, ocupar mais espaço no ção da mata nativa, \conserva- time que já está ganhando.
pelo governador Esperidião campo para evitar o êxodo ção das nascentes de rios 'e Amissão agora é acrescentar
Amin. " -rural e aumentar a renda- de apoio ao pequeno produ- energía para garantir o

- Estamos apostando prevêAmin. O anúncio foi tor rural. Outro benefício titulo", disse Arnin.

H IFlERe S U FIE RMERCADOS

BREITHAUPT
o carrinhomais econômico da cidade •
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I PREOCUPAÇÃO: IGREJA CATÓLICA COBRA MAIS RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ENTIDADES DE CLASSE

/

e

Bispo diz que papel da Igreja
formar consciência política

Fotos: Cesar Junkes/CP

Dom Murilo Krieger.quer mais compromisso dos adultos

conjuntura é o aumento

crescente da violência. "So-
mente no primeiro semes

tre deste ano o número de

assassinatos superou o nú-

mero de todo o ano pas
sado", exemplifica o reli

gioso.
Para mudar esse qua

dro desalentador, o arce-

]ARAGUA DO SUL, -

Encerra hoje, ao meio-dia,
a reunião de avaliação do
Conselho da Pastoral da
Regional 4 e da CNBB

(Confederação Nacional

dos Bispos do Brasil), que
começou na noite de quar
ta-feira, na Casa de For

mação Sagrado Coração
de Jesus, Iocaliz.ada no

Bairro Amizade. Estive

rem reunidos os bispos
que integram as dez dio
ceses de Santa Catarina e

ainda: padres, co�rdena
dores de pastorais e outros

movimentos promovidos
pela Igreja Católica, num
total aproximado de 40

religiosos.
A intenção do encontro,

que acontece três vezes por
ano, sempre em locais dife

rentes, é, segundo o arce

bispo de Florianópolis
dom Murilo Krieger, fazer
uma! avaliação da atuação
da Igreja e também uma

projeção dos trabalhos fu

turos. "Queremos saber

quais os campos de atuação
que devemos investir mais
e como atingir os adultos

através da catequese", afir
ma o arcebispo.

'

. Entre os trabalhos que
estão sendo desenvolvidos
desde o início do ano, em,

todo o Brasil, o arcebispo
cita o mutirão contra a fo
me e a violência. "Não

queremos incentivar a

prática de soluções imedia
tas e clientelistas, mas sim
estimular a reflexão", ar
gumenta dom Murilo. Se-

. gundo ele, a principal pre-
ocupação da Igreja nesta Reunião de avaliação contou com a participação de cerca de 40 religiosos

bispo aponta a necessidade
.

de investimentos maciços
na educação e a formação
dos adultos para uma vida

mais voltada aos verdadei
ros valores morais e espi
rituais. ''As pessoas estão

vivendo de forma tensa,

insegura, e a insegurança ge
ra o medo e o medo tira a

alegria das pessoas", afir
ma. Na avaliação de dom

Murilo, a. Igreja tem o

papel de formar a cons-

o ciência política,
Para a Irmãzinha da

Imaculada Conceição N}r
Iene Bertoldi, o que está

faltando é a formação de

adultos. Segundo ela, desde
o ano 2000 a Igreja Cató

lica tem-se volta30 para
direcionar a catequese aos

adultos, que são os grandes
responsáveis pelas justiças
e injustiças que estão

I •

acontecendo. "Temos que
desconstruir o que foi

construído de forma insi

piente", �nsina a religiosa.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Fies abre inscrição para 'instituições doEnsino Superior
superior 'completo ou mais
gente da família cursando
a faculdade. A seleção se

dá com base nas informa

ções prestadas pelo candi

dato, no ato da inscrição.
As informações são checa

das pela Comissão Perma

nente de Seleção e Acom

panhamento do Fies.

Dia dos Pais é comemorado

com festanoCo!égi? São Luí�
O Colégio Marista São

Luís comemorou a semana

do Dia dos Pais com uma

programação cheia de sur
presas. As homenagens co
meçaram �a quarta-feira
(7), com um momento de

integração que reuniu os

pais de alunos Maristas de
Jaraguá do Sul.

A animação ficou pgr
conta do professorDércio
Ângelo Berti, que possui
experiência na área de edu
cação, é pai de dois filhos,
bacharel em Filosofia e

Teologia, possui cursos de
Jogos Dramáticos e Teatro

do Oprimido, atua em

queteI.
- Foi um momen

especial, um encontro dife
rente, onde se pode meXfi

com a sensibilidade eem,

ção dos pais -, destacou
o irmãoAdecir Pozzer.

Na quinta-feira, os pail
de alunos do Ensino Fun

damental, de 1 a
a 4" série�1

foram homenageada
com cantos e orações, e,

depois, receberam pre·
sentes confeccionados pe·
los próprios filhos. E

ontem, os pais de aluno
da Educação I,nfantil
também foram homens

geados pelos filhos, num

teatro amador, é animador ,encontro onde as crianças
I

de cursos deDinâmicas de I
cantaram para seus pai�1

G�upo e trabalha como

assessor de Pastoral do Co

légio Marista Santa Maria,
de Curitiba-PRo Os pais

. participaram de várias ati-

vidades de desco?tração e

reflexão. No ,final, foi re
alizada uma confraterni

zação 'regada de um C?"

recitaram poesias, expres·
saram o que; mais gostam
de== junto da presença

paterna e, de presente, en

tregaram um avental pinn
do durante as aulas. Ao

final das homenagens os

pais tomaram café da rná

nhã com seus filhos.

Sábado

M lssas. -

NOSSA MEI':'SAGEM

"Senhor; ordene que eu caminhe sobre as águas"
)

Deus jamais abandona o seu povo. Ele vem sempre ao

encontro do homem k da mulher, quando nas necessidades
eles o invocam. Deus sempre tomou a cefesa. dos fracos: os

pobres, marginalizados, os sofredores. Os poderosos deste

mundo se decep-cionam com Deus, que vem em socorro

dos oprimidos. Na intimidade com Ele, alimentamos nossa

alma da brisa leve e suave de sua presença. O cristão hoje
precisa descobrir a vontade A aio:

���------------,I
de Deus nos sinais dos

tempos, nos fatos e acon

tecimentos de nossa história
humana. Nesta liturgia,
celebramos também a vida e

a missão dos pais, que, em

geral, enfrentam dificuldades

para realizarem bem a sua

tarefa.

15hOO - Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Pai
19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

]ARAGuA DO SqL - As

instituições de Ensino Su

perior que pretendem ade
rir ao Programa de Finan
ciamento Estud�ntil (Fie
sc/MEC) poderão fazê-lo
entre 12 e 23 de agosto. Os
alunos deverão se inscrever
de 2 a 27 de setembro, pe
la Internet, nos endereços

www.mec.gov.br ou

www.caixa.gov.br Neste
semestre serão oferecidas

40 mil novas vagas. A par�
ticipação das instituições de
Ensino Superior no Fies
cresce ano a ano. Em

1999, quando o prografna
foi lançado, 768 instituições
de Ensino Superior aderi-

",

ramo No primeiro sernes
tre deste ano as adesões

chegaram a 1.267.

Desde 1999, cerca de.
183 mil estudantes já foram
beneficiados. A prioridade
é para os estudantes caren

tes, com família mais nu-
, \

merosa, sem casa própria
e que não tenham curso

oznoo - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

08h30 - Molha

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - I" andar

,

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Acidente na "Esperança"
Reynaldo Gianecchini e Ana Paula Arósio sofreram um

acidente e acabaram no hospital. Tudo aconteceu quando
gravaram a cena em que Camilli (AnaPaulaArósio) destruia
a cabeça da estátua de Maria (Priscila Fantin), que Toni
(Reynaldo Gianecchini) fizera .

: PAGINA8E
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ELE FOI AMIGO DE

NUREYEV, fala sete idiomas e

conhece mais de cem países.
Trata-Se do ex-bailarino e

artista plástico Pedro Dantas,
um baiano de 61 anos e que há

20 encontrou em Blumenau seu

ponto pacífico, e que desde

quarta-feira está mostrando sua

coleção de bailarinas de bronze
no Espaço Cultural da Caraguá
Veículos. A exposição
"Imortalizando a dança" fica à

disposição do público até o dia
2 de setembro, e está sendo

promovida pela Oficina de
Arte. I

O acervo da exposição
"Imortalizando a dança" é
inédito. Embora algrimas peças,
de um total de 26, tenham

.

sido produzidas já há algum
tempo, nunca havia sido
mostradas ao público.
Dantas veio a Jaraguá do
Sul a convite do empresário
Wandér Weege, que,
segundo o artista, sempre
compra seus trabalhos.
"Felizmente sou um artista que
atualmente consegue viver da

arte, mas nem sempre foi assim,
e o estágio onde cheguei é
resultado de .uma longa trajetória
sempre ligada à arte", argumentá
Dantas.
As artes plásticas sempre foi
uma atividade paralela à dança,
,�lla.pgmêiia.p�ão eexpressão .....

ártísticaque ô levou para palcos
fora do Brasil, de ond� saiu aos

20 anos direto para a Europa em

busca de aperfeiçoamento
profissional e reconhecimento
pelo seu trabalho. "No Brasil o

preconceito contra bailarinos do
sexo masculino sempre foi muito

'.\�'\\) grande. Até hoje é difícil (

encontrar bailarinos. A maioria

Ex-bailarino,
artista plástico
radicado em

Blumenau, Pedro
Dantas realiza a

primeira individual
de sua carreira, em
Jaraguá do Sul

n
e

•

rco
prefere buscar o reconhecimento no exterior", justifica>

Pedro Dantas parou de dançar por causa, segundo ele, da idade,
.

e há 10 dedica-se exclusivamente às artes plásticas. "O balé é

jovem. É a única expressão artística que requer energia e eu não

tenho mais a estrutura física que tinha há 20 anos", argumenta o

ex-bailarino.rque começou na dança através, do trapézio, também
foi coreógrafo, depois pintor, e atualmente trábalha

exclusivamente à arte tridimensional.
A elegância e a leveza dos movimentos do balé são

imortalizados em bronze, através das habilidosas mãos do

artista; que, nesta exposição, homenageia a forma de arte que
mais lhe deu gratificação pessoal e profissional, ou seja, a dança.

''A dança .revoluciona o ser humano", sintetiza Dantas.

Pedro Dantas dançou no Teatro Municipal de São Paulo (seu
pripleiro palco), brilhou em países como a antiga União

Soviética, Inglaterra, Iugoslávia, Espanha, Grécia, entre outros.

Dançou ao lado de Nureyev; Bortoluz e Ana Botafogo. Agora ele

mostra, através de suas esculturas, todo o seu envolvimento

com a dança e com o mundo do balé clássico.

Pedro ao lado da escultura que representa o bailarino russo Nureyev,
um dos homenageados nessa exposição
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Prata da casa
Sonia Braga' deve voltar a

aparecer na tela da G lobo. É
que a emissora tem um· projeto
de uma minissérie tendo a atriz
como protagonista. Ela parece

ter gostado da idéia.

SÁBADO, 10 de agosto, 2001

I CIRCUITO FECHADO,

Esportiva
Joana Prado quer se 'livrar da I

Feiticeira. Ela considera que já
é hora de partir' para outros
vôos e pretende associar à sua

imagem ao esporte. Não quer
mais ser símbolo sexual.

;J

Banho-maria
A Globo não se decide quanto
ao humorístico estrelado por
Miguel Falabella e Cláudia

.....

Jlrnenez e, assim, a atriz volta
. para o "Zorra Total". É esperar

para ver.

Personal trainer
Viviane Victoretti está,
procurando um personal
trainer, É que 'a' atriz quer!
ganhar um pouco mais de peso
e massa muscular. Viviane deu
vida a Regininha em "O

Clone", uma menina

dependende química que, por
falta de apoio,' acabou
derrotada pelas' drogas.

Nova dupla
" .

romanuca
A música sertaneja romântica está
definitivamente consagrada. Quer seja
nas arenas dos rodeios ou nas casas

de shows, o estilo já é uma paixão
nacional. Até Àlexandre Pires,
resolveu aderir no seu próximo CD. E,
acreditando no potencial do novo

estilo, surge a dupla Tony .& Roger;
amigos de infância, resolveram juntar ,

os seus sonhos e sequlro mesmo

caminho. "Basta" é o primeiro CD,
com 14 faixas, variando músicas pop

românticas, country e cigana.

Segredo
Felipe Campos está em plena negociação 'com 'uma emissora de televisão

para apresentar um programa voltado ao público jovem. A coisa já é
tida como certa, só falta ele contar qual é a emissora.

Caíque, o Irmão e empresário de Valéria

Valenssa, está pensando em lançar uma linha
de produtos infantis com a marca "Valéria

,

,
Valenssa". O layout fica por conta de Hans

Donner, é claro.Nua
Rosiane Pinheiro, a segunda colocada no concurso ela
morena dó \\É o Tchan" vai sair outra vez na revista 'Sexy".
O ensaio fotográfico será feito nos próximos dias.

'Bom prato
Muito em breve deve sair a

revista de Palmirinha Onofre. A
novidade vem com as' melhores
receitas e todas as dicas da
culinarista que anda arrasando
no "Prá Você", da Gazeta.

Gente maldosa
Déborah Secco assumiu que o

romance com Mauricio Mattar foi

para o espaço e que, no momento,
está sozinha. No entanto,

fofoqueiros dizem que Marcos
Paulo estaria no páreo para

ocupar o coração da atriz, uma

vez que o casamento/dele com

Flávia Alessandra também
acabou. Onde está a verdade nisso

tudo?

Dona Jura em

campanha eleitoral
Solange Couto assinou contrato de

participação na campanha eleitoral
do candidato tucano à Presidência
de República, José Serra.' O bordão
será "nossa campanha não' vai ser

brinquedo não", assinado pelo
publicitário Nizan Guanaes.

Grife

Tudo pela arte
Após ficar três horas entregue às mãos do maquiador Westerley Dornellas, Claudia
Raia se transforma, literalmente, em outra mulher. De exuberante e com uma pele
irretocável, a vampira Mina, personagem .de Claudia, após se afastar 'do poderoso
vampiro Bóris (Tarclslo Meira), passa a envelh�cer como uma simples mortal e,

conseqüentemente, a apresentar um aspecto enrugado,' como teria uma pessoa de

200 anos. Para dar o aspecto envelhecido à ,personagem de Cláudia Raia"
Westerley utiliza.23 próteses na mão e uma prótese única que sai do peito indo até
ó couro cabeludo, onde é implantada unia 'peruca avermelhada, n� mesmo tom do

cabelo da atriz. O visual da mulher de Edson Celulari poderá ser conferido logo nas

primeiras cenas de \\0 Beijo do VarTlpiro", nova novela das 'sete.

-
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Exagerado
I<leber Bambam não tem do que reclamar porque tem participação fixa no elenco
da "Turma do Didi". Contam as más línguas que
Bambam se entusiasmou tanto que pediu
camarim exclusivo para a Globo. Claro que ele
ouviu um belo "Não", além de ter pago o maior
mico entre os colegas.

Maria Paula fora do

"Casseta"
Marlene Mattos é a empnesárla de Maria Paula

e quer porque quer que ela saia do "Cassete &

Planeta" e siga carreira solo. A empresária tem

projeto de um humorístico, que contaria com a

participação de Cláudia Rodrigues, a Ofélia do

"Zorra Total", e seria apresentado de

madrugada. A nova atração já tem até nome:

"Escândalo".

Mau negócio
Maria Paula não quer deixar o "Casseta" e já

tem gente entendida comentando que seria uma

"roubada" e que o humorístico de madrugada
não emplacaria, queimando assim a imagem
dela. Assim, talvez fosse melhor deixar Maria

, Paula arde está. É esperar para ver.

'Gravidez confirmada
Valéria Valenssa está mesmo grávida. Ela própria
confirmou a notícia dizendo que a gravidez Já tem

três meses. ,E Ia e o marido, H ans Donner,
pretendem fazer uma viagem para descansar e

curtir o momento de total felicidade.

Barraco I
O estresse parece correr solto. Dizem que na

Rede TV! M onique Evans não gosta de
Luc,iana Gimenez; Janaína Barbosa e Luisa
Mell não se falam; e ainda João Kleber

brigou com Marcelo Rezende.

Pronto-socorro
A primeira gravação do reality shaw de
Otaviano Costa deverá ser num pronto-socorro
carioca. O, apresentador pretende registrar
tudo o que acontece durante 24 horas. A
estréia deve ser no mês que vem, isto se a

Record não mudar de idéia.
'

Barrado no fume
O rompimento entre Xuxa e Marlene Mattos

começa a render frutos. Kleber Barnbam
deveria participar do próximo filme da Rainha

dos Baixinhos, mas como o ex-"BBB" tinha

ligações com Marlene, foi cortado da trama,
assim .corno outras pessoas em iguais

condições;

Recuperação
Carlos Eduardo Dollabela j,á deixou o

hospital. No mês passado o ator se submeteu
à cirurgia para colocar pontes de safena.
Dolabela passa bem e está em franca

'recuperação. Para matar a saudade, ele

pode ser visto todos os dias no "Vale a Pena
Ver de Novo" (Globo), que está

reapresentando a: novela "Por Amor".

\

1) Como se chamavam os personagens de

Eliane Giardini e Raul Gazolla na novela \10,

Clone"? '

a) Nazira e Basílio

b) Nazira e Miro

c) Nazira e Mohamed
d) Nazira e Pituca

Barraco II
Comenta-se pelos corredores do SBT que a

discussão que miou entre Bárbara Paz e um dos
diretores da novela "Marlso!" fez com que ele

fosse afastado, enquanto que ela ameaçou
abandonar as gravações.

2) Qual desses trios fizeram par romântico com

Osmar Prado em
\I Roda de Fogo"?

a) Bruna Lombardi, Carla Daniel e Claudia

Alencar

b) Inês Gaivão, Joana Fomm e Renata Sorrah

c) Claudia Alencar, Inês Gaivão e Carla Daniel
d) Betty Faria, Bruna Lombardi e Carla DanielFalta de anunciantes

A Rede Mulher rescindiu o contrato com Mariana

Braga, a fi I ha de Ana M ari a Braga. É que o

programa "Dicas da Maricota" foi cortado da

programação por causa da falta de anunciantes.
Os dois únicos patrocinadores não renovaram o

contrato.

3) Ainda em "Roda de Fogo", como se
chamava o personagem interpretado por Cecil

Thi ré?

a) Renato Vilar

b) Pedro

c) Mário Liberato

d) Tabaco

4) Como se chama a personagem de Bianca

Rinaldi, em \I"Pícara Sonhadora", novela que
está sendo exibida pelo SBT?

a) Marcelina

b) Rosa

c) Olivia

d) Milla

5) Quem viveu Jordana na novela \lJogo da

'Vida" exibida pela Globo?

a) Eva Wilma
b) Glória Menezes

'c) Fernanda Montenegro
d). Cissa Guimarães
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TONI FINALMENTE
reencontra a sua

-,

É o fim do casamento entre Ton/ e Camilli. Cega de ciúmes, ela destrói a estátua de Marta que
Toni fizera. Na gravação da cena, os atores Reynaldo Giçmecchini e Ana Paula Arósio acabaram
se ferindo de verdade. No momento em que Ia atriz destrói a obra de Toni, pedaços atingem a boca

de Gianecchini e as pernas de Ana Paula.

Toni ficou cansado da vida difícil e sem perspectivas que levava na
Itália e resolveu embarcar comoclandestino num navio, rumo aoBrasil.

Durante a viagem, precisou lavar chão e trabalharmuito, mas também
contou com a benevolência do capitão do navio, um inglês boa-praça
que fez vista grossa para alguns aspectos da situação doclandestino
italiano.

I

Apesar da boa yontade do capitão inglês, de uma coisa Toni não

escaparia: quando o navio atracasseno Porto de Santos, ele seria entregue
ao Serviço de Imigração e, conseqüentemente, deportado para a Itália.

Isso Toni não queria "nemmorto". A solução encontrada pelo italiano
foi jogar-se ao mar e terminar a travessia a nado. Se analisarmos a situação
à luz da razão, parecemeio impossível tal façanha,mas como em novela

vale tudo, o fato é queToni chegou ao porto nadando e, contando com

a ajudade umameia dúzia de pessoas solidárias, fixou Fisidência em São

Paulo, onde acabou se casando com Camilli, filha deVais judeus.
Até aqui você já percebeu que estamos falando da novela

"Esperança", que a Globo exibe todos os dias no horário das oito.
Assim como você-já sabe que o nosso italianoToni é nadamenos que

Reynaldo'Gianecchini, omais cobiçado dos atores da televisão brasileira.
A novela é de Benedito RuyBarbosa, que também escreveu ''Terra

Nostra", mas apesar da história e do elenco de sucesso, a atração não

emplacou na audiência. Apesar do talento de Giane, o personagemToni

muitas vezes é bastante irl.gênuo, e por que não dizer sem graça. O casal

formado entreToni (Reynaldo Gianecchini)eCamilli (AnaPaulaArósio)
também não caiu no gosto do público. Eles pertencem ao núcleo judeu
da novela, composto ainda por Ezequiel (Gilbert) e Tzipora (Eliana
Guttman), pais de Camilli. As cenas da família, por vezes, é bastante'

repetitiva e esse pode ser um dos motivos da impopularidade do casal.

Há de se reconhecer que nada disso arranha o brilho ou o charme de Ana
Paula Arósio e Reynaldo Gianecchini. Ingênuo,'ou não, Toni sempre
acaba roubando a cena.

\
O autor da novela já está preparando uma reviravolta na história,

que deverá agradarmais ao público. É queToni deixou um grande amor
na Itália,Maria (Priscila Fantin), e, em breve, os dois vão se reencontrar.

É certo que enfrentarão o mundo para ficarem juntos, mas é nisso

mesmo que il Globo está apostando para alavancar a audiência, uma vez
que o público torce pelos dois personagens. Quanto a Camilli, por ser
muito possessiva e ciumenta, vai sofrer bastante, mas o autor já avisou
que está reservando um final feliz também para ela. Nesse sentido,
novos personagens entrarão na trama.

E falando no ciúmes de Camilli, por causa de uma das cenas da

novela, Giane eAna PaulaArósio sofreram um acidente é acabaram no

hospital. Tudo aconteceu na última segunda-feira, quando gravaram a

cena em que Camilli destruía com a cabeça da estátua deMaria (priscila
Fantin), que Toni fizera. Há dias que Camilli andava desconfiada do

comportamento deToni, a,té que chega ao ateliê e o flagra conversando
com a estátua, como se fosse a suaMaria. Furiosa, ela pega uma barra de

.

ferro e golpeia a estátua e, nesse momento, pedaços da obra de Toni

atinge os dois atores, ferindo-os.
Reynaldo Gianecchini precisou ser socorrido por um dentista,

restaurou um dente e levou pontos internos na boca. Por conta disso,
. precisou ficar em repouso por 48 horas. Quanto aAna PaulaArósio, foi

I
encaminhada ao Hospital BarraD'Or, no Rio deJaneiro, para tirar um
raio X do pé e do tornozelo direito. Nada de grave foi constatado;

Segundo os médicos, a atriz teve uma torção no tornozelo. Acidentes à

parte, vamos voltarao nosso galã.
Reynaldo Sisoto Gianecchini Júnior, este é o nome completo do

Toni, da novela ''Esperança'', galã que conheceu a fama interpretando o
Edu de "Laços de Família" e como Ricardo, em '1\s Filhas daMãe".

Giane, comoé chamado carinhosamente por suamulher, a apresentadora'
do SBT, Marília Gabriela, é paulista da cidade de Birigüi (520 Km a

Noroeste da Capital), nasceu em 12 de setembro de 1972, sob o signo
de Escorpião. Giane, além de ator e modelo, também é advogado, for
mado pela lPUC-SP. Trabalhou como modelo por dois anos e estreou

,

na televisão na novela "Laços de Família".
A carreira demodelo começou por acaso. Em 1991

ele estava numa festa quando o agente de modelos Ciro
Álvaro de Faria o conheceu e reconheceu o talento nato

de Gia'ne.Mas tinha um problema, ele estava dez quilos
acima do peso. Contratado para o trabalho de modelo,
uma semana depois, Reynaldo apareceu na agência de
quilos mais magro. Esta era a primeira mostra da

'

persistência dele e que não embarcava na nova carreira

para brincar. I

Sua comida preferida é arroz, feijão e frango
grelhado. Adora ir ao cinema e sonha em contracenar

com grandes artistas. Ele é assimmesmo, expontâneo
e sem frescuras. Não tem medo de falar de si mesmo,
embora preserve a sua intimidade, principalmente
quando o assunto é Marília Gabriela.

E, falando na jornalista, realmente ela parece ser

mesmo o grande amor de sua vida. O casal está junto
há mais de três anos e nem pensa em formalizar a

situação. Eles Se conheceram nos Estados Unidos, pelas
mãos de um amigo comum que os apresentou. Ambos
admitem que foi amor-à ptimeira vista. Desde esse dia

não se largarammais. Na época, ele eramodelo e corria
a Europa desfilando as griffes Giorgio Armani, Gi
anfranco Ferrer, Guy Larroche, entre outras; Man1iae
Giane passaram os primeiros seismeses se encontrando
em diferentes cidades do mundo por causa do trabalho
dele. Mais romântico, impossível.

Passado este período, ele�iomorar no apartamen·
to dela em São Paulo e decidiu-se pela carreira de ator.

Muito determinado em seu objetivo, estudou com a

professora Fátima Toledo e entrou para o grupo de

Teatro Vertigem;e conseguiu um papel numa peça de

José Celso Martinez, nas peças "Cacilda" e "Boca de

Ouro". Foi "descoberto" pelo diretor global Ricardo,

)
Wadclington, o que lhe rendeu o papel de Edu em

"Laços de Família", e daí o reconhecimento nacional.
O trabalho naGlobomudouarotina de Gianecchini

Primeiro porqhe teve que viver longe da Gabi. Ainda
bem que a ponte área entreRio--São Paulo encurta ás

distâncias. Essa dificuldade parece não afetar a vida do

casal, provando que o relacionamento deles é bastante
sólido. "Eu e Manila vivemos em eterna lua-de-mel.

,- Estamos casados, mas mantemos nossa rotina de

namorados. É uma delícia e eu não poderia estar mais
feliz", declara o ator com o olhar perdido de amor.

1 Reynaldo Gianecchini é ameiguice em pessoa. Isso,
� ,

além de sua beleza, o tornou um dos homens maiS

cobiçados do Brasil. Realmente ele não passa dês

percebido em nenhum lugar. O curioso é que ele e

Marília Gabriela formam mesmo um casal perfeito,
parecemmesmo sobmedidaum para-o outro, E parece
que ficarão juntos para sempre. Não existe fofoca capaz
de separá-los. Apesar das críticas à novela ''Esperança'',
Gianecchini não se abala com isso. Ao contrário, o ator

entende que isso faz partedividado artista e se concentra
em desempenhar cada vezmelhor o seu personage!11.
Tem'os que recorÍhecerque a "químicaprofissional" entre IGianecchini e Priscila Fantin émesmo diferente, talvez
isso se deva ao sentimento que une os dois personagens J
na novela; ao contrário de Toni e Camilli, uma mulher tciumenta � possessiva queo sufoca cada vezmais. Juntar
Toni eMaria será a grande tacada para fazer de Giane,

mais um vez, a grande atração da novela das oito.
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MARISOL - SBT - 20:30 h

NOVELAS CORREIO DO POVO SE

ALHAÇÃO - GLOSO 17:30 H

SEGUNDA - Maumau não resiste mais e agarra

.Thaíssa. César, Débora e Pedro estão certos de

que vão perder o apartamento, mas não deixam

que Kailani saiba. Drica garante que Ricardo

não quer nada com Tininha, mas Nanda se

preocupa. Afonso explica para a família que FM

deve estar com o tique nervoso por ansiedade.
Thaíssa avisa a Maumau que o que eles fizeram

não vai se repetir. Júlia visita um asilo em

péssimas condições com o pai e o avô e etés

decidem reclamar com a administração. Daniel

avisa a Maumau que ele foi usado. Rodolfo rouba

um dos livros de contabilidade e descobre que o

administrador do asilo desvia verbas. Afonso e

Linda percebem que não podem deixar FM

nervoso, 'porque o seu problema piora,
Thaíssa conta para Júlia que Maumau fez uma

massage,m nela.
.

CmQbt:fEsltm\ne- 18 H

Sl;GUNDA . João pede para passar a noite na

casa de Clara. Esmeralda garante a Nélio que
sente apenas carinho por ele, mas mal consegue
se segurar. Baú fica chateado ao ver que seus

companheiros de banda estão com raiva dele.
Clara deixa que João fique em sua casa, enche-o
de cuidados, deixando-o feliz. Pedro se irrita por
ter que dormir na sala. Pati jura para Saú que foi

Lolp quem destruiu o casamento deles/mas ele
não acredita. Amelinha fica furiosa ao saber que
seu pai está morando com Clara, e avisa que vai
fazer com que ele perca todo seu poder. Raul

exige que Clara desista de defender João, mas

ela se recusa. Pati vê Lolô convidando Baú para
conhecer seus pais. Nélio salva Esmeralda de um

assalto e ela 'passa mal. Pati e Lolô se atracam.

Clara discute com João e, sem querer, o chama
de pai. Esmeralda e Nélio se beiiam.

DESEJOS DE MULHER- 19 h

SEGUNDA - Andréa começa a se lembrar de tudo o que
aconteceu entre ela, Bruno e Selma e desmaia. Atílio

consegue uma ordem judicial para tirar Andréa da
casa. Diogo teme que o prazo de três dias seja muito

longo. Chico se encontra com Vavâ e Gilda, que faz

questão de mostrar como está apaixonada. Andréa
recupera a memória, mas finge para Bruno que está
tudo bem entre eles. Bruno percebe alguma coisa e

resolve ficar sempre junto à mulher. Renato fica enojado
ao descobrir que a mãe ganhava uma mesada de

Gongon. Tadeu e Rachel são rejeitados pelos casais

grávidas. Ubaldo sai de casa. 'Júlia e Chico discutem

por causa da matéria de capa. Andréa tenta ligar para
Diogo, mas Bruno entra no quarto. Andréa coloca
remédio no vinho de Bruno. Chico chega tarde em

casa, mas logo se reconcilia com Júlia. Andréa tenta

telefonar, mas OS fios estão cortados, e pensa em

sair. Bruno acorda grogúe procurando por ela.

�-21h
SEGUNDA - Vinoenzo e Marcello pedem com educaçãc
e humildade. Francisca concede que eles entrem.

Martino avisa Maria que eles ficarãà· no Brasil e ela

disfarça o seu contentamento. Camille sofre muito.
Nina dança a tarantela .corn Toni, depois beija José
Manoel na frente de todos, que aplaudem. Farina

promete levar Martino para conhecer as suas fazendas.
José Manoel convida Toni para trabalhar no mercado.
Malu se ofereoe para Genaro, que nãc aceita. Mariusa
não gosta de saber do assédio. Isabela experimenta
o seu unifomne de nomnalista. Manolo quer comprar
mais máquinas. Sílvia consegue dar alguns passos
sozinha. Nina impede Humberto de demitir uma operária
grávida e o alerta sobre as novas leis de Getúlio

Vargas. Camílle se oecepcíonaao perceber que nãc é
Toni que toca na loja de música. Genaro sorri para eia.

-

Maria prefere nãc viajar com Martino, que a acusa de

querer procurar

SEGUNDA - Bombeiros tentam apagar o fogo.
Margarita, Inezita e Chico choram. Mimi está
inconsolável no enterro do filho. Chico se

despede de Mimi e Margarida. Gil vende flores
num sinal de trânsito. Passam-se dez anos.

Vanessa desce do carro de Leonel. Marisol na

mineradora conversa com Diego. Amparo vai
ao escritórid de Sandra. Rodrigo sai do

presídio. vanessà vê, Rodrigo e Marisol se

beijando.

QUARTA - Júlia perdoa Maumau, mas termina o

namoro com ele. Rodolfo obriga Jairo a lhe
vender o asilo. Isaura exige que' os alunos
tenham aulas extras, para indignação de ·todos.
Rodolfo comunica aos velhinhos que agora as

coisas no asilo vão melhorar. Kailani começa a

gostar de seu novo professor de português ..
Júlia revela para o avô que terminou seu namoro

com Maumau e .ele dá a notícia a Pedro,
deixando-a morta de vergonha. Isaura se recusa

a modificar suas aulas e Afonso' avisa que. ela
não vai poder continuar no colégio. Thaíssa faz
Maumau acreditar que ele ainda tem alguma
chance com ela. A família de Rodolfo se oferece

para ajudá-lo. Linda e Afonso não sabem como

lidar com o problema de FM. Nanda chama todos
para ajudarem no asilo. Thaíssa ouve. Pedro
pergunta a Maumau porque ele e Júlia
terminaram.

QUARTA - Clara avisa a Pedro que

I-o
quer ter

filhos, mas ele não acredita. AmeF ' a impede
Beraldo de derrubar a cerca em as terras.

Esmeralda garante para Nélio que eles vão ser

felizes. Amelinha vê Nélio beijando Esmeralda.
Pedro jura' que vai fazer Clara mudar de idéia.
Amelinha seduz Edu, eles transam, mas ele logo
se arrepende. Lolô afirma para Rita que vai

engravidar de Baú para. fazê-Io ficar com ela. Edu
não acredita que os posseiros tenham chance de
ficar com as terras de hidrelétrica, o que deixa
Clara decepcionada. Amelinha ameaça não
contribuir para a campanha de Uneu se ele não

expulsar os posseiros. Nélio rejeita Amelinha,
deixando-a abalada. Clara e Pedro vão defender
os posseiros quando sabem ·que a polícia recebeu
ordens de expulsá-Ias. Para surpresa de Clara,
Edu vai também.

QUARTA - Andréa conta que recuperou a memória
e tenta atirar em Bruno. Kléber. e Atílio s,e apressam
para chegar na casa de Andréa. Bruno arrasta

Andréa para fora de casa e insiste que ela terá

que conseguir a senha para ele. Os policiais
revistam a casa, mas não encontram nada. Atílio

_se desespera. And�éa se atraca com Bruno
tentando pegar a arma, mas não consegue. Selma
fica chocada ao saber que Andréa e Bruno

desapareceram. Ariel e Virgínia planejam seu

casamento. Júlia lê a carta de Andréa e se dá
conta de que ela recuperou a memória. Diogo
implora que Kléber o deixe fugir, mas ele afirma

que é impossível. Juca e Letícia começam a se

interessar um pelo outro. Chico avisa a Júlia que
não vai mais deixar a revista. Júlia vai cuidar de

Letícia, que está gripada, e acaba dormindo na

casa de Renato. Chico fica furioso ao ver que Júlia
não voltou. \

QUARTA - Madalena se compromete a entregar a

carta e os dois se despedem com simpatia. Toni
não consegue dormir, de tão cansado, mas não

pretende desistir do trabalho. Maríusa implica com

a tal de Malu, que se insinua para o pianista. José
Manoel se emociona com a carta da mãe, que lhe
manda um pouco de dinheiro. Vincenzo recebe
Farina e Martino, que faz um brinde a Mussolini,
espantando a todos. Madalena adora saber que o

português pretende se casar com Nina. Caterina

pergunta se o barão era um homem sério, deixando
.

Maurício intrigado. Camille se recrimina por ter sido
tão ciumenta. Francisca manda Beatriz mostrar a

fazenda a Martino. Isabela se choca ao saber que
Bruno é o seresteiro. Maurício pressiona Caterína
para saber o que ela tanto conversa com Júlia.
Mariusa se aborrece quando Felipe brínca que ela
está com ciúmes de Genaro. Camille vibra quando
Toni chega para visitá-Ia.

QUARTA - Gil vende flores e esbara em Vanessa

que, indignada, joga um copo de suco em seu

resto', Amparo dá ordens para Câssia e

Dolores. Sandra chora após recordar o que fez
com a filha. Marisol se surpreende com a

chegada .de Sandra para jantar. Totá e Gil
conversam. Vanessa dirige o carro de Leonel.
Zulema. e Loreta lavam roupas no tanque.
Rodrigo cobre o quadro que está pintando para
Marisol não ver.

SEXTA - Júlia disfarça e sai para passear com o

velhinho. FM leva uma bronca de uma professora por
causa do cacoete. k<ailani descobre que Paulinho,
seu professor, é fã de seu pai e se oferece para
apresentar os dois. As velhinhas acabam fazendo
todo o dever de 8ia. Júlia e Pedro vão ficando mais
amigos. César percebe a empolgação de Kailani com
Paulinho. Afonso explica para FM que ele estâ com
um cacoete, mas ele não acredita. Drica vê Ricardo
beijando Tininha. Cés�r avisa a Débora que Kailani
está apaixonada por um professor. FM se vê fazendo
o tique e fica apavorado. Isaura vai até o asilo. e
reencontra Rodoifo. Pedre tenta conversar com Júlia,
mas não consegue. As velhinhas ficam furiosas ao
perceberem que estão fazendo o trabalho de Bia, e
ela promete trazer suas cantoras preferidas para a

Inauguração. Pedro e Júlia se beijam.

SEXTA - Clara confimna que o encontro é no dia seguinte,
no Rio. Upe pede à mãe que Leandro não faça nada
contra Edu. Leandro garante que vai denunciar Edu.
Mariana olha, tentada, para uma garrafa de vinho.
Nélio e Esmeralda passeiam de braços dados pela
praça e 0S fofoqueiros comentam. Mateus insiste em

casar com Rafaela. Bruna sugere que a amiga finja
ainda gostar de Fábio. Leandro pressiona Ronaldo a

tomar uma atitude contra Edu, mas o reitor adverte que
ele está misturando a vida pessoal com a profissional.

. Joãc nada consegue com o juiz Bonifácio. Raul vibra ao

dizer que o ex-amigo está acabado. Rafa pede que
Fâbio finja que está rolando alguma coisa entre eles.
Nélio fica enciumado quando João insiste em conversar

com Esmeralda. Clara e Pedro viajam. As crianças
encontram um cavalo machucado. Pedro chora de

emoção no reencontro com os filhos.

SEXTA - Selma avisa que se separou, e se oferece

para ajudar Bruno. Atílio resolve que vai se

encontrar com Bruno, sem a proteção da polícia.
Kléber chega para "grampear" o telefone. Andréa

percebe que Bruno está completamente insano.
lodos reclamam dos serviços' do novo lacaio Bill.
Chico pede para. Júlia voltar para casa. Bruno

.

marca encontro com Atílio e manda que ele deixe
a polícia de fora. Kléber não atende ao pedida de

Atítio e garante que participará da operação.
Renato vibra ao saber que Júlia se separou.
Bárbara e Virgínia curtem as ultra-sonografias
dos bebês. Renato enfrenta Chico, que se irrita
ao vê-lo chegar na redação com flores na mão.
Ariel estranha que Bill se preocupe tanto com

Evaristinho. Kléber promete agir com cautela. Atilio

aguarda Bruno, que não aparece.

SEXTA - Mariusa se desconserta quando Genaro

apresenta Maria. Ma.nolo avisa Soledad que .pnecisarãc
trabalhar dobrado para entregar a encomenda para
Ezequiel. Madalena acha que Nina tem idéias comunistas
e se assusta. Nina se comove ao ler a carta que José
Ma.noel escreeu para a mãe, na qual descre\l'l a a.mada.

TzipÓra acha que o marido confia.muito ncs espanhóis.
Genaro fala para Mariusa do neto que- o filho não

conhece, mas se arrepende. Rita diz a Júlia que nãc
contou para ninguém que o pai de fr<!ndsca matou um

italianc e foi morto por vingança. Francisca avisa BeatJiz

que vião vi<jar. Ado�o está disposto a tomar posse de
terras devclutas. Farina acha o negôcio arriscado, mas
Martino fica interessado. Maria pressente que vai
encontrar Toni. Júlia fica contrariada ao ouvir Constância
comentando que o barãc é seu pai. Maria decide levar o
filho para conhecer Genaro.

SEXTA - Sandra e Vanessa discutem por causa
de Rodrigo. Rodrigo e Marisol beijam-se. Gil e

Totó caminham pela rua e conversam. Gabriel

pinta o quadro de Vanessa. Marisol recebe um

te'lefonema na mineradora e sai. Vanessa
nervosa encontra-se com Angélica, Cláudia e

Leonel. Diego examina uns papéis. Marisol
entra no escritório e ouve Rodrigo e Diego
discutindo. Gil vende flores na porta da
faculdade onde Vanessa estuda. Mário telefona

para Marisol.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO

1 MINORITV REPORT - A NOVA LEI

15hOO - 18hOO - 21hOO

H O M E N S DE PRETO II
14h30

2 .

CÁLCULO MORTAL

16h30 - 18h45 - 21h15

RESIDENT EVIL - O HÓSPEDE MALDITO

18hOO - 20hOO - 22hOO
3

A - AVENTURft/C -coMÉDIA/D -DRAMA/DA - DESENHOANlMAIXY
F - AcçiQ' R - ROMANCE/P - FULIcIAL/Dc -oo;UMENTÁRIO

,

8luMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

1

\

HOMENS DE PRETO II

17h45 - 19h45 - 21h45

SALA FILME/HORÁRIO

MINORITV REPORT'- A NOVA LEI

13h30 - 16h15 - 19hOO - 22hOO

2 FOMOS HERÓIS
13h50 - 16h30 -"19h15 - 21h50

3

NEVE PRA CACHORRO

14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO

RUAS,SELVAGENS
22hOO
......

'
. , ..

"
.

r

MINORITV REPORT - A NOVA LEI

4 15hOO - 18h30

JOGO DE ESPIÕES S
21h30

RESIDENT EVIL - O HÓSPEDE MALDITO
5 13h40 - 15h40 - 17h40 - 19h40 - 21h40

HOMENS DE PRETO II
13h45 - 15h45

6

A - AVENTURft/C -coMÉDIA/D -DRAMA/DA - DESENHOANlMALXi
F - AcçiQ' R - ROMANCE!P - FQIcIAL/Dc -oo;UMENTÁRIO

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

1

R ESIDENT EVIL - O HÓSPEDE MALDITO
13h45 - 15h45 T

SALA F"ME/HOR�RIO
MINORITV REPORT - A NOVA LEI

13h30 - 16h15 - 19hOO - 21h45

2 . "

HOMENS DE PRETO II

18hOO - 20hOO - 22hOO A/F

FOMOS HERÓIS
3 G14h30 - 18h15 - 21h30

A-AVENTURft/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXY
F -FJCCÃN R -ROMANCE/P-FQICIAL/Dc-oo;UMENrÁRIO

GÊNERO

GÊNERO

GÊNERO

A/F

A/F

A

T

A/F

G

C

D

F

T

A/F

A/F

A/F

CINEMANÍDEOS

.COMÉDIA: VíDEO E DVD

SÁBADO, 10 de agosto de 2001
--

10 CqISAS QUE EU odeio em você
Um elenco incrível de jovens estrelas é apenas uma das coisas que
você vai adorar nesta divertida comédia. Em seu primeiro dia na

nova escola, Cameron (Joseph Gordon-Levitt) se apaixona per
didamente por Bianca (Larisa Oleynik), a garota dos seus sonhos.
Mas o problema é que Bianca está proibida de sair com rapazes até

que sua irmã mais velha, Kat (Julia Stiles), arrume um namorado.
Outro pequeno problema: Kat é insuportável e ninguém quer sair
com ela. Tentando achar uma solução, Cameron negocia com o único

. garoto que talvez consiga sair com a Kat - um mlsterioso bad boy
com uma péssima reputação.

I

ANO: 2000 - DURAÇÃO: 99 MINUTOS - COR - 12 ANOS - CATÁLOGO

.DRAMA: VíDEO E DVD

ICOMÉDIA: VíDEO E DVD

\

CARRUAGENS de fogo.,'

Os melhores atletas da Inqlaterra iniciam sua busca da glória nos

Jogos Olímpicos de 1924. O sucesso honra a sua pátria. Para dois

corredores, a honra em questão é pessoal e o desafio vem dentro de
cada um deles. Vencedor de quatro Oscar em 1981, incluindo o de
Melhor Filme, "Carruaqens de Fogo" é a ca�ante história real de
Harold Abrahms, Eric Liddell e, da equipe que trouxe para a Grã

Bretanha uma de suas maiores vitórias no esporte.
Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nicholas Farrell e Alice

I<rige atuaram muito bem em seus primeiros papéis num filme de

primeira linha sob a direção de Hugh Hudson. Este filme marcou

definitivamente seu lugar no coração daqueles que amam o cinema

em qualquer parte do mundo.
.

ANO:,�901- DURAÇÃO: 123 MINUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO EM VÍDEO E OVO

DOMÉSTICAS
Filme que fala sobre aquela mulher que, apesar de morar dentro
de sua casa, preparar sua comida e mexer nas suas gavetas, é como

se não estivesse lá. Aquela mulher, que na vida real cuida de seus

luxos e seus trapos e que, no cinema, passa lá ao fundo com a,

bandeja e o cafezinho. "Domésticas, o filme" inverte tudo isso.

Aquela figurante de bandeja na mão vira protagonista. E, em suas

mãos, não apenas o cafezinho, mas o cardápio completo: humor,
tragédia e poesia. "Domésticas, o filme" é a história de Cida, Roxane,
Quitéria, Raimunda e Créo. Uma quer casar. A outra é casada mas

quer um marido melhor. Outra sonha em ser artista de novela. Uma
acredita que sua missão é servir exclusivamente a Deus e a sua

patroa. Elas têm diferentes visões do paraíso, mas dividem o mesmo

inferno: a profissão de domésticas.
ANO: 2001- BRASIL - DURAÇÃO: 99 MINUTOS - COR -12 ANOS - LANÇAMENTO
EM VÍDEO E OVO

JÓIA do Nilo
No grande sucesso de bilheteria, "Tudo Por Uma Esmeralda", a

escritora Joan Wilder (Kathleen Turner) e o aventureiro Jack Colton
(Michael Douglas) navegaram juntos em direção ao pôr-da-sol. Nesta
seqüência eletrizante, Ralph (Danny DeVitto) está novamente

seguindo sua pista e todos estão se embrenhando rapidamente em

uma perigosa trilha através do selvagem Deserto do Norte dá África.
Nem mesmo tribos traiçoeiras, câmaras mortais e vilões que parecem
brotar de todos os lados podem impedi r este trio de encontrar, de
uma vez por todas, aquela "[óia".
ANO: 2001 - DURAÇÃO: 105 MINUTOS - COR - LIVRE - LANÇAMENTO OVO.
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II::...,:..P_;..ON_T_O_D_E_FÉ -----G-B-EDI....__ÇÕES L I V R O S

CAMINHO

de f'
Estes elogios brotaram da boca de Davi,

um pré-adolescente que já era rei de Israel.

Era pouco mais que um rapazinho, e a vi

tória contra Golias já lhe sorria na pedra de

uma funda. Éra um homem feito, e nas

batalhas era o inconteste campeão. E rei

seria durante 40 anos, com direito a sucessor
\

de sua família. Tinha, pois, toda a razão de

louvar.

E nós? Nunca fomos reis e jamais o

seremos. Nunca enfrentamos grandes
batalhas; não tivemos nem grandes der

rotas e nem grandes vitórias. Tivemos e

temos frustrações e, conseqüentemente;
pouca vontade de louvar e agradecer. Há
mais vontade, de reclamar.

Entretanto, se olharmos bem, vamos
repetir Davi e talvez até superá-lo. Razões?

PEN MENTOS
(

'�s iniciativas da

juventude valem tanto

quanto as experiências
dos mais velhos"

,

"A amizade finda onde a

desconfiança começa"

"Deus, Tu és grande epoderoso,
glorioso, esplêndido emajestoso. Tudo o

, que existe no céu e na terra pertence a

Ti; Tu és o rei, o supremo governador
de tudo" (lCrônicas 29.11)

Estamos vivos, s01T!-0s criaturas de Deus,
""

somos amados por Ele e estamos incluídos

no �eu plano de vida eterna. É bem verda

de que esse é um caminho de fé, que
percorremos sem termos noções exatas do

que se. esconde atrás da próxima curva ou

do que nos ameaça nas ribanceiras. Nós só

temos, uma promessa: a de que Deus vai

estar conosco. Por isso, deixemos de la

múrias c louvemos esse Deus que nos ama

e 'rotege e ainda nos dá' o seu próprio filho

para ser nosso irmão e salvador.

Oração: amado Pai, louvo-te pela
grandeza do teu amor para conosco e da

vida concedida a nós através da ressurreição
de teu Filho Jesus. Faze-me, no dia-a-dia,
levar em conta esse amor, para saber louvar

te com alegria e disposição. Amém!

o IA---

Oguardadomuseu
Órfão aos oito anos de idade,
DeFoe Russet cresceu num hotel,
aos cuidados do seu tio Edward.

Agora, aos trinta anos, trabalha
com ele como guarda no G lace
Museum. À noite, DeFoe passa o

�

tempo tentando conquistar
Imogen Linny, a zeladora do
cemitério judaico. Quando o

quadro holandês ':.Judia Numa

Rua Em Amsterdã", chega ao.

museu, Imagem troca sua vida r.","

real pela vida enobrecida que imagina para sua personagem.
São 272 páginas. Jás nas livrarias.

Era muito difícil resistir aos

encantos de Ross, o novo aluno
da Escola Shadyside. Alto,
magro, charmoso e consciente'

do fascínio que exercia, Ross

desfilava-com ar compenetra
do e circunspecto. Ar de quem
escondia um grande segre
do. Para completar, morava

justamente na Rua do Medo,
. aquele lugar misterioso, de

onde alguém sempre tinha uma

história horripilante para contar. Primeiro foi Eva que de

sapareceu. Depois, Faith. Os corpos só foram encontrados
muito tempo depois, brutalmente assassinados no bosque
perto da casa de Ross Gabriel. Ele encaixava-se sob medida
no perfil do assassino e Janie, apesar de apaixonada, não
queria ser a próxima vítima. Este livro faz parte da coleção
'Rua do Medo' juntamente com "A Vidente", "Amor em

dose Dupla" e "O Clube do Terror".

ASCONSOLAÇÕESDAFILOSOFlA
.

Para o autor, Robert I<aplan,
quando olhamos para o zero, vemos
o nada, mas se olharmos através
dele descobriremos o mundo. Este
livro nos mostra que o zero é uma
lente que nos permite ver a evolução
da matemática como a ferramenta

para entender o universo. De onde
veio o zero e o que, exatamente,

, significa? O autor pesquisa as

maneiras como esse símbolo do
nada foi se desenvolvendo. Para

I<aplan, a história do zero revela
verdades não apenas sobre a natureza da matemática, mas dos

próprios seres humanos.

O novato

"Nada mais perigoso que
um bom conselho'

acompanhado de um mau

exemplo"

'�s grandes alegrias
merecem partilha"
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EMPRESAS CONTÁBEIS de Jaraguá do Sul e

Região ·recebem Selo Catarinense da Qualidade
A Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina (Fecontesc),
o Sindicato dos Contabilistàs de Jaraguá do Sul e Região e Sescon -

Grande Florianópolis entregaram a 1� empresas de Jaraguá do Sul

e Região, o Selo Catarinense da Qualidade.
É/um dos resultados do Projeto Qualidade Necessária - Programa CTC

(Comprometimento Total com o Cliente), inédito no Brasil com referência à füosofta
1

de implantação. O PQN-CTC vem sendo desenvolvido desde o ano 2000 com bjetivo
de orientar as empresas do setor na adoção de posturas criativas para solução de

problemas, execução de tarefas e atendimento aos públicos interno e externo.

O Projeto Qualidade Necessária realiza um trabalho de sensibilização dirigido a

diretores, administradores e �uncionários das empresas contábeis. Recomenda
investimentos na qualidade do ambiente e no manuseio do material de trabalho,
indicando pontos a serem observados, analisados e aperfeiçoados em cada etapa
do processo de realização de uma tarefa. Dá ênfase para a postura profissional �. �eequipe na busca por aumento de produtividade, redução de custos e satisfação

pessoal e dá clientela. Receberam o Selo as seguintes empresa�:

ONTASEL
ontabílídade

371-7579 I 371-8669

R: Jorge Czerniewicz, 480 - Centro - Jaraguá do Sul

ESCRITÓRIOCONTÁBIL

BUCHMANN
Rua Reinoldo Rau, 290 - Fone/Fax: 275-1919
Centro-JguádoSuI-SC-E-mail:bu�@netuno.collLbr

AUDICONT
CON:rABILIDAOE SIC LTDA

371-2121
I

I

csec@netuno.com.br 370-7623 RuaRobertoSeidel,543-CORUPÁ-SC- (47) 375-1176
R: WalterMarquardt, 2820 - sala 4 - Barra do Rio Cerro CRCjSC 1173j0-1-E-rnail:rer@netuno.com.br

.Zlrrmerrnam-
escritório con tábil

Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, nO 86 _ Centro _

Jaraguá do Sul- SC - Fone/Fax: (47) 371-0689
CRC-SC 3057 - www.sitecontabil.com.br/esc_ecz.htm

.,�
FACIL" 371-4097

CONTABILIDADE
Rua: João Plariincheck, 10 - 2.º Andar - Nova Brasília
Próximo aWEG I - Jaraguá do Sul- SC - CRC-SC 4028

E-mail: fácil@netuno.com.br

CRc/se 4080/0-4

SfRV
Terceirizações e Assessoria em Contabilidade

Recursos Humanos. e Legislação Fiscal

(47) 3 7 1 - 1 846

Sucesso no

presente,
tranquilidade

nó futuro
ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CRC SÇ·3085/0-8

Rua JoãoPicolli,270 - Centro - Jaraguá doSul
Fone/Fax:(47)371-7535 - bruchctb@netuno.com.br

assevam@netuno.com.br

275-4066

CONTAR.ILIDA.DF. F. A".g;Sr;SSORIA

R:Ânge/o9chiochet,.310 -s/2 - Centro -Jguá do Sul

ORGANIZAÇÓES
CONTABEIS
REIS & GUMZ

, o SEU SUCESSO EM PRIMEIRO
LUGAR

R: Quintino Bocaiúva, 120 _ Centro -Jaraguá dd Sul/se
fone: 47 371-4747/ e-mail: rgcont@�etuno.com.br
home page: hHp:Uwww.rgcontabilidade.com.br

371-3751
R: Felipe Schmidt, 86
Centro - Jguá do Sul

nicaciog@netuno.com.br
(

Gonçalves
ContabIlIdade

'f�&Ç4
Contabilidade
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'I SUPERAPETITE'
� .

e estando o fermento
Para saber se. o fermento ainda está bom, basta
dissolver uma colher de criá num copo com água quente.
Se borbulhar com vigor, pode ser usado sem problemas.

Ir

Quando as tortas e

bolos dourarem demais
no forno e ainda não,
estiverem cozidas por
dentro, cubra-as com
papel impermeável e
deixe que acabe de

assar. Desse modo, não
ficarão muito tostadas.

Creme de leite

sem soro

o truque é antigo, mas não

custa relembrar. Coloque o

creme de leite em lata no

congelados por
aproximadamente 40

minutos. Depois é só fazer
dois furinhos no fundo da
lata e deixar escorrer aquela
"áçua esbranquiçada" que é
o soro do creme de leite.

Cubra com
\

papel,

Menos calorias
A Nestlé lançou dois sabores
de chocolate diet: Classic ao
l.elte e Classic ao Leite com

Aveia. São menos calóricos
que os tradicionais e vem para,

atender especialmente aos

diabéticos: O sabor e a textura
são os tradicionais da marca.

�

Novinho em folha,
Para fazer com que o pão
ressecado fique de novo macio,
embrulhe em pano úmido e

coloque no refrigerador por 24
horas. Reti re opano e aqueça o

pão no forno por alguns'
minutos.

'

Use e abuse

das ervas
, .

aromáticas

Quem vive brigando com

a balança é obrigado a

ficar de olho nas calorias
dos alimentos. As ervas

aromáticas não tem valor
calórico algum, por isso

podem ser usadas é

abusadas para-dar s'or
e cor a qualquer prato.

,

Dourado
A carne de porco fica
mais saborosa e bem

, douradinha, se for
temperada com molho

ingles, principalmente se
'

preparadas refogadas em

pequenos cubos.

Substituição
Nas batidas, o açúcar

pode ser perfeitamente
substituído por mel,
adoçante ou açúcar
ma�cavo. E já que o

assunto é batidas, que
tal perfumá-Ias com
canela, gengibre ou

cravo?
\

Truque
Quando maior

for o bolo, menor
deverá ser a

temperatura do
forno. Assim
ficarão bem

assados.

CORREIO DO POVO 9E

Macarrão a mil- e U a
lIIi

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

, \, '

mais variadospratos. E rica em carboidratos efaz bem à saúde. Aproveite
a safra que os preços estão ótimos.

\

Talharim diferente
INGREDIENTES:
400 gramas de talharim;
1 pernil de cordeiro;
1 1/2 xícara de purê de tomate;
1 colher (sopa) de manteiga;
1/2 xícara de queijo tipo pecorino (ou

parmesão);
4 ou 5 fatias de bacon;
3 dentes de alho; um qalhinho de

alecrim;
1 colhe'r (sopa) de salsa picada;
1 xícara de vinho branco seco;
4 a 5 colheres (sopa) de azeite;
sal e pimenta-do-reino a 'gosto.

,
'

0-Talharim'Diferente iambém pode ser preparado com costeleta de cordeiro

PREPARO: Com uma faca, solte um pouco a carne que fica em torno da extremidade do osso.

Lave o pernil, enxugue e faça alguns buracos introduzindo o alho cortado em fatias finas e o

alecrim. Unte uma assadeira oval, coloque o pernil, pincelando-o com umpouco mais de azeite,
ponha o . .sal, a pimenta, cubra com as fatias de bacon e leve ao fogo forte. Quando a carne

estiver dourada, junte o vinho e deixe-o evaporar. Acrescente o tomate e a salsa, Cozinhe o

talharim em bastante água fervente salgada, escorra, ponha numa travessa e misture
imediatamente pedacinhos de manteiga, parte do molho e o queijo. Disponha numa travessa
ovalo pernil coberto com as fatias de bacon cercado com o talharim, Regue tudo com o restante'
do molho.

'

)

Espaguete de praia

o Espaguete de Praia é mais saboroso
sem queijo ralado ,

PREPARO: Lave os mariscos em água corrente
,

durante bastante tempo.' Escorra bem, ponha
numa panela grande e cozinhe em fogo brando
até que as conchas de abram (revire os

mariscos de vez em quando com uma colher
de pau), Tire a maior parte dos mariscos de
suas conchas e reserve algumas inteiras. Coe
a água usada para cozinhar os mariscos em

um pano ou filtro de papel e reserve, Cozinhe
o espaguete em bastante água fervente

salgada, Enquanto isso, esrnaque os dentes de
alho e doure-os no azeite. Logo que o alho

começar a dourar, junte a água dos mariscos,
os tomates' cortados em pedacinhos, o sal e a

pimenta, Co�inhe em fogo forte �té o molho

engrossar. Junte então os mariscos, mexa bem
e retire do fogo. Escorra o espaguete, ponha
numa terrina escaldada e, sirva com o molho,
espalhando por cima a salsa picadinha. Decore
com alguns mariscos nas conchichas.

Bife a milanesa
\
Para que o Bife a Milanesa fique bem clarinho e crocante,
passe a carne em farinha de trtqo, depois na clara de ovo

e, Por último, na farinha de rosca. O óleo para a fritura
não deverá estar nem frio demais, para não encharcar o
bife; e nem quente demais para não queimar a fritura.

INGREDIENTES:
500 gramas de espalhete bem fino;
um quilo de mariscos pequenos (churn-

binho, ameixas ou vônqoles):
,

350 gramas de tomates sem pele e sem

sementes; \
I 2 dentes de alho; um punhado de salsa; .

4 colheres (sopa) de azeite; pimenta-do
reino em gr'ão;
sal a gosto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
I � •

30/7
Tchaila Tais da Silva
Belmonte

1/8
Lucas Dambravski
Patrick de Souza Artigas
Laryssa Tavares
Orides da Silva Chaves
Sabrine Negherbon
Joana de Souza

Nathaly Vitoria Pires de
Moura
Camile Farias
Luis Eduardo Cunha
Jessica 'Machado
Xerxês Cardoso dos
Santos

2/8
Bianca 'Maurissens

Willyam Mohr
Rafael Luan de Freitas
Elert
Jean Vinicius D6ge
S iewertI

l 5/8
Andreia de Avila Rimoldi
Marcelo Adriel Moresco
Gabrielli Medeiros
Maria Clara Kienen de
Rezende
Brendon Zapelini
Espindola
Gustavo de Azevedo

Rodrigo Gabriel da Silva
Lauê Nunes de Oliveira
Fernanda Thais
Dallmann

6/8
Carlos Vinicius de Lima
Santos
Samira Constantino
Zamoni
Natasha Zilz
Caroline Ferreira'
Gabriel I i Aparecida da
Silva
I<amila da Costa Alves
Amanda de Paula
Pimentel
Camila Maria dos Santos

7/8
Gabriele Vitoria

Rodrigues
Eviandra Bett
Lucas Machado

.. '

Amanhã, no Dia dos Pais, a
meiguíssima Larissa Cristina Braier
completa 3 aninhos. Os pais, João
e Ruth, os irmãos, Daniel e Mateus,
desejam-lhe muitas felicidades

Anna Caroline Mahfud, em pose de
manequim, completou, ontem, 4 anos.

Ela é filha de Tadeu e Cleia Mahfud

INFANTIL

t�,���,_,_�i
A gatíssima Jessica Thays Lehmert
completa 9 anos no dia 17. "Feliz
aniversário, gatinha, nós te amamos."
Homenagem, dos pais, Ronaldo e

Marilene, dos opas, Valdemar e

Leonora, e dos avós, Antonio e Idalcides

Sorteados
Atenção pais ou

responsáveis por
AMANOA REGINA

OEMARCHI MÜLLER (6) e
GUILHERME MOSER

OUTRA (27). Eles foram
os sorteados do mês de
julho e receberão prêmio

,

da promoção Colinho
Baby, Oikids Roupa

Infantil e jornal CORREIO
DO POVO. Contato através
do 372 0533, com Melani.

Parabéns!

SÁBADO, 10 de agosto 2001

O carinha de sapeca Tiago
Henrique Vieira completou 7 anos

no dia 7. Ele é filho de Adernar e
Marceli, e avisa que a festinha
será na residência, para
amiguinhos e familiares

A fofa Anna Laura Schmitt,
filha do jogador de futebol

, Toto e Keli, completou 1
"

aninho no dia 26/7

REGISTRE UMA DAS MELHORES
FASES DE SEU FILHO

A baixinha Bárbara
Mendes, filha de Eurico
e Rosilene, no dia 8

completou 2 aninhos. A

festinha, para familiares
e amiguinhos, acontece
na residência

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

Fone: 275 3555

SORTEADOS DE MAIO/JUNHO

A telernarketinq ,egiane entreqa
o prêmio para Gustavo Bartel

"I.•• ,,1 -" ..��,.

www.nicolodelli.com.br

(t-

ele estar na moela
Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fo��7) 3?1� 47 _- Jar�guá d_o �I -SC - e-mail: nicolo_del�@netuno.com.br ,

ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 10 de agosto 2002 TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIODOPOVO .IIE

r----------, AGENDA GAÚCHA
CASA
-tAMPEIRA

9 a 11/8 - Rodeio CTG Tropeiros do Litoral -

Itapema
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

Lopes

MONTARIAS'PARA CAVAlOS E

ARTIGOS DE COURO E LA EM GERAL

E-mail
casacampeira®terra.com.br

Site

www�
Ruo GIl........w_ 22
�,37l-1113')'- ConIlO

11/8 - Pierre dos Santos
12/8 - Alessandra Gonçalves Cunha
12/8 - Ricardo Raulino

.

14/8 - Gisele Mesch
16/8 - Eugênio Planischek Neto

17/8 - Rafael Candldo

..�
CARNES

r_
DIMAReHI

(

"Vamos nos preparando gauchada,
porque no dia 24' tem grande fandango

no CTG LaçoJaraguaense, com
'OS MATEADORES"'...

Patrão do eTG Laço
Jaraguaense, Augusto

Demarchi Jr.,'m�is
conhecido como

"Ninho", aniversariou
no,-,dia 4. Parabéns

. pelo seu 'aniversário e

pela dedicação e

incentivo ao

tradicionalismo.
Sabemos que não é

, fácil estar à frente de
um eTG, mas ele faz
com que tudo saia na

mais perfeita sintonia,
porque incentiva e

reconhece as pessoas

que caminham com

ele. PARABÉNS!!!
"

Desflle...

I

I

-II

II

o eTG Laço Jaraguaense esteve presente no desfile comémorativo dos 126
anos de Jaraguá do Sul, no dia 25/7

Dia 11 é especial. É o

dia daqueles que nos en

. -sinaram ii.viver, nossos pais,
a, quem dedicamos muito

.

amor porque também o

recebemos.
Aos pais presentes de

corpo, que estão ao nosso

lado e podemos abraçar,
aquele abraço! E aos pais

_ que estão ao lado do Pai

Celestial, também� gran
de abraço, porque no co

ração de seus filhos vocês

sempre terão morada� ..

j
-

CAR"ES

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
.lARAGUA DO $UL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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I' Nair Sbors, que deu' muita força
para a conquista do penta,
"vestida" de verde-amarelo

Letícia Macedo, que na

última quarta-feira
completou 20 anos.

O casal Vera e Márcio Marcatto, que embarcou no fim de semana

passado para o Alaska

<'

A bela Alessandra

Ramos soprou
velinhas no

sábado passado.
, Felicidades!

SÁBADO, la de agosto de 2002
-

Exposição

Divulgação

No espaço de arte da Caraguá está sendo
realizada umamostramuito interessante do,
talentoso artista Pedro Dantas. Na exposiÇão
Pedro faz referência ao mundo da dança
apresentando,esculturas e utilizando uma

,

técnica à qual elemesmodesenvolveu ..Vale
conferir; ,

--�------��-<�.��--�

Viajaram
Na sexta feira (2), o casal Márcio e Vera
Marcatto viajou para o Alaska (EUA), em
férias. O casal escolheu um roteiro exótico
e, na bagagem, certamente trarão muitas
histórias interessantes.

Almoço especial
o Allegro Restaurante Bar, 'amanhã, oferece
uma boa opção para comemorar o Dia dos
Pais. Será servido almoço com bufê espe,',
e música ao vivo. Aprove!ti

'

surpreender seupai em gr�dé����g!

A Loja O Boticário, no Shopping Center
Breitháupt, está trazendo 'o'que há demelhor
-no. mercado .de beleza, na promoção
"Estação da Beleza", que irá demonstrar

produtos e tendências demaquiagem para
diversas ocasiões. Confira, hoje, '

.

�
..

"

Integréjção
Hoje�naRecreativaBreithaupt,acon��
�teg,:a_çã,o de profissionais de ReSN:�p�
ij.-pnanos. Muito animada, terá. feijôa4�):

. 'p�e,uma.típica comemoràçãoà bcis»ciríl.

CENTE'R'SO,M

�.o,,�
Av. Mal. Deodoro, 406-Centro 371c2847
Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

371-8850 ..���
,

CeI. Procópio G. De Oliveira, 1550

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'III

rL��m�m�M��m�����m�Sl
I • Ed. Amaranthus Apto, novo el 306m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo Saeani, 36. IR$1000,00
I • Ed. D. LourenzoAptos novos, el suíte + 2 qtos. R. Leopoldo Malheiro. R$ 550,00 I
I
• Ed. D. Lourenzo Aptos novos, el suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. R$ 450,00

I• Ed. Mariana Cristina- R. Bernardo Dornbuseh, e/3 qtos e demais dep. R$ 380,00

_ _ I
• Ed. Dlanthus- R. Marina Frutuoso, apto 703, el suíte + 2 qtos e dep. empr., prédio el piscina e IAPTOS EM CONSTRUÇAO COM ADMINISTRAÇAO PROMA I 2vir��:i;�E::;:$��r��::::��:�:�:�::��:�: :�:��:�� 'I ,

I Ed. Tower center- salas de 101m' a 138m', el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00 IEd. Arnarylis- 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 I
I

Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· sala, el 40m', 2' andar. R$ 350,00
IEd. Erica- R. Guilherme Hering, 70 ·loja térrea, el 55m' :R$ 300,00

I Ed. Alberto Marangool- R. 25 de Julho -Ioja térrea, el 26m'. R$ 200,00 IEd. Hortência- R. José Emendoerfer, 1549·1 sala térrea- 36m'. R$ 200,00

I Centro Comercial· R. Mal. Deodoro, 1594· salas diversas, cl 32m' cada. R$ 280,00/250,00 ILoja térrea- R. Bernardo Dornbuseh, 136· el 660m'. R$ 660,00
Loja térrea- R. Preso Epitáeio�essoa -cl 830m' • R$ 3.900,00

.

I
• Sala na Av. Mal. Deodoro, ·1' andar, el 250m'. R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, ·2' andar, el 250m'. R$1.000,00
• Terreno -Rua 25deJulho(aoladoeampodefutebol). R$ 220,00
• Galpãoel aprox. 400m'· Rua Guilherme Danker-Centro. 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 superior em
construção-Ierreno com ôoorns, Lol. Versailhes-Rê 75.000,00

.

• Casa em alvo cl 200m', suíte + 2 qto e demais dep., el 405m'· seminovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,
Lol. Girolla. R$125.000,00
• Casamista na Vila Nova, R. Artur Henehel, 56 ·el80m' + edícula em aiv. el 70m' (terreno el615m')
·R$80.000,00

'

• Casa em eívenartac/ 140m', 3quartos, sala, eoz., bwc, terreno c/ 600m'-Rua LuizPícolli-R$
SO.OOO,OO-Aceita-se sítioJaraguádo Sul ou região.
• Apto.no Ed. Vitória Régia-Vila tatau- 3 qtos e demais dep., apto 303 A·R$'57 .000,00

.

• AP�, 'o Ed. Vitória Régia· Vila l.alau- 3 qtos e demais dep., apto 302 A el Cozinha sob medida e

ehurrãi....ueira na sacada.'R$ 58.902.00 _ .

.

I ERRENOS/SITIO '

• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro- el 566m'· R$ 31.500,00
• Terreno-R. Pe. Aluísio Boeing-Barra do Rio Cerro-cy 488m'- R$ 31.500,00
• Terreno- R. Pe •.Aluísio Boeing- Barra do Rio cerro-u/ 3.500m'--R$125.000,00
• Terreno- R. Alexandre Koeler·llha da Figuelra-cy 472m'· R$ 25.000,00
• Terreno-R, JoséAguinaldode Souza, 170· 720m'· R$35.000,00
• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', náR. Chico de Paula·R$130.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terrenoel área total de400,00m'-Nereu Ramos-Valor total R$12.000,00.
• 2terrenoselárea total de6.707 ,OOm'-Rod. BR280, próx. aóTrevo deGuamiranga-R$60.000,OO(cd).
• Terrenoel área de 102.752,00m'- RuaWalterMarquardt - R$ 250.000,00.

I • Sítio el galpâo de 600m' e depósito de 50m' + casa em alvenaria de 100m'.- Próximo à Serra de

L�e�·R$13..2.:?00,OO _J

I a

EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em
eonstr.- suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwc
social, eoz';ehur.,
sacada, área de serviço,
c/ 2 vagas de gar.: Prédio

e/quadra poli
esportiva, salões de
festa - Rua Nereu
Ramos. í

R$ 105.000,00
Entr�da de R$
55.000,00
+ 10x R$ 5.000,00
corrigidas pelo eub

, 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,
cnur., 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/ aeab. interno (pare. direto c/ o
proprietário) ou acabado R$ 212.000,00
(

Ed. Catarina Erching· Apto 302, cl
suíte + 1 qto, sacada c/ chur.,

predio c/ piscina. R$ 69.000,00

Condomínio Ed. Dom Lorenzo: Rua
Marina Frutuoso. esq. Leopoldo
Malheiro - Apto nO 103" c/ 1 suíte
+ 1 qto, bwc social, sala estar/

jantar, sacada c/ chur., eopa/coz.,
lav., 1 vg de gar, Área c/

118,51m2) . R$ 61.000,00 si
acabo - ou apto nO 203 acabado -

R$ 78.000,00

Condomínio ResidencialSunflower-
Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nQ 101 e 106,
e/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. - c/192m2. Terreno c/
450m2. Rua Jaime Gadotti, 774 -

Jardim Lenzi. R$ 114.000,00

Casa alv. NOVA - c/ �00m2. Terreno
c/405m2. suíte + 2 qtos e demais
dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote

41, Barra. R$ 125.000,00

Casa· Rua Francisco De Goes, 800 -

Nova Brasilia, c/ 1 qto e demais dep.
Área consto de 120m2 e terreno c/
400m2. R$ 60.000,00 (C/ estrutura
pronta p/ sobrado)

" EDIFíCIO TOWER CENTER - Rua João
Marcatto. esq. com Clemente Baratto

- Apto. nQ 904/1-003 c/ suíte + 1 quarto e

demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 78.000,00, s/ acabamento.
-Salascomerciaisexecutivas, prontas
esemi-acabadas para locação ou ven
da. Consulte-nos!

ALUGA-SE - Casa em alv., c/
500m2, Ilha da Figueiram cf 2
suítes + 3 qtos e demais dep.,
piscinae bom jardim.R$1.000,00

Lot. Versalles - Casa em alv.. NOVA·

c/ suíte + 2 qtos, pode ser financiado

pela CEF. R$ 80.000,00

Terreno industrial, no bairro Chico
I
de Paula, c/150m de frente p/

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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DÊ ESTA SEGOitAN'ÇA PAitA SOA FAMíLIA.

:poilô Se

• CHave
•

CHave

* 01 suíte
* 02 dormitórios
* Sacada com

churrasqueira
* 01 ou 02 vagas
de garage'm

* Satão de festas
* Play-ground
* Localização:
Vila Nova

* Preço especial de lançamlnto em
,

• condtções facilitadas de pagamento.

vOCÊPODETERUMABELAVISTA

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

Playground .- 7 Pavimentos c/ elevador -' Fi�anciamento direto
pelo Banco ou pela Construtora.

LOCACÃO
Ótimo galpão p�ra locaçõo em

Corupá com I 500m2

R�f. 2702 VILA LALAU - terreno

localizado na Rua Germano·HorsJ-
583,00m2, RS 38,000,00, aceita entr.

RS 20.000,00 + pare.

Ref. 11OHENTENÁRIO - RUa
-

Waldemar Grubba, 4286, el 1 suite, 2 qtos,
sala, eoz., lav., varanda nos fundos e frente,'
parte de baixo: 1 sala com!., _gaL, 1 apto de 1
qto, sala, eoz., bwe e lav. RS 150.000,00.

• •

CHave CHave ,CHave CHave

EDIFíCIO MÔNACO

•

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

dormitórios, sac�da, churrasqueira coletiva, play ground, ótima

localização central. Entrada + parcelamento direto coim a construtora
)

JI�QulmJl,�N� .Jl. �+nztll WOU:

Ref. 1055 AA!'ZA9E - casa alv. el
160,00m2, el 1 suíte, 2 qtos, 2 salas, copa,

eoz., lav., bwe; área pi ehur., piscina.'
RS 48.000,00

Ref. 705 VILA LENZI- R. Elpidio Martins, c/
200m2, terreno c/ 61Oor, c/ 3 qtos, sala, coz., gar.,

mur., lav., d�pensa, 1 bwe, 1 sapafiro, área pi
piscina e jardim. RS 77.000,00.

Obs.; Ficam alguns móveis, aceita terreno

Ref. 55 ILHA DA FIGUEIRA - R.
Jose Theodoro Ribeiro, 4236, pró'x. Soe.
Vitória, terreno c/450,00m2, alv., sobrado:
em cima 3 qtos, sala, eoz., e demais dep. Em
baixo sala comI. RS 80.000,00

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

se
• J

"

•

CRECI612-J --------
Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

•
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PARCIMÓVEIS

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA
-,

Oirassol
IMÓVEIS

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

Cód.2054
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cl I 34 m2
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço R$ 100.000,00

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. cl
170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno c/ 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 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. c/ 15 I m2 " 3 qtos + 3 salas + 2 bwc

+. garagem. Preço R$ 85.000,00

Cód. 3105 VILA LENZI - Terreno c/
406m2 (14,50 X 28). R. Maria Cristina Z.

Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. I 149 VILA LENZI - Terr�no cl
788M2 (14,40 x 52). R: José André dos

Reis. Preço: R$ 2q.000,00

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

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 31 13 NEREU RAMOS - Terreno
cl 865,30m2 (17x50, 90). R: André
Voltolini. Preço: R$ 21.000,00

Cód 1141 GUARAMIRIM � Sobrado
cl 354m2. Suíte + 3 quartos, fica

cozinha sob medida. Terreno cl 720m2.
Preço R$ I 60.000,00

Cód.2051

AMIZADE - Apto cl 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. pi 4 carros.
Terreno c/ 714m2. Preço: R$ 160.000,00

.

Cód. 1071 FIGUEIRA - Casa alv. cl
140m2" cl 3 qtos, 2 salas, 2 bwc, garagem.
Terreno cl 810m2 (15x54) Próx. Ao
Mercado Andréia. freço: R$ 55.000,00

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

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

Cód. 3055 VILA LENZI - -Ierreno c/
554m2 (13 X 42). Loteamento
Piermann. Preço: R$ 23.500,00

Cód. 1149 VIEIRAS - Sobrado cml alv. C/.
160m2. 4 qtos. Terreno c/ 598,08 (24 x 28)
Tem + 2 casas de mad. Preço: R$ 75.000,00
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CRECI W 550-J

Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro I) {?�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

IM081�IARIA

� MENEGOTTI
• ESTAMO,S PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

BRUNAGNO 51,45M DE FRENTE 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

•

5305 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 759-

SEM NOME - ÁGUA VERDE - TERRENO

528,00M2 MEDINDO 16,00 X 33,00, TERRENO
DE ESQUINA. LOTEAM ENTO AFONSO EUGÊNIO

NICOLÚZZI - ÁGUA VERDE. Área do terreno
OI

,

• 528.00 m2 Preço: 23,000.00

OI

•

5306 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 759 �

SEM NOME - ÁGUA VERDE -,TERRENO 462,00
M2 MEDINDO 14,00 X 33,00M. LOTEAM ENTO

AFONSO EUGÊNIO NICOLUZZI - ÁGUA VERDE.
Área do terreno 462.00 m2 Preço: 23,000.00

-,

5309 TERRENO - BARRA'DO RIO MOLHA - RUA
ANTONIO ADOLFO EMM ENDOERFER - TERRENO

COMJ6200 METROS QUADRADOS. 100 M X 762M.

Área dó terreno 76,200.00 m2 Preço: 45,000.00

5310 TERRENO - AGUA VERDE - RUA JORGE BUHR

-13JO X 11,50=346M2. EXISTE NO IMOVEL UMA

CONSTRUÇAO DE 54,00M2 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 - TERRENO NA ILHA DA
FIGURIRA. Área do terreno 577.76 m2 Preço:

18,000.00

. .. •

5318 TERRENO - AMIZADE - R. ARTH U R

G U NTH ER, LOTE 05 - TERR ENO COM 392,00, (14
X 28) NO AMIZADE. Área do terreno 392.00 m2

Preço: 38,000.00

5317 TERRENO - CHICO DE PAULA - RUA 766-

LOTE 0-3. TERRENO:NO CHICO DE PAULA COM

383,44M2 (14,27 X 19J3) DE ESQUINA. Área do
terreno 383.44'm2 Preço: 12,000.00

5316 TERRENO - CHICO DE PAULA - RUA 766

LOTE 0-6 - TERRENO NO CHICO DE PAULA COM

435,48M2 (12,14 X 25,05) DE ESQUINA. Área do
terreno 435.48 m2 Preço: 13,000.00

5315 TERR ENO - CORU PA - RUA XV DE NOVEMBRO.
TERRENO 546,00 M2; 15,00 M COM A RUAXV DE

,DE NOVEMBRO - 44,00M LADO DIREITO. 28,80 M

LADO ESQU ERDO. 21,30 M FU NDOS. Área do terreno
546.00 m2 Preço: 16,300.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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376-00"'5
RUA ANGELO RUB IN I, 1 046 b_o_r_r_o_s_u_I@_n_e_t_u_n_o_.c_'o_m_._b_r,-----,__

Barra
,A imobiliária da Barra

•

•

Chácara com 140.000,OOm2, terreno com

topografia irregular, edificado com duas casas
residenciais de madeira, sendo uma com

77,OOm2 devidamente averbada é a 'outra com

63,00m2, dois banheiros,garagem, piscina com

100,OOni2, galpão com churrasqueira e

banheiro, lagoa de peixe, pastagem, trilhos
para caminhar" bastante palmito localizada no'
Ribeirão A�rora, Rio Cerro II, distante 3Km do

asfalto(SC-416) - R$ 95.000,00

•

• • • •

Casa
alv.

120,()0m2,
fase
final
acaba
mento

c/ 3 qtos, sendo uma suíte, sala, sala TV, bwc
social, copa, cozinha, despensa, garagem,
terreno c/ 325,OOm2 (13x25). Rua Pe. Aloísio

Boeing, Barra, próx. Noviciado - R$ 75.000,00

Casa alv.
c/

84,OOm2,
c/laje c/
:jês qtos.,

sala, cepo-

•

Rua: Cei. Pr�cópio Gomes c/e Oliveira, 1207 - Jaraguá c/o Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br•

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Fone 371-2357

108 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., cf
190,OOm2, terreno cf 420,OOm2, 1 suíte, 2
qtos, sala, COZ., bwc, e gare R$ 85.000,00

•
"

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

109 - JÓÃO PESSOA - casa em alv., cf 3
qtos e demais dep. Condomínio Popular

Jaraguá. R$ 38.000,00

,

'�

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS'

Umaparceria correta.
CRECI820·J

•

CENTRAL DE VENDAS

•

if373-0283"

•

,

•

Rua Irineu Vilella. Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

•

•

•

,

•

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 dependênc;ias - Terreno
com 390m2 - Rua Leopoldo Schmitz, 506 - Nova Esperança -

Guaramirim - R$55.000,00.
\

•

•

CADERNO PARCIMÓVEIS CORREIODO rovo- 7
. .

Cód. 993 - Casa com

90m2 - 3 quartos - bwc
- sala - cozinha - lavan-

o

deria - garagem - Terre
no com 360,00m2 - Rua
João Sotter Corrêa -

Amizade - Gúaramírim -

R$35.000,00.

Cód. 1111, - Casa mista com 02 quartos - bwc - sala - cozinha -

lavandeia - Terreno com 300,OOm2 - infra-estrutura completa -

Rua 185 - Amizade - Guaramirim - R$2ÚlOO,00 - Negociável.

Cód. 1119 - Apartamento com aproximadamente 90m2 - 2 quartos
- bwc - sala - cozinha - lavanderia - garagem - área comercial -

,

Terreno plano - BR 280 c Próximo' FAMEG - Guaramirim -

.

R$37 .ooo.oo.

Cód. 1117 - Casa alvenaria com 160m2 - 03 quartos - 01 suíte - 02
bwc - 01 sala de estar - cozinha - lavanderia - garagem - Terreno

im
480,00m2 - Plano - Rua Jaime Bardin, 177 - Amizade -

,

aramirim - R$45.000,00 ou Entrada de R$30.000,00 + financi
ento de R$194,80, saldo devedor R$15.000,00.•

•

Cód. 866 - Casa madei
ra com 63,00m2 - 02

quartos - bwc - gara
gem - sala - cozinha -

área de serviço -' Ter
reno com 391,00m2 -

Rua Beijamim Girardi -

Vila Carolina - Bairro Rio
Branco - Guaramirim -

R$13.000,00 - Negoci
ável.

Estamos no
,

planetaimovel.com

MARIMAR IMÓVEIS

• MA{{I MAR
.tMOVEIS

TERRENOS:
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
(negociáveis).
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. de
.. Const. Winter.

Valor R$
23.000,00.
Baependi - Ref.

• 50 - Com área de
11.103m2, próx. a
Metalurgica Trapp,
a aproximadamen-

• te 800m da Rua
Pref.,Waldemar
Grubba. Pussui
casa e rancho de

, madeira; lagoas
de peixes. Valor

.. R$ 170.000,00
•

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

• • CORRETOR DE IMÓVEIS -

-i
rn
o
o
o
JJ
o
o
o
JJ
JJ

�
JJ

o
rn

�
O'
<
rn
Ui

CÓd. 1118 - Terreno com 9.5?0,49m2 - infra-estrutura com

pleta - Plano - Rua Hermínio Stringari : Corticeira
Guararnirím - R$45.000,00 - Negociável.

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

Branco
Guaramirim
R$35.000,00o

JJ
»
z
o
I
O

�
O·
<
rn
Ui

Cód. 1113 - Casa madeira com 60m2 - 02 quartos - bwc -
-

saia - cozinha - Terreno com 450,00m2 - infra-estrutura

completa - Rua Guaíba, 366 - Schroeder - R$13.000,00 -

Negociável.
l

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. 896 - Casa com
144m2 - 2 quartos -

01 suíte - 2 bwc - 2

salas - cozinha - la
vanderiá - garagem -

churrasqueira - Ter
reno com 5.000,00m2
- Estrada Poço Gran
de - Guaramirim -

R$35.000,00.

�
O
o:l
=
».
JJ
s
s:
rn
z
rn
o
O

�

Cód. 1121 - Casa alvenaria com 105m2 - 04 quartos - bwc -

garagem_ - Terreno com 450m2 - Rua João Bona - Lateral -

Bairro Amizade - Guaramirim - R$40.00b,00 (Quitada) ou

R$30.000,00 e assume financiamento.
1 '

Cód. 1120 - Terreno com 368,62m2 - infra-estrutura-completa
- Rua "A" - Loteamento Jardim Santa Rita - Avaí - Guaramirim
. R$9.500,00 - Negociável.

�
O
�
r

».
JJ
s
tn

ALUGA-SE: GALPÃO comaproximadamente 300m2 - Rua _

28 de Agosto - Centro - Guararnirim - R$2.000,00.

• •

.
I

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi - Prox; Recreativa Marisol

•

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO

Amizade - Ref.
o 40 - Em alvenaria
corri 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.

Centenário -

Ref.12- Em
alvenaria com 03
dormitórios e

demais dep.;
piscina. Valor R$

L:õiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:.l 85.000,00.

Barra do Rio
Cerro - Ref. 26 -

Casa Mista, com
02 dormitórios e

demais dep. Valor
R$ 24.000,00

Barra do Rio Cerro - Ref. 39- Em alvenaria
com 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 37.QOO,ÓO (Acieta-se casa + carro

como pate do pagamento)

����������� Três Rios do Nor
te - Ref. 44 - Emalv.
com 03 dorm. e de
mais dep. Valor R$
20.000,00 (Aceita
terreno na Fi-

1';;�����:;!!!!�!Jgueira de menor
• valor).

Vila Rau • Ref. 04
- Em alv., com 01

suíte; 02 darmo
I
e

demais dep. Valor
R$ 40.00�,00 (Tro
ca-se por casa

�����������em Pomerode

����������ou parcela-se).

Ribeirão Cavalo
- Ref. 24 - Em alv.,
com 03 dorm. e de- .

mais dep. Terreno
com 25.000m2. Va-

..... iiiiiiiõoIlor R$ 50.000,00

���������� Baependi -,Ref.
03- Com 127m2
de área
construída, 03
dormitórios e

demais dep.; 01
garagem. Valor

....__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. R$ 60.000,00.

Vila Lenzi - Ref.
48 - Com área de

74,17m2,03
dormitórios e

demais dep. Valor
R$ 48.000,00

L:;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

����������
Baependi - Ref.
',17 - Com 250m2
de área
construída, 03

dormitórios e

demais dep. 06

garagens. Valor
....__iiiiiiii .. R$ 120.000,00

SíTIOS:
Três Rios do

_
Norte - Ref. 37
Com área de

23.400m2, com
,

50% plana;com
nascente de

água. Valor
R$ 53.000,00

Barra do Rio
Molha - Ref. 07 -

Com área de

45.000m2, .corn
duas casas em

alv.; possui lagoa
de peixe, nascen
te de água, riacho;

.

reflorestamento
de eucalipto. Valor

. R$ 75.000,00
(Troca-se por
casa ).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIGUEIRA _ CASA
ALV. C/156M2 - 3

QUARTOS + 2
GARAGENS + EDíCULA

•

2 QUARTOS. PREÇO
• R$ 50.000,00.

TRATAR: 371-7931
CRECI1741-J

GUARAMIRIM -

CAS!} ALVENARIA
COM 105M2 - 04

QUARTOS - BWC "

GARAGEM -

TERRENO COM
• 450M2 - RUA JOÃO

BONA - LATERAL -

AMIZADE -

R$40.000,00
(QUITADA) OU

R$30.000,00 +

FINANCIAMENTO -

TELEFONE: 373-
0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - 2
I

CASAS ALVENARIA
COM 160M2 - 03

QUARTOS - BWC -

GARAGEM - DEMAIS
DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM
480M2 - RUA
LEOPOLDO
SCHIMITZ - NOVA

ESPERANÇA
R$55.000,00 -

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,
GARAG�M P/2
CARROS. ÁREA DO
TERRENO
708.00M2 ÁREA'
BENFEITORIAS
380.00M2 PREÇO:
150,000.00.
TRATAR: 371-0031.
CRECI550-J

,

VILA RAU - RUA
ANTON FRIERICH,
965 - CASA MIXTA

• COM 03 QUARTOS,
'

SALA, GOZ., WC,
.LAv., GARAGEM.

ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
100.00M2. PREÇO;
27,600.00. TRATAR:
371�031. CRECI 55�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:
25,000.00. TRATAR:

371-0031. CRECI 550-J

VILA RAU .J, RUA
ANTON FRERICHS,91-
CASA MISTA COM 3

QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA,
GARAGEM. ÁREA DO
TERRENO 300.00 M2

ÁREA BENFEITORIAS
,60'.'00 M2 PREÇO:'
26,500.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM '59M2-
02 QUARTOS - BWC -

DEMAIS DEPENDÊNCIAS
- TERRENO COM 375M2
- RUA ERMíNIO
STRINGARI - CORTICEIRA
- R$15.000,00 - NEG. -

TELEFONE: 37�283 -

CRECI 82�J.

CASA ALV. C/84,00M2,
C/LAJE C/ TRÊS QTOS,
SALA, COPA, COZ, LAV.,
BWC, GAR., TERRENO
C/892,58M2

\ (30X29,75), TODA

MURADA, RUA
VERÔNICA D.ROSA S/Nº,
BARRA '_ R$ 55.000,00.
TRATAR: 37�015.

r-.

CRECI 1589-J

JOÃO PESSOA - CASA

ALV., C/ 3 QTOS E
DEMAIS DEP. R$
38.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI
4936.

ÁGUA 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

J.. J.. •

3724 (CRECI 8054)

TERRENO C/·
390,96M2
(16X24,51), LOT. Nº

144, LOTEAMENTO
OURO VERDE _ R$

.

13.000,00 OU R$
5.000,00 + 36X R$
310,00. TRATAR: 376-
0015. CRECI 1589-J.

GUARAMIRIM - CASA
. ALVENARIA COM 144M2

- 2 QUARTOS - 01 SUíTE
- 02 BWC - GA�AGEM -

DEMAIS DEP. - TERRENO
COM 5.000,00 -

ESTRADA POÇO GRANDE
- R$30.000,00 - NEG., -

TELEFONE:; 37�283 -

CRECI 82�J.

CENTRO _ SOBRADO
EM ALV. C/320 M2'- 2
SUíTES + 2 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/2.590 M2
- FICA COZINHA S/
MEDIDA. PREÇO R$
230.000,00. TRATAR:
371-7931 CRECI 1741-J

VILA LEN21 - CASA
ALV. C/170M2 _ 3

QTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/435M2.
PRÓX. COLÉGIO
GIARDINI LENZI.

PREÇO: R$ 55.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI1741-J

VILA RAU - C/
455.00M2, R.

BERTOLDO HORST. R$
16.000,00. TRATAR:
37�2357.CRECI 4936

TERRENO C/
378,82M2(16,14X23,50),
LOT.Nº 87, LOT. OURO
VERDE _ R$
12.000,00. TRATAR:

37�015. CRECI 1589-J

TERRENO cf 554,13.
Rua Francisco
Piermann. Preço: R$
23.500,00
Tratar: 371-7931 _

CREC11741-

ILHA DA FIGUEIRA - R.
ALEXANDRE KOELER - C/
472M2 - R$ 25.000,00.

TRATAR: 371.:8814.
CRECI 1873-J

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE
PARA RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371.:s814. CRECI 187�J

BARRA DO RIO .

CERRO - VENDE-SE _ RUA
ALUíSIO BOEING, C/
566M2. R$ 31.500,00.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

TERRENO C/405,00M2
(22,50X18,50), RUA
JOÃO MMSS, OURO
VERDE _ R$ 14.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C/
!?83M2. VALOR NEG���
AVEL. TRATAR: 27.5- �JJI
1594. CRECI 612-J

REF. 2150 - JARAGUÁ
99 - RESIDENCIAL
MIRANDA - TERRENOS

C/ 325,00M2, ENT.

R$ 2.500,00 + PARCo
24X. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO C/
584 M2, R$
14.500,00. TRATAR:
371 3724 (CRECI
8054)

CZERNIEWICZ -

TERRE�O Cf 364 M2.

R$ 25.000,00, (PRÓX.
PAMA). FONE: 371
3724 (�RECI 8054)

RAU _ 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:

371 3724 (CRECI 8054)

-,

NOVA BRASí'uA _

ÓTIMO TERRENO PARA
MORADIA COM

3.700M2, LUGAR

ALTO, RUA 985,
LATERAL DA RUA
JOÃO PLANICHECK _

R$ 76.000,00.

TRATA'�: 371 3724

(CRECI 8054)

GUARAMIRIM -

"T:ERRENO COM

,368,62M2 - RUA liA" -

LOTEAMENTO JARDIM
SANTA RITA - PLANO
INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - BAIRRO
AVAí - R$9.500,OO -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 82�J.

VILA LENZI _

TERRENO C/406M2
(14,50 X 28). R. MARIA
CRISTINA Z. MEURER.

PREÇO: R$ 16.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

EDIFíCIO VITÓRIA
RÉGIA - APTO. - ÁREA
.DE 111.70M2 - 3

QUARTOS E DEMAIS

DEP., 1 VAGA GAR.
RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 - R$
57.000,00. 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 i873-J

RUA ADOLFO SACANI
- 36 - APTO. COM

306M2, COM SUíTE +
I

2 QTOS, DEP.DE

EMPREGADA, 2 GAR. E

DE�AIS DEP. EDIFíCIO
C/ GRANDE SALÃO DE

FESTA, GHUR.,
SAUNA, SALA DE

GINÁSTICá, SALA DE

JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QUIOSQUE E PLAY
GROUND. pREÇOS R$
162.000,00 S/ ACAB.
INTERNO (PARC.
DIRETO C/ O

PRQPRIETÁRIO).
I TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

ED. SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,

COPA, COZINHA,
BWC, LAV.,
SACADA E

•
•
•
I

•

GARAGEM.1º

ANDAR, Nº 104.' •

PRÉDIO C/ PISCINA, �
CHUR. COLETIVA,
C/ MESA BILHAR, •

PLAYGROUND, QUA
DRA POLIVALENTE.
R$ 75.000,00
NEG. TRATAR:
275-1594. CRECI
612-J

•

•

VILA NOVA -

APARTAMENTO _

RESID. MERCEDES,
R$ 18.500,00
ENTRADA + 62
PARCELAS DE. 0,52
CUBS. TRATAR:
371 3724 (CRECI
8054)

•
"

•

•
"

NEREU RAMOS -

Cf 142.000M2,
, SEM CONTR., C/
ÁGUA E LAV. R$
35.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

•
"

CHÁCARA COM

20.030,00M2,
COfv1 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$ 85.000,00 _

ACEITA OUTRO
IMÓVEL COMO
PARTE DE

PAGAMENTO ATÉ
R$ 35.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

•
"

•

I

•

•

•

•
"

•

• i
I

POSSO DANTA - C/ : I

32.000M2. R. �
ESTRADA

•

CARROEIRA,
CORUPÁ, 1 KM DA
BR 280. R$
23.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

•
I

I

•
I

•

•
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ALUGA-SE - quarto mob. cl coz.,
lav. Tratar: 370-3561 ou Fi. Fidélis
Stinghen, 64, próx. Portal.

BARRA - vende-se, etv., aprox.
I 267m', aceíta-ss troca por casa na

praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955·2298.

BARRA VELHA - Vende-se, em alv.
c/4 qtos, 'sala, coz., bwc, gar. pi 2
carros e demais dep. R$ 25.000,00.
Tratar: 373-3781, cl Noeli.

BARRA VELHA '- Vende-se ou troca
Se por chácara ou sítio em Jaraguá
ou Guaramirim, Sobrado em Barra
Velha, a 500m da praia, cl 235m', 4
ctos, 1 suíte e demais dep R$
75,000,00. Aceito carro no ·neg..
Tratar: 456-2559.

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

:e por casa em Jaraguá do Sul, cl
qtos, sendo 2 suítes e gar. pi 3

carros, Tratar: 372.2710.

PROX. CENTRO :.._ compra-se casa

;�' Até R$ 55.000,00. Paga-se R$
,000,00 + carro. Tratar: 37,0-1161.

,

CZERNIEWICZ - Vende-se sobrado
C/267m, 3 qtos., 2 bwc, :1 saias,
coz, área de serviço gar. pI 2
carros Pré

"

n'
. roxo ao Pama, em frente ao

�atar: 275.0845.
GUAMIRANGA, (prõx ) . Vende-se
mad

• ,

e d
" cl 2 qtos, coz., sala, bwc, gar

3
emais cep. R$ 20.000,00. Tratar:

73,3787, cl Noeli.

tlLHA DA FIGUEIRA. Vende-se ou

-

rOUa·se· I

coz
' madeira, cl 3 qtos, sala,

2200bwc e demais dep. R$
T' 0,00. Aceita-se carro no nego /ratar' 37'0 5

y

�ITAJUBA '

da p
,

- Vende·se, mista, a 250m

Fica�ala, .próx, da Erivelto Imóveis.

R$ 12'movels, geladeira, fogão, etc.

ou 997.000,00, nego Tratar: 370·0075
5·0601.
�LOT. SANTO ANTÔNIO _ Troca-se res.,

cl 160m', por resido mais próxima ao

Centro. Tratar: 276·0645, cl Altair.

LOT. SEU CHICO - vende-se, na'
, Gustavo Lesmann, s/n', junto casa

pré-moldada 6x8. R$ 7.000,00 + 30x
R$ 150,00. Tratar; 370·1616, cl Elcio.

MASSARANDUBA - vende-se, em

alv., cl 130m2, terreno cl 400m2, no

centlo. 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. 'Motivo de mudança.
Tratar: 276·1044, cl João.

TRES RIOS - Alugo, lima alv. grande
e outra mista, R$ 150,00 (cada).
Tratar: 370-1827.

TROCA-5E - casa em Joinville por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123·0794, cl osru.

VIEIRAS - Vende-se, em alv., cl 136m2,
todo murado, prôx, Bebidas Kienen.
R$ 45.000,09, nego Tratar: 370-2068.

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, cf 125m', 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: 370-9050, cl Simone.

BAL. CAMBORIU - vende-se, 2 qtos,
sala, sacada, coz., bwc, gar. Centro,
a uma quadra e meia da praia. Tratar:

(47) 363·5700 ou 367·4315.

CENTENÁRIO - Aluga-se quitinete
mobiliado. Tratar: 370·3561.

CENTRO - Vende-se Quitinete,
próx. Antares. R$ 23.500,00 +

financ. (R$150,00 por mês). Tratar:
275-3798.

CENTRO - vende-se, novo, cl 3 qtos,

coz�wc
e demais dep. Prédio cl

pis �,salão de festa, chur. Individual.
Ed. Q$"rola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.

Tratar: 371·9521 ou 370'4657 após
19h, cl Rose:
CENTRO - Dlvlde-se cl moça, apto
mobiliado, novo. Tratar: 370·6422,
após 19h.

CURITIBA - Vende·se, cl 165m2, 1

suíte, 2 qtos, totalmente mobiliado,
no bairro Batel. Troca-se por apto
ou casa em Jaraguá dó Sul. Tratar:
372·2339 ou 9993-5946.

ED. JARAGUÁ - vende-se, grande.
Aceita-se proposta, Tratar: (11)
6976·9448.

VILA NOVA - Vende-se, em constr. Pela·
construtora JG, Ed, Jardim das Mercedes.
R$ 4.000,00, mig. Tratar: 370-6348.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se. em

constr., cl 2 qtos., gar., chur. e salão
de festas no Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de, R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 370-7698, cl Vilson.

ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 67.8m2,
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,
cl 300m2• R$ 25.000,00. Tratar: 9975:
2164, cl Jr. CRECI 9465.

BARRA - Vende-s, cl 350m', por
apenas R$· 8.500,00. Tratar: 9975-
2164, cl Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, R. João Picolll

16,5x22. R$ 50.000,00. Tratar: 370-
0790, após 15h.

CENTRO - Vende-se, cl 622m2, cl
galpão de 135m'. Valor a comb.,

'

todo murado. Tratar: 371-9157.

CENTRO - vende-se, R'I Leopoldo
Janssen, cl 522m2• R$ 40.000,00,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratàr: 275-3�OO ou 9113·0900.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
577,76m'. R$ 18.000,00. Tratar:

9975·2164, cl Júnior. CRECI 9465.

ITOPAVA - Vende-se, cl 460m2• R$
2.20d,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
.180,00. Tratar: 274-8404, cl Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
Lo!. Juventus cl aprox. 400m2• Valor

R$ 17.000,00. ,Tratar: 372-0074 ou

9112-4711 cl Elson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 371·7061.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

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

CENTRO - Aluga-se salas confortáveis,
cl ar, mobiliada, fax, ramal exclusivo e

secretária. Centro Med. Odontológico,
3'.andar. Rua Guilherme Weege, 50.
Tratar: 372-2651 ou 371·6505.RES. RENACENÇA - Vende-se, cl

416m2, de esq. R$ 20.000,00. Tratar:
9975·2164 cl Jr. CRECI 9465. DIVIDE-5E - cl 80m2, equipada, cl 2

linhas telefônicas, fax, computador e

recepcionista. Tratar: 370-0431 ou

370-3634, pela manhã,
VILA LENZI - Vende-se, terreno. com
área total de 644,00m2, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, na Rua Ja'ime
Gadotti, no valor de R$ 19.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar: 371-6310,
comercial, ou 9975-9543, cl Patricia.

ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de
autoi cilindr.ada. R$ 15.000,00.

.

Tratar: 370-7390 ou 9125-2722.
VILA LENZI - Vende-se, R. Elpídio
Martins, cl 562,87m2, sendo 29m
de frente pI asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 0113·0900,

ESCRITÓRIO _: vende-se Central, de

Prestaçâo de serviços previdenciários
cl telefones, computadores, fax, ar

cond. R$ 10.000,00. Tratar: 371-7390
ou 9125-2722.

LOJA 1,99 - vende-se montada cl
120m2. Tratar: 9915-0993.

SALA COMERCIAL - vende-se no Ed.
Tower Center, 101m2-, cl garagem.R$
40.000,00. Aceita-se carro e parco Tratar:
371-9935 ou 9113-2231.

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, de
8 margas, perto da Empresa Malwee.
R$ 45.000,00. Aceita-se terreno ou casa

no valor de R$ 15.000,00, nas prox. da
Ilha da Figueira ou Vila Lalau. Tratar:
376-2221, cl Francisco.

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

MASSARANDUBA - Vende-se, área de

lazer, cl 1000m2 contr., salão de baile,
lanchonete, rest., cancha bocha, 2

campos fut. Suíço, 1 cl iluminação,
lagoa de peixes cl 400m2 e pista de

motocros, Área de 20.000m2• Aceito
troca por outro imóvel' de menor vaiar.
Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

RIO MOLHA - Vende-se, cl casa de. 5
qtos, terreno de 3.900m2, 2 lagos cl
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se

proposta. Tratar: 370-1401, cl Fiavio.

Saia do Aluguel!

CRECI 6992 Condomfnlo

ardi das oras
A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCAN,CE

• Casas com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salão de Festas cf churrasqueira
• Financiamento pela CEF em até 240 meses

Construtor

VEI\IDECA!iA.

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

(47) 275·2163

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920:' 275-2777

COO 013 - ANA PAULA - residência em

alvenaria com 3 quartos, demais

dependências, mais uma sala comercial na

frente, em frente ao colégio - Valor R$
58.000,00

COO 272 - ANA PAULA - residência em

alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, capai
cozinha, sala, lavanderia, banheiro, área de

festas, garagem - próximo ao posto MIME -

Valor R$ 55.000,00 - Troca por caminhão

CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO 080, - NÓVA BRASILlA - Terreno medindo

750,OOm2 na Rua João Planincheck - Valor

R$ 75.000,00 - Troca por imóvel na praia de
,

menor valor

COO 329 - ILHA DA FIGUEIRA - Loteamento
Piazera - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, deposito - Valor R$ 30.000,00
f:'

COO 340 - ILHA DA FIGUEIRA - Terreno /

medindo 395,OOm2 - Loteamento Divinópolis
- Valor R$ 15.500,00
\

COO 350 - ÁGUA VERDE - terreno medindo

468,OOm2 - em frente ao Shopp Club - Valor

R$ 18.000,00

COO 338 - NOVA BRASILlA - Edifício Mathedi
II - 3 quartos, sala, cozinha mobiliada,

lavanderia, banheiro, garagem -, Valor R$
52.000,00

COO 176 - ILHA DA FIGlIEIRA - Res. em alv. cl
200,OOm2 -1 suíte, 2 qtos, 2 sls, 2 bwc, eoz., lav.,
disp., gar., área de festas, piscina, terreno medindo

2.000,OOm2 todo murado - Valor R$ 75.000,00 �

Troca por caminhão

COO 33� - ILHA DA FIGUEIRA - casa mista com

3 quartos, sala, cozihha, lavanderia, banheiro,
garagem, galpão - Valor RS 18.000,00

COO 343 - JOÃO PESSOA - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor

RS 20.0�0,00

COO 351 - NOVA BRASILlA - Edifício Mathedi
- 2 quartos, closet, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor 52.000,00 -

TROCA POR APTO EM MEIA PRAIA - ITAPEMA

COO 269 - BARRA DO RIO CERRO - Sobrado cf
1 suíte, 3 qtos, sala intima, sala, copa, coz., 2
bwc, escritório, disp., lav., dep. de emp., área de

festas, aquec. a gás, 3 gar., muros de pedras,
calc. interno, massa corrida - Valor R$
120.000,00 (troca-se)

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

R$ 60.000,00
-,

COO 353 - VILA NOVA - Terrenos 'texelentes próximo a igreja Rainha da

paz. t .

- Valores a partir de R$ 38.000,00
�

,.=<."',>,,.,_.,,.....��,... ��=-..,,,,_·,_,v��,>·�,,.,"-"""'-�_·""·,�,.,..'="" ....",."../..,- �"·"'·_"=_,.".,:<,',''''·,.,,,·,,'«<,w·=,,«'««'o,,"''.''*',,·,,_'''''''<="''''��'''=>'%""""»"':':""_"�''''=''''·>'�_''>''''''W_'<O'''''''''-· .

I
_.
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A cada 1 O bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. Woldemor Grubbo, 2176 - VifQ Lalou .. Jaraguá do Sul

, TERRENOS
/000 - Nereu Ramos -Iet. Murara, el 386,OOm' : RS /2.000,00
/006 - Nereu Ramos -Iot. Zanghelini, el 322,OOm' RS 9.000,00
/009 - Nereu Ramos ·localização Centro I, el 500,OOm' RS 11.000,00
/0//- Vila Leml- R. Poulo dos Santos, el 500,OOm' , .. RS 25.000,00
/0/2 - Borro rio Rio Cerro· R. Oscar Sehneider, el 409,OOm' , RS /6.000,00
/0/3 - Novo Brasília· R. João Planinseheek,cl 1.240,OOm' ::� RS 85.000,00
/0/5 - Czerniewicz· R. Roberto Ziemann, el 1 037,OOm' RS 95.000,00
/ O /6 - Tris Rios rio Norte· de esquina, loto Sto Antônio, e/751 ,05m' RS 22.000,00

.

/024 - Borro rio Rio Cerro· R. Oscar Sehneider, el 480,OOm' RS 16.000,00
. CASAS

2000 - VILA RAU· casa de alvenaria, el 117,OOmi e terreno de 2.407,OOm' RS 145.000,00
200/ - AMIZADE -Ict. Versalis II, el 370,OOm'· terreno de 450,OOm' RS 45.000,00 em construfão
2003 - AMIZADE· R. frederieo Todt, 228- em alv., c/ 120,OOm'· terreno de 420,00m' RS 45.000,00
2009 - BARRA DO SUL· a 800m da praia, sobrado alv. -150,OOm'. Terreno c/ 300,OOm' RSíl5.000,00
20/2 - Czerniewícz· R. Antonio Gesser, 1/3, el 160,OOm' RS 80.000,00
20/6 - Vila Novo· e/395,OOm' + piscina RS 260.000,00 + finan

�030 -Ilho rio Figueira· R. Águas Claras, alv., el 128,53m' : """"""""" RS 58.000,00
031 - Czerniewicz· ótima loealizaeão, c/ 155,OOm' """ .. """ " .. "" "" """" " RS 110.000,00

�033 - Santo Antônio· R. Hercilio'Anacleto Garcia, 416, alv., el 11 O,OOm' "" .. " ., " RS 27.000,00
034 - Ilho rio Figueira· R. Domingos Rosa, 302, el 326,OOm'"" .. """""" .. " .. " """" RS 120.000,00

�038 - Vi/o Amizarle· Sehroeder I, el /70,OOm' " " RS 22.000,00

/40 - Novo Brasilía· R. 0110 Kuehenbeeker, el 150,OOm' " .. " " " RS 37.000,00

2�4/- Nereu Ramos - Casa alv. c/ 186m', terreno el 450,OOm' ".RS 45.000,00

2
42 - Nereu Ramos - Casa alv. c/ 90,30m', terreno eI550,OOm' " .. RS 35.000,00

2045 - Centro - R. Antonio Carlos ferreira, Galpão Comercial, c/ 500m', terreno el 1218,OOm' " RS 330.000,00

2�46 - Centemírio - Casa alv. el 200,DOm', terreno el 360,OOm' RS 85.000,00
49 - JoraguÍl99 - Casa alv. el 120,OOm', t .. rreno el 460,OOm' ' RS 40.000,00

30
APARTAMENTOS

30�/ - Centro· eobetura el 400,OOm' : RS /60.000,00

3002- Centro· R. Reinoldo Rau, e/3 qtos, el 120,OOm' ; RS 65.000,00

'300�: :�: :�:�::::�: :��:� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� �::���;��
CHACARA

9000 - Três Rios rioNorte· cl casa de 1 OO,OOm', e terreno de 23.000,OOm'· Topografia plana .

Rua João Planinscheck, 302

CASA DE ALV. CI 120,00m2, c/ '2 quartos, sala, cozinha, bwc, terreno cl 379,19m2, murado

(exceto fundosl.tl.ocoüzcdo na Rua (693). (CEP: 88254-365). Leopoldo Bleze, Loteamento Jomar,
Bairro Estrada Nova. R$ 40.000,00.

CASA ALV. CI 1 00,00m2, cl 2 quartos, sala, cozinha, bwc + edícula, terreno cl 450,OOm2, lodo
murado localizado na Rua (585) (CEP: 89260-340) Oto Kutscher de Oliveira, após o Corpo de

Bombeiros da Barra do Rio Cerro, Bairro Barra do Rio Cerro. R$ 47.000,00

CASA MISTA c/ aprox. 200,00m2, contendo 5 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia + sala
comercial. Terreno cl 336,00- m2 (12x28), todo murado. Localizado atrás da Assembléia de Deus.

Rua (21) Ricardo Jarck, Centro, Corupá. R$ 52.000,00. Aceita-se permuta por casa no estilo

antigo no centro de Jaraguá do Sul, ou €asa ou apto em Balneário Ccmboriú.

CASA ALV. (nova) c/50,00m2, contendo 2 quartos, sala, cozinhe, bwc. Terreno 'cl 315,00m2
(15x21). Localizada' na Rua, (903) (CEP (39250-000) José Jacob Martins, Loteamento Primavera,
Bairro Chico de Paulo. VALOR R$ 22.000,00

l/oCêpod�
r. �
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Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

z
o

,(J1

�
L�

CENTRO - ótimo

apto no Ed. Jacó
Emmendoerfer (2°
andar), com área total
de 190m2, suíte
(mobiliada) cl hidra
+ ;2 qtos, sala ampla
c/ sacada, bwc-social,
bwc-serviço, cozinha
cl armários sob
medida, área serviço,
dep. empregada, gar.
pi 2 carros. Valor
R$ 85.000,00 .

CENTRO - casa em alv., cl área de
157,00m2 - 3 qtos, 2 salas, coz., 2

bwc, área serviço, chur., 2 vagas de
gar. - terreno cl área 561 ,50m2• Valor
R$ 85.000,00 (aceita imóvel de menor

valor em Jaraguá).

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

SAO LUIS - casa em alv. (semi-nova) - c/
área total de 11 0,00m2, 2 dorm., 2 salas,
bwc-social, coz.Zcopc, área serviço, gar.
pi 2 carros, terreno cl 525,00m2• Valor
R$ 45.000,00 o cl estrutura para 2° pavi
mento (aceita proposta).

I

I CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal
Borg cl área total de 134,00m2, suíte
+ 2 dorm., sala cl sacada + chur.,
bwc-sociol, coz., área serviço, gar.,

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

ótimo apto no

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

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

financ.

SÃO LUIS - (Próx. CAIC) casa em ólv., cl
total de 140,00m2, 4 dorrn., 2 salas, 2

bwcs, coz., área serviço, gar., terreno cl
450,00m2• Valor R$ 48.500,00.

CENTRO - Casa em alv. cl área' total de
250,00m2, suíte + 3 dorm., 3 salas, 2 bwc,

coz., área serviço, gar., terreno cl
450,00m2• Valor R$ 90.000,00

CENTRO
- ótima
cobertura
(Duplex)
no Ed .

. Dianthus
cl área
total
397,80m2,
2 suites (1
cl couset e
bwc)+ 2

dorm. (mobilhado), sala estar, sala tv, área
chur. + sacada, bwc-social, lavabo, cozo cl
armários sob medida, área de serviço cl
móveis, bwc-serviço, piso revestido em

granito, gar. pi 2 carros. Prédio cl salão de
festas, piscina, sauna, play-ground - valor
neg., aceita imóvel de menor valor em Baln.
Camboriú e Florianópolis.

CENTRO - apto no Ed. Karine cl área total
de 75,00 m2, 2 dorm. sala com sacada, +

" chur., bwc-social, coz., área, serviço cl sa
cada, gar. R$ 43.000,00

CENTRO - apto
no Ed. Schiochet
(30 andar), cl área
total de 170m2 -

suíte + 2 qtos, sala
ampla c/ sacada,
bwc-social, cozo cl
armários bob
medida, área
serviço, dep. empr.
cl bwc, área de
festa, pscina, gor.
Valor R$,
85.000,00 ou

nnanc.

VILA NOVA - sobrado c/ área total de 345;00m2,
2 suítes + 2 dorm., 3 salas, 2 bwc, cozo c/ armá
rios, área serviço, gar. pi 3 carros, chur. cl salão
festa, piscina e demais dep. - terreno c/ 900,00m2•
Valor R$ 240.000,00 (aceita apto em Joraguá)

VILA NOVA - ótimo terreno cl área total
1.044m2 cl 23,80m de frente com a Rua
Tibério Rozza (fundos Clinico Santa

Cecília). Valor R$ 63.000,00.

BAEPENDI - ótimo terreno plaino com

77,50m de frente para Rua Bernardo
Dornbusch, cl área total de 2.500,00m2 -

próprio para fins comerciais. OBS.: aceita
imóvel na cidade como parte de pagamento
e o valor é negociado.

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

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

VILA NOVA - ótima casa em alv. cl área
total de 180,00m2, suíte + 2 dorm., 2 so

Ias, escr., bwc-social, lavabo, cozo cl armári
os, área serviço, gar., terreno c1450,00m2.
Valor R$ 105.000,00 (aceita proposta).

ClERNIEWICZ - casa em alv., cl área
total de 200,00m2, suíte + 3 dorm., 2

salas, 2 bwc, coz., área serviço, gar., ter
reno cl 690,00m2• Valor R$ 80.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 2298- NOVA
BRASILlA . R: JOSÉ
EMMENDOERFER, 981 •

SOBRADO ALV, 160 M2, 1
SUíTE COM CLOSEr, 2 DORM,
LAVABO, PISCINA, GARAGEM.
FICAM MÓVEIS COZINHA,
SUíTE E ÁREA DE FESTA.
RS 100.000,00. TROCA POR
MAIOR VALOR

ALUGUEL

REF 2294 - SÃO LUIZ· R: LEVINUS·
KRAUSE, 750 • CASA ALV 143M2, 1 SUíTE,
2 DORM, BANH, GAR. TERRENO 383,39M2.
RS 53.000,00. TODA LEGALIZADA PARA

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

REF 9003 - BARRA RIOMOLHA -
.

R: OSWALDO MABA, 50· CASA ALV, 110
M2, 3 DORM, BANH, SALA ESTAR/
JANTAR, ÁREA SERViÇO, GAR. TERRENO
420 M2. RS 430,00 MENSAL

Ed. Ano (rislino . R.
Pedro Gonzaga, opio (/
óreo 1010111 Om', I

suile, 2 dorm., I bw(,
soco do, thur., individual
biddelório, 2 porlões
elelr., cenlrol de gós e

goro Entrada
RS 43.000,00 + 5 x
980,00 (1,60 CUS's)

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

GARAGEM. RS 480,00 MENSAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DO POVO SÁBADO, 10 de agosto de 2001

'y'"COMPRA

y"'VENDE

�ALUGA
CRECI8489 '

* Nereu Ramos - R$ 19.000,00, aceito carro
* Boa Vista - R$ 6.500,00
* Boa Vista - R$ 14.000,00 + parcelas
* Ilha da Figueira - R$ 20.000,00 - aceita troca

TERRENOS
* Figueira - R$ 18.000,00 - negociável
* Amizade - R$ 13.000,00 - negociável
* Três Rios - R$13.000,OO.- negociável

Rua .José Emmendoerfer, 704 V 371-2507

REF. 401 - SALA
COMERCIAL - EDIFíCIO
TOWER 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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Consorcio Nacional

A CHALÉ TRAZ
. G' O S

�PânAmericana
PARA JARA UA D UL ",S'gum,S.A.

I .

I

II

II
II

, 1\
II

j:

E REGIÃO O PLANO MINHA CASA
-

Consórcio Imobiliário.

A Chalé Imobiliária em parceria com o Grupo Silvio
\

Santos e o Consórcio Panamericano aqora 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

�
II

.i
"

I
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8 CORREIO DO POVO SÁBADO, 10 de agosto de 2002

I'

I

i%
* FIGUEIRA - casa olvenorig,
cl 180m2 constr. e terrreno

'390m2• R$ 78.000,00.

,ftP

* GENTRQ / G
.

ganhe até" R$ 3
sais. SãQ 17 quO
c/850m2, áre :Jnst

..

780m2•
R$ 185.00p,OO �eg.

Apto cf 2
dorm., sala,
coz., bwc ..
A partir de
R,$ 4.600,00
de entrada

Apto cf 1

dorm., sala,
coz., bwc.

A partir de
R$ 3.600,00
de entrada

ED. BRUNA MARIANA - na rua da Uner] -

.Obros em andamento
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO 9

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

Ref. 5133 - CZERNIEWICZ a alv.
el úíte + 02 dorm., 01 bwe, sala estar;
jantar, tv, cozinha, despensa, lavan
deria, terreno el 420,00m2 - Rua
Jacob Gesser, 301 - R$90.000,00

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

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

65.000,00

2458 - BARRA - 2 terrenos, el
200,80m' (cada) 1280x2350. R.
Bertha Weege, ·800mt acima da
Malwee - R$ 16.000,00 cada

somente a vista

5040 - CENTRO - Casa alv. el
170,00m' + 1 casa antiga el

96,00m' - comercial - Res. ao lado
da Studio FM. Terreno el

420,00m'. R. Domingos da Nova,
306. Valor negociável, el eond. de
fazer estacionamento pI clientes.

5032 - CZERNIEWICZ - Sobrado el
280m', 2 dorm., 2 bwe, sala el
sacada, copa, eoz. ampla, área
serviço, desp., gar. pi 2 carros.

Terreno el 1.450m'.
R$ 120.000,00 negociável

5156 - BARRA DO RIO MOLHA

sobrado', el ·140,00m', suíte + 2

dorm., demais dep. Terreno el
802,50m'. R. Ana Zaeeo, 234 -

R$ 95,000,00

Ref. 5137 - VILA RAU - casa alv.

nova, el 150,00m', suíte + 2

dorm., 1 bwe social, sala, copa,
eoz., lav., gar-. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00

5074 - VILA LENZI - casa alv. el
175m', suite + 2 dorm., 1 bwe, sala

estar em 2 amb., copa, eoz. el
armários, lavand. Terreno el 392m'.

R. Marcelo Barbi, 608 - R$ 75.000,00 -

aceita-se carro no nego

5115 - BARRA - sobrado el 251,00m',
suíte + 3 dorm., 2 bwe, 3. salas, área
de festas el ehur., 2 varandas, suíte e

eoz. el móveis emb. Terreno el 600m'.
R. Elizabeth Raboek, 21 esq. Padre
Aluísio Boeing. Valor R$160.000,00

5140 - ILHA DA FIGUEIRA -

sobrado el 183,60m', el 3 dorrn.,
bwe social, sala em 2 ambientes,
sala TV, varandão, gar., eoz. el
móveis. Terreno el 409,50m'. R.

895, sino. R$ 78.000,00

Ref. 5150 - Três Rios do Sul - casa

alv., el 70m',. 2 dorm., 1 bwe, copa,
eoz., lav., toda murada, el jardim.
Terreno el 464,OOm'. R. 699,
Augusto Demareh, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27.000,00 + fino

5134 - VILA RAU - sobrado el
210,00m', lot. Renascença - suíte
el sacada + 2 dorm., bwe social, sala
estar, jantar; lavabo, copa/coz. el
armários emb., salão de festas el

ehur. Terreno el 364,70m'. R. 753,
na 27. R$ 67.000,00 sinal + financ.

$

).

O

n

i.

4292 - CENTRO - Ed. Sehioeht, el
153,00m', suíte + 2 dorm., eoz.

el 2 armários, próx. Angeloni.
R$ 85.000;00

1969 - BARRA DO RIO MOLHA
- casa alv. el 245,00m', 3

dorm., 1 bwe, sala, copa, eoz.,
lav., gar. el área festas.
Terreno el 992,50m'. R.

Adolfo Antônio Emmendoerfer,
1700 - R$ 68.000,00

Ref. 6020-
Sala
Comercial
el
79,47m2 -

Centro -

Sala com'

quatro
divisões +

bwe - 70
andar -

5168 - AMIZADE - casa alv. em
construção e/112,00m2 -

suíte + 02 dorm - 01 bwe -

Terreno e/385,00m2 -

R:Henrique Behling, lote na 44
- Lot. Behling - R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, 'Consórcio _NacionaI

\

I E5iC!Ç)lho AgCJro'
SUCM Cc.r�c. de! Crédi�CJ!!! '

"
..• "'v.

S
\

ELO DE SUA PREFERÊNCIA

, ./

;

* Portas abertas para você e sua família
,

* Sua casa própria sem complicação
* C�nstruir .. Adquirir mais u�, imóvel ou realizar sonho da sua

casa' ou a:partame·nto na cidade, campo ou praia, com o'

PANAMERICANO você terá benefícios especiais.

" �.,--------------------�==================�P��·····I
I 27S�047S/997S-\7602

Rua Jacob,Buck, 120· Centro • AQ lado do Besc'- Jaraguá do Sul � SC
Anexo à PLUS COMPUTADORES

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

Iro a Fone/Fax: 275-0174 371�3124 - 275-0722

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

VENDA

1053 - Água Verde - Casa - ej 80m2 em

terreno de 528m2 (17,50 x 32) tendoo 2 qtos

,

- R$ 33.000,00
1114 - Barra - Casa - ej 200m2 ej 3 qtos,

chur., piscina, gar. ej 2 carros.

1314 - Vila Lenii - 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,
chur., ej telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - Guararnirim � Casa mista, parte alta,

ej 200m2, terreno ej 616,87m2, 3 qtos, 2

bwc'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 bwc'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 cj 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
(15x25,25), próx. Champagnat - R$ 26.000,00
2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18) - R$

18.000,00.
2132-Centenário-Terreno-ej450m2, (15x28),
próx. ao portão 3 da weg II. R$ 21.000,00
2198 - Figueira - Terreno (alto) - Rua Rudolfo

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

22.900,00
2199 - Figueira - Terreno - de frente pj a rua

principal, esquina ej 421,40m2, sendo 22m

de frente - R$ 34.500,00
2201- Figueira - Terreno lateral da rua princi
pal cj + 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. CrisÚane Monique - suíte, 2 qtos,
eoz. mobiliada, dep. ernprgada, 2 vgs gara

gem.' Área privativa de 128,09m2 - R$

80.000,00
3012 - Centro próx. 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
3053 - CENTRO - APARTAMENTO no Ed.

Royal Barg - suíte cj hidro + 2 qtos, dep.
empreg., 2 vgs. garagem, sacada ej
churrasqueira - R$180.000,00

1002 - Centro - Comercial!
Residencia'l - 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

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, 2 qtos; Casa de
alv. maior cl 161m2, 3 qtos, chur.
e gar. pI 2 carros. R$ 150.000,00

1007 - CENTRO- terreno comi.

(próx. da Marechal) cl 461,20m2
(15x31,50mt) cl casa de alv. de

12Qm2 � R$ 150.000,00

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

até R$ 100.000,00.
R$ 170.0000,00

1313 - VILA LENZI - RES.

PIERMANN - SOBRADO cl 250m2, cl
suíte + 3 qtos, garagem pI 2 carros,

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

pgto - R$ 200.000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

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

aceita troca cl apto - Central cl 3 qtos.

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

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

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

1213 - Jaraguá
Esquerdo - Casa

alvenaria cl
185m2 em terreno'

de 710m2{ tendo 3

qtos e garagem pI
3 carros -

R$ 75.000{00.

3092 - Re,s. Bartel - Apto novo ej suíte + 2

qtos, ej piso laminado - R$, 47.000,00
3101- Baependi próx. da Rod. - APTO ej 3 qtos
- 3º andar, piso de madeira - R$ 25 cubs de

entrada + 74 parcelas de 2,21 eubs mensais.

3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata -

ej suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada ej chur.,

piso = madeira. R$ $5.000,00 + finane.

4208 - Schroeder - Chácara - ej245.800m2,
tendo 400mts frente pj estrada principal, casa em

alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$l5Q.OOO,OO.

LOCAÇÃO
601- CASA ALV. cj suíte + 2 qtos - Vila Lalau

- R$,550,00.
604 - CASA ALV. - BARRA DO RIO�ERRO cj
suíte + 3 qtos - R$.300,00.
605 - CASA ALV. ej 4 qtos, bwe, coz., 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 e/2 qtos, início soJaraguá Esquerdo-R$

230,00.
615 - CASA ej 3 qtos, Lot Ana Paula. R$ 220,00.

621-APTOejsuíte+2qtos-Ed.lsabella-R$470,00
624-APTOej suíte + 2 qtos- Ed. Verona - R$ 400,00
625 - APTO CENTRAL ej suite + 2 qtos e dep.

empregada. R$ 600,00.
628 - APTO ej suíte + 2.qtos, no Centro. R$

400,00.
630 - APTO - CENTRO - ej 1 qto. e garagem.

R$ 300,00.
632 - APTO ej2 qtos, na Barra do Rio Cerro. R$

270,00.
633 - APTO - CZERNIEWICZ ej 1 qto, bwc,
sala e eoz. eonj. - R$ 200,00.
635 - QUITINETE - ED. MARQUARDT 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 .sulte + 2

qtos, garagem - R$ 350,00.
640 - "'PTO - CENTRO - ej suíte + 2 qtos.,

garagem. R$ 780,00.
641- APTO - CENTRO ej 3 qtos, coz., mob.,

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

R. Guilherme Weege - R$ 250,00.
659 - SALA COML. - CENTRO - ej 3 amb. e

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

Leopoldo Malheiro ; R$ 300,00.
664 - SALA COML. - VILA LALAU - ej

300m2, ej estae. na frente. R$ 670,00.
670 - SALA COML. - CENTRO - Cj 50m2•

R$ 220,00.
671- SALA COML. - CENTRO - ej 2 amb.,

ej 60m2• R$ 300,00.
673 -SALA COML - CENTROej 70m2• R$ 400,00.
675 - SALA COML. - CENTRO - ej 90m�,

recepção ej sofá e mesa pj secretária. R$ 350,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul.!C
(47) 376-1772 - 273-1001

. vw

GM
GoICU1.6 G Prata 1996
GolMIIPlus G Branco 1995

"Corsa Milênio, 4p 02 Branco G Santana CL 1.8, ar, dlr. G Branco 1995
Saveiro CL 1.6 G Cinza 1995

Dakota,4Cc 99 Vermo Gas. R$ 20.000,00 Monza Sle, compl., 4p 90 \ Bege G Fuscal.600 G Cinza 1994

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.300,00 Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G Santana CL 1.8, dlrl. G Verde 1994
SantanaQuantum GLS 2.0 G Prata 1992

Escort GL 99 Cinza Gas. R$ 14.500,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo G AploGL1.8 G Cinza 1991

Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00 Go11.6 93 Branco A GoICL1.8 G Marrom 1990
Varlantll G Cinza 1980

Ranger, cómpl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00 FORD RAT

S-10 95 Bordô Gas. R$ 14.800,00 Fiesta,4p
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996

97 Branco G Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Goll.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00 Escort GLX, 2p 95 Branco G

Aorlnol.5 G Prata 1993

Uno 4p. 94 Cinza R$
UnoCS A Dourado 1989

Gas. 7.200,00 Escort Hobby 1000
GM

Goll.0 93 Gas R$ 6.400,00
94 Cinza G 5-102.2 G Preta 1996

l.ogus compl, 93 Preta Gas. R$ 9.800,00 . F-1000 gabo 95 Bordô D
0-20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995
Omega CD 30 compl. G Verde 1993

Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00 FIAT omega GLS 2.0 G Prata 1993
ChevySL1.6 G Branco 1990

Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G ChevetteSL A Dourado 1987

Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.890,00 FORD
Courler CLX G Azul 1999

Parati 2p roda esp, 91 Branco Alc. R$ 6.900,00 Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G KaGL 1 G Vermelho 1998
C-20 88 Bege Gas/Gnv. R$ 14.500,00 UnoMiile SX, 2p 98 Bordô G Versalles GL, trfo A Prata 1993

Verona LX1.8 A Dourado 1991
....... c:glbip'r' F.i !::i:!AV.' PREFEITO WÃI.ÔEMAR:'ÇI'!UâA,.3811!Í;- BAIRRIIVIEIRA.· .

Escort GL 1.6 A Azul 1988
Escort GL 1.6 A Azul 1984

370·7986
Rua Walter ",arquardt, 2166
Jaraguá do Sul· SC

Kalibra 2.0, 16V 95 Vermelha G R$ 21.500,00
R$ 30.000,00F-I000 Dupla Comp 91

Vectra GLS 2.0 95 Azul G R$ 14.500,00 F-I000 87 R$ 17.500,00
unoap 99 R$ 10.300,00 Goll.6, gas., 93 R$ 7.200,00
Palio 4p 97 R$ 11.200,00

Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00
Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00

Fiesta,4p (' 97 R$ 10.000,00 Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00
Monza Class 2p Cornpl. 8.500,��Fiesta 97 R$ 10.200,00 Pick-up Corsa 96 Bordô G R$ 10.700,00 Monza 4R Menos ar �� 8.500,

Alfa Romeu 95 R$ 18.000,00 Chevette, alc., 88 R$ 4.000,00
Corsa 95 R$ 8.400,00

Escort ÇlL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00 Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00
Escort GL 95 R$ 9.500,00 Monza GL 2.0 95 Azul G R$ 9.800,00 608 cf Baú Seco, 78 R$ 18.500,00
Kombi 94 R$ ,6.500,00 Uno ELX, 4p 94 Bordô G R$ 7.500,00 Uno 2p., 93 R$ 6.300,00
Verona 92 R$ 6.500,00 Voyage, ·83 R$ 3.300;00
Gol 91 R$ 5.900,00'

Xr3 Conv. 1.6 89 Preta A R$ 6.800,00 Gol,'4p. Vermo c/ roda 16v 99 R$ 14.000,00
Uno 90 R$ 5.000,00 Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Saveiro fechada, 99 R$ 15.000,00
Escort XR3 87 R$ 4.200,00 Monza SLE 1.8 85 Prata A R$

Gol CLI 1.6 95 R$ 9.500,00
4.450,00 Gol 1.8 CLI 95 R$ 9.500,00

li Escort GL 88 R$ 4.500,00 Corsa Wind 1.0 �5 Azul G R$ 9.000,00 90 R$ 5.000,00
:ii,iAvJi,;prefeito'!

.

Uno SX, 4p, 1.0 99 Branca G R$ 11.100,00

V Votot'ah:tim I finanças

Fone (47) 371-2111
Fax: (47)275-2076

Veículos. peças e serviços e-niail: javel@netuno.com.brUWk1@jIM
Rua Francisco Plseher, 100 - Centro - Jaraguá do\Sul

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

vw
Goll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerofólio 96
togus CL, 1.6 desemb. ar quente 94
Parati ci, 1.6, gas, 91
GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, dir. hidráulica, único dono 00 '

Vectra 2.0, Gl, compl. cl película, gas. 97

togus CL 1.6, desemb., ar quente 94
Vectra CD, 2.0, completo 94
Vectra GLS 2.0, completo 94
prata.
Goll.6,alc. 88
Chevette Dll.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92
Chevette 1.6, ale, 89
FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, limp. e desb. tras., ar qte, compL· ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e" Ip. e desb.t., gas., ar quente 97
Uno Mille, SX. 1.0, ar, lp. e. desb.t.igas. 97
Uno ELX, 1.0, 4p .. ar completo 94
Pick-up Flortno aberta 1.0, longa 94
FORD

Prata
verde meto

prata

verde meto
branco
verde met.
cinza

branco _

dourado
marrom

bordô
bordô
verde rnet.
Azul met.
Branca

Escart GlI, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr.
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Escort Hobby 1.0, gas.
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Versales GL 2.0, 4p, bordô, 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 azul meto
94 cinza
94 dourado
94 cinza
93 bordô
91 preto onix
89 Cinza

02

Financiamos
,

seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bngetec
CRECI934-J

quartos, sala,
cozinha,

,

garagem pi 1
carro no

Condomínio
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

1021 - Casa em alvenaria com uma

lanchonete completa viroda paro rua principal.
Quase em frente ao c61égio Julio Karsten.

RS 95.000,00

1041 - (asa em alvenaria, próximo 00 Forum
com solo de visitas com 2 ambientes, suíte com

closet, socado, hidromossagem, 2 quartos e-I
suíte de visitas, cozinho com armários embutidos
revestido de granito, solo comercial independente

com 55,70 m2, salão de festas, 21inhos
telefonicas,etc... RS 220.000,00

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

Engetec Oonetrutora e ·Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919�\370-0819

e-meu: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

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

1044 -loteamento Versalhes: Caso em
alvenaria (sobrado) em construcão (fase de
acabamento) com 270,00m2contendo 1 suíte
+ 2 qtos, sala de TVI estar e jantar, copa, cOI.,

.

lav., gar. paro 3 carros.Tetreno +- 480,OOm2•
RS 93.000,00

1066 - Amizade - casa em alv., 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 140.000,00 aceita-se carro

1001- Casa semi - acabada ótima
. localização, ao lado da recreativa da Duas

Rodas.RS 110.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" ,

Intermediária

Vende: Ap., contendo 3 dorm., (área
aprox. 90 m2), cf excelente

acabamento. Ed. Vila Nova Preç'o: R$
55.000,00 ou entrada + financiamento

/

Vende: ,2 casas, sendo: mista cfárea
153 m2, e alvenaria cf área 70 m2.

Terreno de 770 m2. Rua João
Planincheck. Preço: R$ 120.000,00

i,
Vende: Casa alvenaria, cf área 270

m2J6 dorm.), em terreno 750 m2.
Rua: Paulo dos Santos (Vila Lenzi)

Preço: R$ 110.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 273
m2 (5 dorm.), em terreno 630 m2.
Vila Nova Preço: R$ 100.000,00
(Aceita casa de menor valor)

Vende: Mine chácara, em terreno cf
2.000 m2, contendo casa mista, c/

,

aprox. 117 m2. Tifa Teresinha

Preço: R$ 23.0ÓO,00

, Vende: Casa em alvenaria, cf área
aprox. 100 m2, em terreno 390 m2.

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 36.000,00

-+ VENDE
-+ Terreno, c! área 412 m2. Nereu Ramos. Preço: R$10.000,00,
-+ Terreno c! área 5.000 m2. Garibaldi. Preço: R$ 22.000,00
-+ Apartamento, c! área 70 m2 (1 suíte + 1 dormitório). Vila Nova.

Preço: R$ 55.000,00
-+ Casa alvenaria (semi-acabada), c! área 120 m2, em terreno d'e 392 m2.

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

Colégio Julios Karsten} - Preço: R$ 45.000,00
-+ Casa alvenaria, c! área 105 m2, em terrena de 322 m2. (Barra)

P;eço: R$ 50.000,00
.

-+ Casa alvenaria, c! área 238 m2, em terreno de 580 m2. (Vila Lenzi)
Preço: R$ 85.000,00

'

Vende: 2 casas em alvenaria, sendo:
uma 60m2 (3 dorm.); e a 36m2 (2
dorm.). Terreno de 360m
Preço: R$ 25.000,00

Vende: Casa alvenaria, c/ área 172

m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão

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

Vende: Casa 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,ÓO

VEN:DE

Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2

dormitórios, cf área de 125 m2, em terreno

de 392m2. Rua Marcelo, Barbi - Vila Lenzi
-;

Preço: R$ 70.000,00 (Negociáveis)

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-59Q - Jaraguá do Sul - se
E-mai�:!�r�":,���!�!�:!::.���om.br CRECI0914-J ... 371 -211 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VOLKSWAGEN

FinanciamosGol I, 1.0 Branco 97

Gol! GL, compl. Roxo 95

Santana GLI compl. Azul 95

logus GL, comp. Prata 94

seu veículo!Voyage CL Cinza 94

FIAT

Palio ELX compl. Cinza 01
Palio ED Vermelho 98
Palio Elx BEGe 98

9981-5840Palio Weekend Branca 97

Uno ELX vermelha 95

Fiorino 8ege .91 9979-0113FORD
Ka GL Dorado 00

Operadoras Maga'e OrsolaEscort Hobby Vermelho 96

Iempra 16V Branco 95

Verona GLX Prata 94

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Corsa Wind Prata 99

Chevelte Verde 89
MOTOS
Honda Biz Azul 99

Arduíno
371·422-5Veículos Gol GL 1.8 92/92, G Cinza R$ 6.900,00

Gal, 2p, MI 97/98 G Vermelha R$ 11.500,00

Financiamos Gal, 2p, MI 1.6 �97 /97 G Branca R$ 12.300,00
Gal, 2p, MI 1.6 97/98 G Bordô R$ 12.800,00
Gal, 2p, MI 1.0 97/97 G Branca R$ 11.500,00

veículo!
Gal, 2p, MI 16V 99/99 G Branca R$ 14.300,00

seu Gol, 2p, CU :1..6 96/96 G Azul R$ 11.300,00
Vectra, compl., 2.(), 98/98 G Prata R$ 22.800,00
Gol Plus, 16V, 4p 98/98 G Prata R� 16.500,00
S·10 CS, 2.8, MWM. 00/00 D Prata R$ 41.500,00

9981-5840
Gol, 2p, 1.01 96/97 . G Branca R$ 10.900,00
Tempra Ouro 16V 94/95 G Preta R$ 12.500,00
Fusca 1.300L 78/78 G Branca R$ 2.800,00

9979-0113 S·10 AR d.h., 2.2,gas 95/95 Cinza R$ 17.800,00
Kadetl SLE dir. e trio 93/93 G Branca R$ 9.500,00

Operadoras Maga e Orsola Kombi 1.6 87/87 G Branca R$ 4.800,00
GolMI 16V, 2p 98/98 G Cinza R$ 13.900,00
.Escort compl., GL 1.8 94/94 G Azul R$ 10.500,00
Silverado DLX 6Cc 97/98 D Branco R$ 39.500,00
D·20 Custon compl. 93/94 D Beg� R$ 39.800,00

./ 0-20 Conques compl. 93/93 D Branca R$ 39.800,00
F·250 XLT CD compl. 00/00 D Branca R$ 79.500,00
Ranger CD compl. 00/01 D Cinza

\
R$ 49.500,00

F·250 XLT 99/00 D Preta R$ 49.500,00
Ranger4x4,XLT, CB 99/99' D Prata R$ 43.500,00

---------- - -- _._

Av, Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Hyosung 125 98 vermelha gas. VEíCULO ANO COR COMB.

Gal Mi 1.8 97 branco gas. Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

Corsa 1.0 96 branca gas.
Gol 16'1, 4p 99 Branco Gas.

Uno 2p, 1.0 96 bordô gas,
Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.

Corsa Super, 2p 98 'Verde Gas.
Gol CLl1.6 96 verde gas. Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.
Tipo, 4p, cornpl. . ar 95 prata gas. Palio ED, 4p 98 Azul Gas.
Gol CL, 1.6 94 bege alc. Vectra GL, cornpl, 97 Azul Gas.

D·20 Cabo Dupla, cornpl. 93 branca die. Vectra GL. cornpl, 97 Branco Gás.

voyagê, GL 1.8 93 verde gas, Palio EL 1.5, 4p 97 Azul Gas.

Escort GL 1.6 92 branco gas. Uno SX, 4p 97 Cinza Gas.

Gol CL 1.6 91 prata gas.
MondeoCLX 96 Preto Gas.

Parati CL 1.6 89 marrom meto Alc. TempraSX 96 Preto Gas.

GolCli 1.6 96 Branco Gas.
Monza SL 1.8 88 vermelho ale. Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.
D·10 76 branca die. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.

Fusca 78 'branco gas. Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.

79 bege gas, VectraCD 94 Prata Gas.

Voyage GL 89 Cinza Ale.

CB400 84 Azul Gas.

V'Uotorantint I Finançss

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILar Imóvei�
275-2010 /9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

+ Terreno c/ área de 442,00m2 (13x34L sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R$ 18.000.00.
+ Terreno c/ área de 600,00m2 (15x40L sito a Rua

Henríque Bortolini, Joroquó Esquerdo. (Com asfalto).
Valor R$ 20.000,00.

CASAS

1+
Casa de madeira c/ 72,00m2, Rua Antonio José

I
Macedo - Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
R$ 30.000,00.
+ 1/2 (meia) Água de Madeira: Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
+ Casa de alvenaria, c/ 400,00m2. Centro.
+ Casa de alvenaria, c/ 280,00m2, em construção

1
(70% concluído), no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00

I
+ Casa de alvenaria, c/ 70,00m2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00
+ Casa de madeira, c/ 80,00m2, no Firense - lote

I 101 - Jguá Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação
+ Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, c/ 65,00m2, Lote
256 - Firense. R$ 18.000,00

1+
Casa de alvenaria, c/ 60,00m2, Jguá Esquerdo -

Lote 156 - Firense. R$ 25.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUE

NA ENTRADA
+ CAMPOSAMPIERO I + CAMPOSAMPIERO, II
+ OURO VERDE + FIRENZE

CONDOMíNIO FECHADO
- FLAMBOYANT

• EDIFíCIO GONZAGA

SÁBADO, 10 de agosto de 2002

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, c/ área de 75.000m', c/
casa de alv., c/ lagoa c/ peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

perto de tudo que vc 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 septlca.
rede hidráulica direto da nascente,
rede elétrica c/ iluminação externa,
galpão c/ quitinete, canil, lagoa,.e
mais terrenos prontos para
construir. Tratar: 370-8563 /
9975·0102,

RIO MOLHA - Vendo chácara

ecológica c/ área de 20. 850 m2 R$
130.000,00 ou. de 40.850m2

RoY�
Vendas ou loca ão

• Loias e Sedas Comerciais
(CI diversas metragens)

• Pra�a deAlimentação
• Espa,o pI Eventos

3.080m2
(com Gorag�m)
LOCALlZAC:AO:

Ruo Marechal Deodoro
.��"..�.�.r:.�.���!.??�:Ç�Dt::�

l-O}\
�--------------�---

VENDEDORES (�, urro)
EXTERNOS

cc
-,-,

Para Vendas porta a

porta (Produtos Naturais)
Sob comissão de 30%.

empregos

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
públicos estaduais, federais,

ativo ou inativo, c/ desconto em

folha de pagamento, s/ consulta
ao SPC ou SERASA, liberação
imediata. Também financiamos
veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região.

BABÁ OU EMPREGADA - ofereço
me p/ trabalhar. Tratar: 370-6371.

COBRADOR - precisa-se c/
experiência e que tenha moto.
Tratar: 273-5144 ou 275-1174.

Tratar:(47) 372-3943
C/ Marlos

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, c/ Eloi.

Rua João Planinscheck, 293 sala 6.
Tratar: 370-6261 0119991-6366,
antigo ZontaMat. Conslr.

DIARISTA - precisa-se, que pernoite
no emprego, que não tenha filhos e

seje solteira. Tratar: 275-0887. DIARISTA - Ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 370-6371.

I CEDRO MOVEIS

IMPRESSOR - p/ máquina Dry-off
set, sexo masco Tr'itar: 275-3388. GARÇOM - ofereço-me para

trabalhar fins de semana. Tratar:

275-2629, após 18h30.

,
E A SELEÇAO EM RITMO DE PENTA

TUOO EM 5X
SEM dUROS

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

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival. PEDREIRO - procuro serviço, tenho
prática e indo Tratar: 372-0624, c/ Natália.

I ,;%��-

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(próx, Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

REPRESENTANTE/VENDEDOR - p/
.
vender produtos pi construção e

acabamento. (Trazer curriculum).
Tratar: 370-6533, c/ Marina.

PROCURO - emprego de secretária,
telefonista, aux. de escr. Possuo ref.,
período integral ou parcial. T!atar: 370-
4�61, c/ Nara.

I
1

TELEMARKETING - c/ experiência
em vendas, sexo fem., idade mínima
de 20 anos. Tratar: Consórcio
União, R. Barão do Rio Branco, 627,
próx. Angeloni. Tratar: 371-8153.

SERViÇOS GERAIS - Ofereço-me para
. trabalhar, construção civil, limpeza, etc.
Tratar: 371-7371, c/ Sr. Nico.

PRECISA-SE
DE JOVENS
PARA FAZER
PANFLETAGEM.
Tratar: 370-3320,

cl Roger

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.

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

região. Consórcio União. Tratar:
371-8153. Rua Barão do Rio Branco,

, 627, centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Inscrição até 22/08/2002 ---

Vasas LimitadasU!
.

cIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO·
CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VENHA FAZER INGLÊS.
E ESPANHOL NO SESC

Sem taxa de matrícula
mensalidades que variam de

R$ 32,00 a R$ 41,00.
Profissionais habilitados e material
didático moderno e atualizado.

Matrículas abertas
<,

Ligue 371-8930 ou 371-91n
Início das aulas:

segunda semana de a�:i�:,':,to
. �;

Rua Preso Epitácio Pessoa, 127� - Centro
. www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com ..

br

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

F/ESC
SENA/

JARAGUÁ DO SUL

. PrOMOVe Curso de:
I

.

MOOELAGEM
,

I

I

INOUSTRIAL

�

TECNICO EM
COMÉRCIO EXTERIOR

,

ULTIMAS VAGAS
INíCIO DAS AULAS: 12/08/02

, -

MAIORES INFORMACOES
,

FONE: 370-0251
E-MAl L joroguodosul@sc.senoc.br

SESI'
F/ESC
C/ESC
SES/
SEIVA/
/EL

A MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro de Atividades Jaraguá do Sul;

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDO CHACARA ECOLOGICA
COM ÁREA DE 20.850m2 POR R$ 130.000,00
OU ÁREA DE 40.850m2 POR R$ 160.000,00

LOCAL CI TODA INFRAESTRUTURA, REDE SANITARIA

SÉPTICA, REDE HIDRAULlCA DIRETAMENTE DA'

NESCENTE, REDE ELÉTRICA CI ILUMINAÇÃO EXTERNA,
CANIL E MAIS TI;RRENOS PRONTOS PI CONTRUIR.

DOCUMENTAÇÃO 100% LEGALIZADA.

FONES: (047) 370-9172 1370-8563/9975-0102
E-MAIL: geram@netuno.com.br

ACEITO CAMINHONETE OU IMÓVEL DE MENOR VALOR NO

Lll;ORAL SUL CATARINENSE COMO PARTE DE PAGAMENTO

veículos
BLASER - vende-se, 98, 6 Cc, 4x4,
cl GNV. 35.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979·1437 cl Giovani.

C-lO - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
cl ar cond., e d.h. R$ 3.200,00 aceita
se troca. Tratar: 9111-7033.

CHEVETIE - Vende-se, 93, 1.6, gas.,
azul. R$ 5.000,00. Tratar: 371-7260.

CHEVETIE - vende-se, 80, inteiro.
R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

CHEVETIE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CHEVI - vende-se, 90, gasolina,
protetor, caçamba, 2" dono.

R$4.800,00. Tratar: 273-1001

CORSA - vende-se 95, wind, R$
9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-se sedan, 01, prata,
única dona, R$ 7.200,00 + 16x.
Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

CORSA - vende-se, pick-up compl. (
d.h.), prata. R$ 10.500,00 á vista ou

R$ 7.000,00 de entro + 12x R$ 351,00
fixas. Tratar: 9955-5572, cl Jucélio.

teto cl comp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x R$ 275,00. Tratar: 371-8432.

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
cornpl., ótimo estado, carro de parto
R$ 10.000,00 + 6x R$ 400,00.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

OMEGA - vende-se, GLS, compl.
R$13.500,00. Tratar: 373-2563

ÔMEGA - vende-se CO, 96, cl teto,
painel dig., único dono, cl 160.000
km. Tratar: 376-1772.

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

5-10 - Vende-se, 96, preta, cl d.h.,
valor a comb. Tratar: 376-1772, cl Nei.

5-10 - vende-se, 95, prot. de caçamba,
cap. Marítima, v.e., D.H. R$ 14.900,00.
Aceito Troca e financ. Tratar 275-0777.

r-;
. VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, )
compl., branco. Tratar: 371-51Cí..�

,.
VECTRA - Vende-se, 97, fjI!__. VEf
compl. Tratar: 371-9730. '-<

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371-9616, cl Lídio.

VECTRA - vende-se 94. Tratar: 371-
5343. I

VECTRA - Vende-se, CD, 93/94, cl
d.h., ar, t.e., v.e., volante escam.,

4p, insufilme, doc. pg até julhol03,
aceita carro 1000 na troca. Tratar:

370-4622, cl Edivino.

VECTRA - vende-se GLS, 97, azul,
único dono, cl 56.000 km orig.
Tratar: 273-0994 parto

ALFA ROMEO - vende-se 164, 95, hidr.,
cinza, chumbo, 'com 27.000km:-orig.
novo. Tratar: 275-3044 ou 9993-5946.

FlAT 147 - vende-se 86, R$ 1.600,00.
Aceita-se troca. Tratar: 9111-7033.

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.

FIORINO - vende-se pick-up, 93,
álcool, .prata met., oferta. R$ 5.950,00
ou financio._ Tratar:273'1001.

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99,
compl. R$ 20.000:00. Tratar: 9979-
1437, cl Giovani.

PAUO - vende-se EL, 1.5, 4p, 97, compl.,

vw
Gol 1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerotõllo
Paratl el, 1.6, gae.
Kombi Starider 1.6, envidraçada
Gol 1.6, ale
GM
Corsa Sedan, 1.0. 4p, dir. hidráulica. único dono
Vectra 2.0. GL, compl. cl película. gas.
Kadet Gl. 1.8, 96. cl trio, e para-choque pers.
Logus Cl 1.6, desemb., ar quente
Chevette Dl 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
FIAr
Uno Mille, EX, 1.0. 4p, gas., llmp. e desb. tras., ar quente, compl. . ar

Uno Mille, SX, 1.0, v.e.. tv. e., lp. e desb.t., gas., ar quente
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo
Plck-up Florlno aberta 1.0, longa
Tipo compl. 4p.,
FORO
Escort GLI, 1.8, IImp. desemb., ar-quente, dlr. hldr.
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Escort Hobby 1.0, gas.
Versales GL 2.0, 4p, bordô, ar cond., d.h, + abs
PEOJEUT
Plcape aberta 504 diesel
MOTO
Kawasakl 50 Cc, Okm, 2002 • RS 2.500,00
CG nnam 125, cf P. E.

96
91
89
88

Prata
prata
branca
branco

00
97
96
94
92

verde met.
branco
bordo
verde meto
dourado

98
97
94
94
93

bordô
bordô
Azul meto
Branca
Preto onlx

CORSA - vende-se 96, Wind. Tratar:
371-7212. \

CORSA - troca-se 98, 2p, por carro de
maior valor (pálio .ou corsa). Tratar:
376-2092 ou 9104-8542, cl Carlos.

CORSA - vende-se Sedan, 00. Tratar:
371-5343.

CORSA - Vende-se, Wind, 97, prata.
Tratar: 370-6247 ou 9102-8715.

CORSA SEDAN - vende-se Pick-up,
96, GL, prata, acento de couro, em

ótimo estado. R$ 10.500,00.
Tratar:371-6651 ou 9977-4913.

CORSA SUPER - 4p, bordõ, compl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01 ou

02. Tratar: 370-6360, cl Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209, cl
Charles.

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., v.e., t.e., ar cond.,
espelho e., capo e., d.h., volante

esc., 6Cc, gas., compl. R$ 6.'700,00.
Impec. Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se 98, álc.,
compl., v.e. R$ 6.500,00. Tratar:

(47) 330-6557 Blumenau.

DIPLOMATA - vende-se. R$
6.500,00. Tratar: 9979-0605.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.

R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 03 .. R$ 12.000,00
ou troca-se pI menor valor. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, cl Sandro.

MONZA - vende-se 87, SLE, compl. (
ar) e d.h. R$ 4.500,00. Tratar: 276-3355.

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico compl. R$ 5.200,00.
Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE, álc.
Tratar: 371-7212 ou 9963'7641.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
2.800,00. Tratar: 373-4018.

OMEGA - vende-se 93', GLS, compl.,

96
94
94
93

azul meto
cinza
dourado
bordô

95 bordô

02
01 azul

- ar e d.h., carro de mulher em ótimo
estado, entr. '" financ. Tratar: 9117-0666.

94, 1.6, valor a comb., cl NF. Tratai:
371-2117, cl Charles.

PALIO - vende-se 2000/2001, vidro,
trava, limp., desemb., 4p. Fi$15.500,00.
Tratar: 370-4208 cl Ademir.

PALIO - vende-se 98, 1.6, cl v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se, EX, 98, cl trv e.,

alarme, desemb., doc. paga até 03,
em ótimo estado. R$ 11.000,00.
Tratar: 371-1914 cl Mari.

PAUO - vende-se 00101, azul met., gas.,
ar quente/frio, trv. e ar-cond. Aceita troca
de menor valor. Tratar: 370-4810

PREMIO - vende-se 86, R$ ,2.000,00.
Tratar: 9101-9410 ou 370-4617.

PREMIO - Vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4p, compl. Valor a comb.
Tratar: 371-1335.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entr. +

restante). Tratar: 376-2890.

UNO - vende-se ELX 95, compl., R$ 4.000,00
+ 16 x R$460,00. Tratar: 912Hi163.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou R$ 2.500,00 entro + 36x R$
269,00, cl Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se 01, 4p. R$
12.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p, compl.
(- ar). cl rodas de liga. R$ 8.700,00.
Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se Mille, 93, cl limp.,
desemb., e ar quente. R$ 6.800,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde

met., compl. - ar cond., único dono,
cl NF e manual já licenciado até 03.

R$ 8.700,00. Tratar: 371-6056.

UNO - Vende-se, somente o motor,

Fone: (47)
370-8622

Fiat Palio
Fial Prêmio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fial Uno
Fiat Uno
Fiat Fiorino
VW Gal
VW Gal
VW Golf
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, etc I
Mille SX, 4p,lcompl.

�III: ��: te: ���p(.des./ar quente

1.3 CS, cl opcionais, gas.
1.5i, Trekking
CL 1.6, cl opcionais
1000 bêcico
GTI cornpl/courcytetc
1.0, 16v, 4p, trava + opcionais
GLS, 4p, autom.
1300L, rodas 14
Sedan 1.6, cl opcionais
Super 1.0, 4p, cyar

�i��r lô�' 2�cC; o�����1�s
1.0, 2p,Wind cl opcionais
1.0, 2p Wind, cl opcionais
Detuxe. 2.5, turbo diesel
GLS 2.0, completo
SL/E, 2p, cl opcionais (alc.)
Classic, 4p, completo
DL 1.6/S + rodas
500 DL 1.6/S êlcool
Diplomata 4p, relíquia
Baú Diesel
Custon Diesel
1.0, 4p, básico
1.6, cl opcionais

t t�' cC; t�roci�n���ionais
LX 1.6, cl opcionais
GLX, 1.8 completo
125, parto elétr.
Ninja ZX-H - 1100cc

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
Bordõ 1994

ua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p, praia,
bem conservado. Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO - Vende-se, Mille SX, 97,
bordô , gas., v.e., trv.e., limp., desb.

tras., ar quente, para-choque pers.
R$ 8.500,00. Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. tras., álcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. cl Marlon.

UNO -. vende-se, CS, 1.5 IE, 95, ai

cond., v.e., t..e., alarme. R$ 7.850,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, ELX, 95, 4p, v.e.,

t.e., vermelho meto Entr. + pare. R$
239,00. Tratar: 372-2989, cl Darli.

UNO - Vende-se, 94, compl. R$ 7.500,00.
Tratar: 370-6247 ou 9102-8715.

UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., ar qte. R$ 6.000,00 + 7x

R$ 246,00. Tratar: 373-2563.

BELlNA - troca-se, 88, R$ 4.000,00
+ cons. e troco por Parati 92 a 95.

Tratar: 276-0600 ou 9902-3012.

CORCEL II - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00: Empl. até 03.

80m estado. Tratar: 370-9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

comb. Tratar: 9965-9318 cl Leandro.

CORCEL II - Vende-se, 83, ótimo
estado. 'R$ 2.500,00, nego Tratar:

370-0604,

COURIER - vende-se 99, CLX, 1.3,
azul. Entrada R$ 7.800,00-1' 22x R$

280,00 fixas. Tratar: 273-0994.

DAKOTA - vende-se, 99, vermelha,
SDT. R$ 21.800,00. Tratar: 376-1772

DEL REY - vende-se 86, prata, 4p,
álcool. Aceita-se carro menor valor

R$ 3.800,00. Tratar: 376-3004 OU

9975-7785.

ESCORT - ven�e-se Hobby, 1.0, 94,

bordô, cl para-choque personalizad::Ótimo estado. R$ 6.700,00. Trata.
275-3248 ou 9102-8213.

ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$

4.500,00 + financ. Tratar: 373-2563.

COMPRQ
CONSÓRCIQ

Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em �inheiro
(OXX) 47 522-0256 ou

9968-0588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESCORT'_ vende-se Hobby, 96. R$
8.000,00. Tratar:' 373·2563.

ESCORT - vende-se GL, 88. Tratar:

371·7212 ou 9963·7641.

ESCORT - vende-se, 93, L,I azul
petróleo, gas., 2' dono, pers. tratar:
3709172.

Ir:

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95,
gas.'Tratar: 376·2068 ou 9992·4712

cl teo,
-,

Ia, �1000 - Vende-se. 94, R$ 27.000,00.
compl. Aceito troca. Tratar:' 376·1701.

F·1000 - vende-se, 81, motor novo,

carroceria de mad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370-7481.

F·1000· Vende-se, 55, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995·8242

FIESTA . Vende-se, 1.0, .4p, 98,
prata. Tratar: 370·8622.

FIESTA - vende-se, 98, 4p, verde

limão, cl. alarme, rodas, insultilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 2,2x R$
172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97 cl 4p,
branca, de preto EP. Tratar: 9122·2093.

AESTA-vende-se 00, cl ar. R$ 6.500,00
+ 36x R$ 275,00. Tratar: 9963-5287.

KA - vende-se, 97" 1.0, GL. R$
10.700,00. Tratar: 376-1854.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX, compl.
R$13.590,00, aceita-se veículo de menor

valor. Tratar: 370-7542 ou 276-2990.

RANGER - Vende-se, pick-up XL,
caçamba pI 1.100 kg, 4Cc, gas.,
carro imp. R$ 10.000,00 + 36x R$
384,00. Tratar: 372·3499 cl Volnei.

RANGER - Vende-se ou troca-se, 01,
X�T, 4x4, preta, top de linha. R$
50.000,00. Tratar: 379·1342.

VERONA - Vende-se, 90, ale., em ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 274·8550.

VERONA - vende-se LX, 91, álcool,
motor AP, .dourado cl rodas magnésio.
R$ 6.100,09. Tratar: 273·1001.

VERSAl�ES - vende-se ou troca-se,
guia, 2.0, 94, cornpl. R$ 5.500,00 +22x

R$290,00. Tratar: 9991·9940 cl Clóvis.

VERSAILES - vende-se GL, 92, álcool,
4 portas, prata rnet., impecável. R$
5,600,00. Tratar: 273·1001.

APOLO - vende-se ou troca-se, 9;1.,
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Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

/
1.8, álcool, cl aro de liga, em perfeito FUSCA - Vende-se. 80, amarelo

estado. Tratar: 370-0277 ou 9121-1320. claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370·6316.

APOLO - vende-se GL5, 90. R$
3.500,00 + tinanc. Ou troca-se entro por
CG 2001. Tratar: 370·2280 após 15h.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se por
moto, 81, branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9122·0795, cl João.

BRASILlA - vende-se, 79 ou troca-se

por moto CG ou mato de constr. R$
1500,00. Tratar: 376-3666 cl Paulo.

BRASILlA - Vende-se, 81, imp., 2'
dono. R$ 2.800,00. Tratar: 370-7481.

FUSCA - vende-se 73, bege. R$
1.700,00. Tratar: 9�09·0502.
FUSCA - vende-se, 67, motor ótimo

estado, doc. em dia. R$ 1.200,00.
Tratar: 276·0478.

FUSCA - vende-se 73, reformado, motor
e caixa na garantia. Tratar: 373-2563

tameriios
Reieriiores

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rúa Bernardo Dornbusch, 2 í 55 - Vila Baependi
'Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

FUSCA - vende-se, 67, bege, cl
doc. em dia, em ótimo estado (motor
1300) todo orlg. R$ 2.800,00. Tratar
370·9134 ou 9122·7341.

FUSCA _ Vende-se,' 94, dourado

met., insultilme, 6timo estado. R$
5.600;00. Tratar: 376-1772.

FUSCA .,: Vende-se, 85, motor 1300,
ótimo estado. R$ 3.500,00. Tratar:

376-1772:

GOL - vende-se outroca-se, 94, 1,6

AP, gas, R$ 4.500,00 + 17x R$
290,00. Tratar: 276·3056 à tarde.

GOL· vende-se 99/00, compl., 4p.,
valor a comb., troca-se por carro de

menor vaiar. Tratar: 372,0804, cl
Claudete.

GOL - vende-se 94', 1.6, AP, gas.,
R$ 4.500,00 + 17x R$ 290,00.
Tratar: 276·3056, a tarde cl Valdecir.

GOL vende-se 99, c/ar, GNV,
branco, 2p, insultilme, R$ 16.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9979·8040 ..

GOL -' vende-se CL 1.6, 91, gas.,
branco, R$ 5.000,00. Tratar: 9113·
3883 cl Oavi.

GOL - vende-se 92, 1.6, álc. R$
3,000,00 + tino Tratar: 371·6916,

GOL - vende-se plus, 95, cl limp,
desemb., banco bipartido, ar quente, \
para-choque pers. Tratar: R$
9100,00, Tratar: 273·1,001 cl Waldir.

GOL - vende-se 96, 1000, I. Tratar:
371·5343,

Café da manhã
Chá da tórde

�peritivo
Cxecutioa

U}tatemúUuIe

'3rutas e 310res
,Licor e Chocolate

especial7Jia das U}tães

especial7Jia dos 2Jamorados
Outras ocasiões especiais ..,.·

.'

. ..,.,.

., ••
)
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GOL - vende-se, 1000, special, 'h,
branco. R$ 13.000,00. Tratar: 379·1342.

cornpl., autom. Tratar: 370·8622. pi trilha. Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

SANTANA - vende-se GU, 94, 4
portas, dir. hidr., chumbo met,
financio. Tratar: 273·1001.

TOVOTA - vende-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5.800 km

orig., superconservado, equipada.
Tratar: 372·2339 ou 9993·5946.

GOL - vende-se, 85, BX, branco, alc.,
cl aros de liga, 3 pontas. R$ 2.600,00,
troca-se por moto. Tratar: 370·2275;'

BIZ - compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370·7189, cl Gisele.
GOL - vende-se ou troca-se CU,
95/95. Tratar: 370·4810. SANTANA - Vende-se, MI, 1.8, 97,

vermelho per., cl manual, NF, compl.
- v.e. R$ 15.50.0,00. Tratar: 371·6056.

VARIANT - vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112·9033.

GOL - Vende-se, 99, Special, em ótimo
estado. Valor a comb. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 275·3730 ou 370-1184.

BIZ - compra-se, acima de 98, ou moto

Honda CG 125 acima de 88, pg a vista.

Tratar: 9104·2336, cl Wilson.

GOL· vence-se CL 1.6 gas., 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entr. + 9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00
à vista. Tratar: 370·8579 cl Marcelo.

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas,
R$ 5.500,00, aceito troca por menor

vaiar. Tratar: 371·6238.
GOlF - vende-se ou troca-se, 96,
compl., consorciado. Tratar: 371·8153
ou 9122·6233, cl Elsio.

CBX - vende-se, CBX, 150cc, 88
P.E., freio a disco. R$ 2.200,00.
Tratar: 273·0241.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96, financ.,
ou quitado, aceito carro de menor valor.
Tratar: 370·8199, cl Joel.

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$
13.800,00. Tratar: 376·1116 ou

9118·0160, cl Valdir.
lOGUS - vende-se, GU, 94, prata,
compl. R$ 2.500,00 + financ. Tratar:
379-1342.

CG TITAN -

vende-se, 125, 01
cl partida eletr. e

freio a disco. R$
4.000,00. Tratar:
373-2563.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende'
se, 97. branca, pneus seminavas.

Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371·7842, 275·
0435 ou 372·0136, cl Edilene.

GOL - vende-se. 95 em ótimo estado.

R$ 7.800,00. Tratar: 370·6348 cl
Jackson. ÁGUIA

I í!i [.li j-1;.'3
MOTOS NOVAS E USADAS

VARIANT II - vende-se, 80, 2'
dono, ótimo estado, matar novo. R$
2.500,00. Tratar: 273·1001.

. PARATI - Vende-se, CL 1.8, 97,
prata, d.h., v,e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121·8528 ou 371·9514.GOL - vende-se, 97 MI, branco. R$

9.500,00. Tratar: 373·2563. CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. .Impec. R$ 2.100,00.
Tratar: 370·7986.

VOVAGE - vence-se em ótlmo.estado

R$ 2.500,00 aceita moto de menor

valor no nego Tratar: 9121·4061.

CG TITAN - vende

se, 01.
R$ 1.000,00 +

I

27x R$ 178,00.
Tratar: 374·1529

(rec. Vanderlei).

PARATI - vende-se ou troca-se, 89
por carro de maior valor. Tratar: 370·
1161 cl Luís.

Veículo
RF 600
Xl 600
XT 225
NX 350
(B 450TR
(B 400
DT ,200
C8X' 200
(BX 200
XlX 250
XlX 250
NX 200
IND 250
Tilan 125
Tilan 125
Iitan 125
Bis 100
Bis 100
H. Drean 100
Mini mola Honda
Mini mola Yomaha

Comb.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Ano
. 93
96
00
96
B7
BO
95
01
9B
B9
B4
9B
9B
02
00
99
02
9B
96
50
50

Cor
Vermelho
Bronco
Azul
Vermelho
Branco
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelha
Prelo
Bronco
Verde
Prelo
Vermelha
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Bronca
PW 50

GOL - Vende-se ou troca-se por
. moto, 95, bege rnet., ótimo estado.

R$ 7.500,00. Tratar: 373·0335 ou

9992·6016, cl Hélio. Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

PARATI - vende-se GL, 89, álc,
Tratar: 9963·7641 ou 371·7212.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371·9730. CG TITAN - vence

se, 91. R$
1.800,00. Tratar:

9124·6939,
Alciomar.

PASSAT - Vende-se 84, vilage, preto,
álcool. R$ 3.000,00.
Tratar: 9903·3450 cl
Gilmar pela manhã.

CRÉDITOS PASSAT - vende

se, GL, 87, 1.8,
ale. para-choque e

retrovisor pers. R$
4.000,00 ou

R$1.600,00 +

restante. neg,
Tratar: 370·5544
ou 9963·8000.

CG TITAN· vende

se, 98. R$'
2.750,00. Tratar:
371·7260.

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:lê}ti temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

CG TITAN - vende-
JEEP - vende-se 65, motor 'f', em se, consórcio,
ótimo estado cl acessórios.L

\ partida elétr., cl
Tratar: 9902·7378 cl Marco�Ó. \-" 10 pare. Pgs,
__________________41 �

. 7 VEP"- faltando 26 pare.
MITSUBISHI -:- vende.se� c'

Tratar: 376-3034

Turbo, 4x2, diesel, cornpl. -, (manhã).
(- vidro), aro esp., cap. marít�7a. -------------------------

R$ 30.000,00. Tratar: 371·444ó, cl DT - vende-se 180, 89. R$ 1.800,00.
Vilson.

.

Tratar: 370·1161. cl Luís no 370-1161.

PASSAT - Vende

se, 1.8, 87, prata,
ale. R$ 4.000,00,
ou entro R$
1.600,00 e restant

nego Tratar: 9963·
8002 ou 370·5504.

2.800,00 ou R$ 800,00 entr, + 24x RI

135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0111.
CARONA Vende-se. 86, álc., 5

marchas, motor 4Cc, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123·0513, cl Cris.

KAWASAKV - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Trata:

370·2227, cl Anderson.
JEEP - Vende-se, 65, reformado, em

ótimo estado. Tratar: 99.02·7.378. DT 180 - Vence-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,09 ou

R$ 500,00 entro + 6x R$ 180,00.
Tratar: 374·1117 ou 9975·0117.

PEUGEOUT - vende-se, 96, cornpl.,
verde mel. CI 77 .000 km orlg.

.

R$ 13.500,00. Tratar: 372·0560
ou 9112·4950.

SANTANA -

Vende-se

Quantum, 93, CU,
cl ar conc., e d.h.,
R$ 9.�0,00.
Tratar: 9973·8955.

LAMBRETA - Vende-se, relíquia
restaurada, orlg.. 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376·0409, cl Rubens.

lADA lAIKA - vende-se. 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371·6238;

PICK UP WILLVS . vende-se, traçada com TOBATA - compra-se em ótimo
carroceria orig., em ótimo estado. Valor: estado de cons. Tratar: 276·0264.
4.500,00. Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

DT 180 - vende-se, Yamaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou R$ LAMBRETA - Vende-se ou troca-se.

200,00 entro + 6x R$ 180,00. Tratar: R$ 500,00. Tratar: 371·1335.
374-1117 ou 9975·0117.

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cJ Maurício VOLVO - Vende-se, 94, preto,
cornpl., dramático. Tratar:
373·2563.

SANTANA - vende

se, GLS, 4p, 87,
Ml 85 - vende-se moto em ótimo

HVOSUNG CRU\SE - 125, 97, bordó. R$

KM
7/98
98/98
OKM
95/95 VERM. '

97/97 VERM. CG
98/89 AZUL
97/98 VERM.
99/99 VERDE
98/99 AZUL

gf�gi ���i�
99/99 AZUL
00/00 ARZO"UXAl02/02
91/91 AZUL

NX 400 FALCON 01/01 VERDE

CONFIRA TODAS MARCAS E MODELOS OKM
FINANCIAMENTO 20% ENTRADA E SALDO EM AtÉ 36X fiXAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comercializamos peças mecânicas para plck-up e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLYS e TO,VOTA
I

* Aplicação de película automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

acessórios automotivos
Qualidade e confiabilidade em acessórios

para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul .. e-mail: marangoni.autopecas@terra.com.br .. Tel. 372�2900 TeI,/Fax: 372-0'170

CAMINHÃO'- vende-se Chevrolett, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceite-se
carro menor vaiar. Tratar: 373-2563

1'4000 - Compra-se, 608 ou volkswagem.
Pag..se a vista. Tratar: 9121·4061

.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973·8839.

NX - compra-se 400 faleon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902·0033.

SCOOTER - vende-se, 97, Palio,
toda revisada el motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370·9134, 9122·
7341 ou 275·0051, el Jussara.

SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: 371·6310.

Com. ou 9133·0560.
I

SCOOTER - vende-se 97, 90Ce,
aceita-se troca ou financ. R$ 1.700,00.
Tratar: 9111·7033.

SHADOW - Vende-se, 01, prata el
5.000km, toda equipada. R$ 14.500,'00.
Tratar: 371·9935 ou 9113-2231.

TENERÉ - vende-se 600, 88, ótimo

estado. R$ 4.500,00. Tratar: 9103·
1611 ou 275·1204.

TORNADO - vende-se, Azul, 02. R$
7.000,00 el tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 cl Mara h/e.

VIRAGO - vende-se, 250, 01, 3000km,
super inteira. Tratar: 371·7390 ou

9125·2722.

XL - Vende·se, 250, 83. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-1161, cl Luis.

XL 125 - Compra-se. Tratar: 9124-6939.

XLR - vende-se. 125, 01, vermelha.
Valor a eomb. Tratar: 275-1676 ou

275-'0817.

XL 125 - Vende-se. pg a vista até R$
1.000,00. Tratar: 376·2593, após 18h.

XR 200 - Vende·se, 'n, 1.000km,
branca. Tratar: 370-9357 ou 9104-2775.

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., el
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R$
16 .io. Tratar: 372·3673, após 15hs.

.
,

APARELHO CO - Vende-se, pioner, cl
controle, 6 eorn., 2 super tuíter, 2 sub
de 12' e bateria de 100 ampér. R$
2.000,00. Tratar: 376·1854.

��,O�IC{n:U�E�:a -p:e;u��:\�t:��s
370-0670, cl Paulista.

\

BESTA - vende-se GS, 99, cl 12
lugares, a mais eompl. Tratar:
371·9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pi
Pampa. Tratar: 370·0679, cl
Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se. pI D·20.

Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-3223.

CARRO DO ANO - Compra-se,
acima de 95 pI frente, 4p, cornpl.,
pref. finaeiado. Tratar: 371·0695.

CONSÓRCIO - vende-se não eont.
Honda Biz, 10 pare., pg, R$
450,00. Trat9r: ,9119·0444.

CONSÓRCIO· Compra-se, de moto
não contemplado. Tratar: 373·4018.

PNRA.CHOQUE - Vende-se. 1 par,
pI Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:

(47) 9105·9172, el Jeferson.

RODAS - Vende-se, esportiva, de

Opala 5 furos, ou troca-se por oríg,
de Diplomata. R$ 200,00. Tratar:

370·1225, cl Robson.

PNEU�GEOMETRIA

CON�ERTO� DE RODA� - BALANCEAMENTO

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ACARAí - vende-se título do clube. R$ 800,00. Tratar: 275-3958 cf
"

R$ 200.,00. Tratar: 9919-4455. Pacheco.

I
I,

BARRACA - vende-se infantil,

"
APARELHO MUSCULAÇÃO - vende- "bananas de pijamas" _ Tratar: 371-<3707.

. :: :::�:��::�:a:�:::��::7. �����E�:���:n:;���g:T�:��;:
373-3787. 376-1090 cf Zuleica ou Adima.

.'----

...I' BAEPENDI - vende-se título de BATERI,A - vende-se pf criança
Baependi. R$ 350,00. Tratar: 373-0263 RMW. R$ 70,00. Tratar: 370-8221.

l6

ALUGUEL - precisa-se de moça pf
dividir. Tratar: 9103-8378. Cf Joana
ápos :).9h.

BALCÃO P/ BANHEIRO -

80X55cm, creme, cf espelho. R$
500,00 ou troca-se por esteira elét.
Tratar: 371-7060.

AP. DE GINÁSTICA - vende-se pf
33 exercícios, Atletic 2001, R$
900,00. Tratar: 276-0290 c/ Patrícia
após 18h.

\

BARBEADOR - vende-se elétr. c/
6 lâminas, Philips. Tratar: 372-2316.

, BALCÃO FRIGORíFICO -e-r- vende-se, BATERIA - vende-se, nova, marca
4p, 3 prateleiras, bom estado. Turbo, cor vinho. Tratar: 371-1177'

CEAPSEGUROS

ou 9122-1830 cf Adriane.

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

BEBEDOURO - vende-se Eleg. R$
150,00. Tratar: 370-8615

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) cf colchão. R$
300,00 aceita proposta. Tratar:
9903-1898.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

consórcio cf R$ 2.000,00 pg, valor
R$ 1.300,00. Tratar: 276-0600 ÓU
9902-3012.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
contemplada. R$ 11.500,00, cf 5
parcelas pagas. R$ 2.000,00 + 55x

R$ 223,00, Tratar: 9123-7514 cf
Matheus.

.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
consórcio de R$ 30.000',00. Parco R$
323,00 pf mês. Tratar: 37Ô-2995.

CELULAR - compra-se, Pronto
KS788. Tratar: 274-8404.

CELULAR - vende-se Global, Nqkia,
1 anso de uso. R$ 80,00. Tratar: 370-
0075 ou 99750601 cf Andreson.

CELULAR,..... vende-se Nokia.

Tratar: 371-5133 comI. ou 370-6613

após 20h cf Lígia.

CELULAR - vende-se pronto da
Tim. R$ 100,00. Tratar: 371-0002.
Cf Fabrício.

CELULAR - Vende-se, Erickson. R$180,OO,
nego Tratar: 9953-4012 cf Rose.

CELULAR - vende-se, Global modo
5180, um ano e meio de uso. R$
100,00. Tratar: 9113-3099.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25
de crédito. Valor a comb. Tratar:
275-1676.

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

R$
R$
R$
R$ 92,61
R$ 103,63
R$ 117,35
R$ 140,36
R$ 154,05

CIOO BIZ
CG125KS
YBR125ED
CG125 ES
XLR 125 ES
CBXSTRADA,
TWISTER
TORNADO

76,37
80,43
92,22

'GRUPO ESPECIAL
CARROS

R$ 8591,00 R$
R$ 9.702,00 R$
R$10.296,OO R$
R$ 11.394,00 R$
R$ 12.348,0,0 R$

---_-----

SÁBADO, 10 de agosto de 2002

Lanche sem haml::>urguer
I) X-FRANGO \

2) X CORAÇÃO
3) X-CALABRE5A
4) X-CATU-FRANGO
5)X-MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNI5É

<inche com haml::>ul1lucr
08)X-5ALADA:
09) X-DOG
tO) X-BACON
11) X-HOí POINT

Tradicional!>

12) MISTO QUENTE

13) Xc6URGUER
14) X"EGG

Porções
24) FILÉ
25) CALABRESA
·26) CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITA5
.

·30) FRANGO E FRITAS

5.1) POLENTA FRITA

:32) AIPIM FRITO

55) AZEITONA
54) P1CANHA AO ALHO E OLEO

•
•

�
•

L....anehes

Cachorro quente
15) CACHORRO TRADICIONAL

16) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO

17) CACHORRÃO
,18) CACHORRO DE MUS5ARELA
.: 19 CACHORRO DE PALMITO

CACHORRO DE CALABRE5A

ACHORRÓCAíU-FRANGO
ACHORRO DE 'FRANGO E PALMITO

23)CACHORRO CON

FrutoEl do mar

35) CAMARÃO Á'o PALITO

56) CAMAR�O AO.ALHO E OLEO

37) ISCA DEPEIXE A MILANE2A

38)· 6oL.íFHÔ'�E·BACALHAU
39

.

CA5Quít�1H' IR

127,79
144,31
153,15
169,48
183,64
360,33
626,08

CONSORCIO UNliioR$ 20.502,00 R$
R$35.622,OO R$
R$ 50.535,00 R$ 888,19
R$ 76.300,00 R$ 1.341,03

Barão do Rio Branco,
Centro Jaraguá do Sul
Fones: (47) 371-8153 /9122-6233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�ENTRíFUGA - vende-se nova.

!ratar: 9119-0444 c) Rodrigo.

�HAPA ELÉTRICA - Vende-se,

�rtátil, cl duas bocas, ideal pI
�mping ou pi quem gosta de

rozinhar em pequenos espaços. R$
i30,00. Tratar: 370-0464.

�lUBE BAEPENDI - vende-se

�orra-se) título R$ 350,00. Tratar:
�65-1347 cl Osnildo.

�OMPRESSOR - vende-se. Tratar:

3760971.,
�OMPRO - Ouro, pulseiras,
wrentes, aliança, etc. Tratar:
�79·0605, cl Adir.

teMPUTADOR - vende-se Micro

1entium, 31, 800 mhz. Processador

;susCUV 4x, 180, 128 MB,
133MHZ, Hard Disc 10.2 GB, Placa
cevídeo 8MB, 3D tridente, Placa de

somyamaha; monitor 15'LG 56 A,
tINe 1.44 MB, Gabinete Mini torre

A7X, CD multimídia, placa fax

modem, scaner , impressora Epson.
R$1.850,00, semi novo. Tratar:
373-0263 ou 9979-0283 cl Paulo.

CONSÓRCfo - vende-se de moto

Honda, NX4, Falcon. Valor pg R$
5.200,00, vendo por R$ 4.500,00 +

60x R$ 193,34. Tratar: 392-3050.

DIVISORA - pI pães francês R$
800,00. Tratar: 376-1090 cl Zuleica
ouAdima.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
19730u 9975-1299. cl prof.
Ademar.

FARMÁCIA - vende-se cl clientela
econvênio·formado. Tratar: 376-1949.

FILMADORA - compra-se. Tratar:
372'()108.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
9121-2362, cl Joilce.

FITAS DE VíDEO - vende-se, 700
fitas cassetes por R$ 7.000,00 cl

expositores. Tratar: 376-1090.

FORNO - vende-se Turbo p/l000
pães por hora, novo, na caixa, ou
troca-se por carro. R$ 4.500,00.
Tratar: (47) 635-4043.

FtJRADEIRA - vende-se cl Kit.
Tratar: 276-3256.

I

FREEZER - vende-se vertical,
prosdócirno, 180L. R$ 300,00.
Tratar: 371-6409.

GABINETE - vende-se de

computadorAT. R$ 30,00.
Tratar:9952-7337.

GATO - vende-se, Siames. Tratar:
373-3787. CI Noeli.

GELADEIRA - vende-se Duplex,
Consul, em ótimo estado. R$.
460,00. Tratar: 9975-1936 cl José
Ca�os.

'

GRAMPEADEIRA - vende-se 14x50

(na caixa) e uma caixa de grampo
14x50. R$ 850,00. Tratar: 276-3256.

GRAMPEADEIRA - vende-se de ar

(na caixa). R$ 150,00. Tratar:
276-3256.

HD 20GB - compra-se estragado
marca Quantum. Tratar: 376-0811
cl Rafael.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar:. 9992-7162.

IMPRESSORA - vende-se Epson
480. R$ 200,00. Tratar: 276-3256.

LAVAÇÃO - vende-se pi aut. em
frente à Kolbach no centro. R$
2.800,00. Tratar: 370-1478 cl Jean.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor
a comb. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LIXADEIRA - vende-se Orbital (treme
treme). R$100,00. Tratar: 276-3256.

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, compl. (cl bico e

mamômetro). Tratar: 370-9062.

MAQ_ CORTE - vende-se
industrial, semi-nova. R$ 1.3do,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. Tratar: 375-1080.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo
reta, Yamata. Valor a cornb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque c/ cobertura. Preço a comb.
Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MAQ. COSTURA - vende-se

Closley (antiga à pedal). R$10a,00.
Tratar: 371-7060.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1 corte
de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote cl todos tem desc. ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

MAQ. COSTURA-vende-se, Vigorelli.
R$ 70,00. Tratar: 371-6409.

MAQ. LAVAR - vende-se Enxuta, 3
anos 1 uso modelo novo. R$300,00.
Tra

..

6371-1044 cl Solange.
\ '

�VAR - vende-se pi carro
I!ftnte R$ 1.700,00 e maq.

d"sp'uma. R$ 900,00.
76-2279.

MAQ. OVERLOCK - vende-se Klindex.
R$ 2.500,00. Tratar: 376-1838.

MÁQ. REBATERELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai. 'H$
3.500,00 à vista ou entr. R$
2.000,00 e o resto pare, Tratar:
9975-4523, cl Rosa.

MAQ. RETA':" vende-se Brotter. R$
700,00 nego Tratar: 275-0616.

CORREIO DO POVO 23

MAQ. SACOLAS - vende-se pi
fazer sacolas plásticas. Tratar: 376-
1042 cl Lurdes.

100,00. Tratar:·276-3256. Tratar: 37Q.9172 ou 9975Dl02.

MAQ. SOLDA -:- vende-se maq. solda
elétrica, lixadeira, furadeira de impacto
(industrial) e caixa de ferramenta completa.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampa
de vidro, pI 6 cad. estofadas. R$
200,00. Tratar: 3724153 ou 37().6278.MORÇA N2 6 - vende-se. R$

IMPEROíVEL
VEHOO PARAíso
Casa (om 500m 2,3 salas, 5 qtos, 4

. bwc, 2 cozo e demais dep., cf 50i'0 de
acabamento, muita água, energia tri
fásica, casa de chacreiro, telefone e

próximo ao centro. R$ 220.000,00.

Tratar: 370�7481

.����g�Tg::E1����� .��6=���:�R�U::�aTÉIS
-HIGIENIZAÇÃO DHOALHAS DEMESA
E (APAS DF CAOEIRAS DE RESTAURANTES

Vendas e Serviças

f) intelbrà,
111111 HDL
:.-
ti" f"

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÁQUINA - vende-se, reta,
cobertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MESA DE SOM - Vende-se, cj 6 .

canais, 1 amptificadorvL retorno

WR 12, 3 vias. Valor a comb.

Tratar: 371-9099, cj Luiza ou

Pricila.

MODELADORA - vende-se pj pão
francês, Sulpan. R$ 8bO,00.
Tratar: ,376-1090 qj Zulelca ou

Adima.

MOTOR - vende-se, die., 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, cj

,

Joilce.

PALMITO - vende-se muda com

30em. Tratar: 373-2563.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, cj Simone.

PASSAGENS AÉREAS - Vende-se,
para o nordeste ou qualquer outro
país dentro da América do Sul,
com 20 dias antes da data da

viagem. Valor 60% do valor da

passagem oferecida pela
.

empresa. Tratar: 9973-3358,

PEDESTAL- Vende-se, 16
canhões de luz cj catraca e 40m

, fio. R$ 900,00. Tratar: 372-3598,
cj Ane.

PERDIDO/ROUBADO - Mochila

bege, contendo roupas femininas

no ônibus catarinense, domingo à

noite (dia
14). Oferece boa gratifiçação pj
quem encontrar. Tratar: 9122-1830

PIA - vende-se balcão cj 3p. e

cuba inox.R$ 80,00, nova. Tratar:
9119-0444, cj Rogrigo.

PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$
150,00. Tratar: 371-6409.

PINCH'ER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3787. cj Noeli.

PINTURA - Fazemos pintura em

'móveis (pátina, decapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

PISTOLA - compra-se Taurus

6.35. Tratar: 370-7080. cj Elemar.

PLOTER - Vende-se, ploter de
recorte, boca de 25. Preço de

ocasião. Tratar: 370-9172.

PRODUTORA DE GELO - vende-se

de gelo em cubos cj depósito e

uma rnaq. De gelo em barra cj 50
formas de inox. Tratar: 376-1496
ou 9873-8743

PROTETORES DE BERÇO (3) -
Vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:

370-9228. cj Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 371-9603 ou 9104-2393.

I

RELÓGIO PONTO - Vende-se,
manual em perfeito estado. _R$
180,00. Tratar: 370-8615.

SERRA - vende-se circular cj
mesa e motor trifásico. R$
150,00. Tratar: 370-8615.

S,ERRA � vende-se circulat. R$
200;00. Tratar: 276-3256.

TECLADO - vende-se Cassio CT
655. Tratar: 275-2125 cj Taís.

TECLADO - vende-se Yamaha

Iser 520 cj cartucho digital,
pedestal e caixa de som. R$
800,00. Tratar: 376-0971.

<'

TELEFONE - vende-se 370 milhar'
4000: R$ 400,00. Tratar: 370-6687.

TELEVISÃO - vende-se 14"

Philips, cj controle. R$ 220,00.
Tratar: 9953-5554.

TELEVISÃO - vende-se, 24',
Panasonic. Tratar: 373-3787.

TíTULO - vende-se Clube

Baependi. R$ 350,00. Tratar:
392-3050.

TRITURADOR - vende-se pj
adubo orgânico. R$200,00. Tratar:
376-0971.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

R$ 80,00. Tratar: 9Q91-9940.

VIDEO LOCA;DORA - vende-se cj
9000 fitas e DVD'S cj loja de

,

conveniência. Tratar: 9993-5946.

VIDEO GAM'E - vende-se Play
Station cj 16 jogos. R$ 300,00.
Tratar: 370-0075 ou 99750601 cj
Andreson.

VIDEOGAME - vende-se

Nintendo game cubo cj 4 cd's, 2
controles é memory cardo Original.
Tratar: 376-2206.

'

VIDEOGAME - vende-se super
Nintendo cj 3 fitas e um controle.

R$l1P,OO. Tratar: 376-2767.

VíDEOGAME - vende-se Master

System III, cj cartucho de 20

jogos. Valor à cornb. Tratar:
371-9699.

VIDEOGAME - vende-se Play
Station 2, destravado cj 6 cd's.

Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se Super
Nintendo cj 9 fitas, 3 controles.
R$ 120,00. Tratar: 373-0391 cj
Kiko.

X - PINGUIM
X - BACON
X - CALABRESA
X - EGG
X - SALADA
X - BURGER
X - TIKE
X - CORAÇÃO
X - MINGNON
X - BIFE BATATA FRITA DA CASA
HAMBURGER CORAÇÃO DE FRANGO FRANGOBAURÚ
MISTO QUENTE

BIFE (PICADO OU INTEIRO) PALMITO
QUEIJO QUENTE CAMARÃO AO PALITO

HAMBURGER Cf MOELA DE FRANGO PRESUNTO

FRANGO QUEIJO (PORÇÃO) MILHO VERDE

PÃO C; BIFE PEDAÇO DE PALMITO CALABRESA
PÃO ct BIFE E QUEIJO PRESUNTO E QUEIJO ATUM-
MISTO FRIO FRANGO À PASSARINHO MUSSARELA
PÃO ct BOLINHO PICADINHO FILÉ DE FRANGO
BOLINHO PICADINHO FILÉ DE FRANGO Cf QUEIJO CAMARÃO
PASTEL � POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS) 4 QUEUOS

SORVETE 1 LITRO&.\ AIPIM FRITO (1 2 PEDAÇOS) PORTUGUESA

SORVETE 2 L1T" -i''';1J<":.nADINHO DE MINGNON FRANGO Cf CATUPIRY

�@hJ' ��
� 2&IJD�� n���� ffj\.Juuu

Seu desejo ocobou de ganhar forma

'\
A Dreorn Car é o seu revendedor

Ssang Yong para Santa Catarina,
oferecendo'completa assistência

técnica, peças e serviços.
.

Conheça também a grande variedade de
veículos novos e usados multimarcas
nacionais e importados com a garantia
de procedência Dream Caro

f,

�

SANGYONG SSANG YONG SERVICE
0800140078

JARAGUÁ DO SUL: Ruo José Theodoro Ribeiro, 658 - Tel, (47) 372.0676 - dreomcor@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SABADO, 10 de agosto de 2002

- PIZZAS
&. FRANGO

)

"'... que d lícia�
Experimente
nosso ro

t

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
,PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
l'Vara Cível

PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê' Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 2/setembro/2002, às 15:30 horas, e, em segunda
Oportunidade, no dia 12/setembro/2002, às 15:30 horas, neste Juízo de

Direito, situada à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP
89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça ots) bem(ns)
descrito(s), consoante determinação constante dos autos nQ 036.99.005246-
5, em em que figura(m) como exequente(s) Behllng Veículos Ltda., tendo
como executado(s) Djalmo Blttencourt. Bem(ns): Um automóvel Volkswagen,
modelo Passat, cor branca, placa MAD 8311, ano 1\}84._Avallação: R$
1.800,00, em 08/dezembro/1999, cujo valor será corrigido monetariamente
até a data dota) leilão/praça seguindo o mesmo rumo dado ao débito
Cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou pendências: Não dá. Sallenta-se que,
em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação
efet�ada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda
OPortunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do
CPC). Caso não encontrado(s) ots) devedor(es), fica(m) ois) mesmo(s)
clente(s). por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Eliane
Aparecida Stínghen Rausisse, o digitei, e eu, Cláudio Jenichen Janssen.

Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 26
de Julho de 2002.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
l' Vara Cível

PRAZO DO EDITAL: dias

,
II

OlA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 2/setembro/2002, às 16:30 horas, e, em segund-a
oportunidade, no dia 12/setembro/2002, às 16:30 horas, neste Juízo de

Direito" situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP
89259-300, Jaraguá de Sul-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça ois) bem(ns)
descrito(s), consoante determinação constante dos autos nQ 036.98.005305-

1, em em que figura(m) como exequente(s) Auto Posto Behllng Ltda., tendo
como executado(s) Nllton Lochs. Bem(ns): Um freezer marca Consul, 220
litros, cor branca, em bom estado de conservação. Avaliação: R$ 450,00, em
18/novembro/1999, cujo valor será corrigido monetariamente até a data

doía) leilão/praça seguindo. o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus:
Não há. Recursos ou pendências: Não' dá. Salienta-se que, em primeiro
leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada,
sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda
oportunidade, onde haverá a alienação a quemmais ofertar (art. 686, VI, do
CPC). Caso não encontrado(s) ots) devedor(es), fica(m) oIs) mesmo(s)
cíentets), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Eliane

, Aparecida Stinghen Rausisse, o digitei, e eu, Cláudio Jenichen Janssen.

Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jara'guá do Sul(SC), 26
de julho de 2002\

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

C/assificados Mais completos,
Mêlis dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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CLINICA DE MASSAGEM

PJEJKILI&.KI
*Massagem Terapêutica

1

*Depilação
*Manicure

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats,AO.
À vista R$ 35.000,00 (aceito proposjcs]

TENDA DE UMBANDA
PAI XANGO

NFlem ltaturais, ItrriU90S ell! gcml, atelldtlllOSftStl1.í,
CasAmentos, fimmíl ( cesoo de café da fltllllhã.

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

W 311-9942 temos disk entre a

Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271, Cloro desinfetantes

,Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

I Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: alana@netuno.com.br
11,::"-------------------'

Ele. brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Miguel do Oeste,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Pastor Albert Schneider, NESTA;

.
.

Barra do Rio Cerro nesta cidade filho deJosé Ferreira

presteS�M-"
ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS - RUA 123, 542

,

" {\ - NESTA;
Ferreira Prestes, 'Il EMPRESA DE TRANSPORTES WOLFRAM - R.JOAQUIM FRANCISCO
Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Jaraguá do Sul, dornici

c"
---'<;;- "'DE PAULA _ NESTA;

e residente na Rua Pastor Albert Schneider, Barra do Rio Cerr
. �f/ ERFRIED KLABUNDE JUNIOR � RUA JOSE EMMENDORFER 39

cidade, filha de Jurandir José da Silva e flori Karsten da Silva. '\ l APTO 02 - NESTA;
.

\!y IND E COM DE PAN CONF AMORE DI-PANE L - RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSTA S/NR - NESTA; IND E COM
ESTOFADOS VILA NOVA - R JOSE THEODORO RIBEIRO, 4420·
CENTRO - NESTA;

,

IND E COM ESTOFADOS VILA NOVA - R JOSE THEODORO RIBEIRO,
4420 - CENTRO - NESTA;
IND E COM ESTOFADOS VILA NOVA LTDA - R JOSE THEODORO

RIBEIRO, 4420 - CENTRO - NESTA;
INFO CLlCK EQUIPAMENTOS LTDA ME - RUA LEOPOLDO MAHNKE
76 -NESTA;
IRINEU ANTONIO DEMARCHI - RUA ANGELO RUBINI 369 -

NESTA;
IRINEU ANTONIO DEMARCHI - RUA ANGELO RUBINI 369
- NESTA;
J C DE CARVALHO E FILHOS - AV MARIZA DE SOUZA MENDES
710 U 01- NESTA;
JJM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - RUA ANGELO RUBINI
683 - NESTA;
LIVRARIA E PAPELARIA DO PEDRINHO LTDA - AV GETULIO VARGAS
198 - NESTA;'

.

LUIZ OTAVIO SCHRAMM DE LIMA - AV MARECHAL DEODORO DA

FONSECA, 972/804 - NESTA;
J

MARCELO SESTITO - RUA LUIZ SARTI 1526 - NESTA;
MARCOS ALEXANDRE FERRONATO - R ANGELO TORRINELLI 78

-NESTA; .

MARCOS UEMLER - RUA WLADEMAR GRUBBA 823 - NESTA;
MARNEY PASQUALLI - R JORGE LACERDA 111- SCHROEDER;
MARY JERUSA GUERCIO - RUA ANGELO SCHIOCHET 173 -

NESTA;
MARY JERUSA GUERCIO - RUA ANGELO SCHIOCHET 173
- NESTA;
PANIFICADORA E FIAMBRERIA BORGES - RUA SANTA CATARINA
3865 - NESTA;
RAFAEL VIEIRA DA SILVA - RUA PROC GOMES DE OLIVEIRA 1320
-NESTA; "

RONAN NARDES MAGUIM - RUA GUILHERME CRISTIANO 583
VILA NOVA - NESTA;

I

,

SANDRO MAURO POFFO - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
SANITEC SERV PROD LlMP LTDA - JOINVILLE 2249 - NESTA;
STANLEY DAMBROZ SOBOTKA - RUA FREDERICO BARTEL 225
-NESTA;
SUPERMERCADO ROLE LTDA - RUA DOMINGOS ANACLETO
GARCIA 28..- NESTA;
TALlTA PANSTEIN BORGES - RUA ELEONORA SATLER PRADI
307 - NESTA;
THIAGO CENEDESI � R BAR O DO RIO BRANCO 659 - NESTA;
VALMIR DOMINGOS MOI - NESTA;
VERISSIMO JOSE GARCIA - ESTR ITAPOCU KM 7 CXP 22 -

CORUPÃ;
.

ZELlNDO PALMA - RUA WALTER GINOW 56 - SCHROEDER;

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 12 Distrito
de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilita

rem para casar os seguintes:

EDITAL n2 23.844 de 02-08-2002

HENRIQUE GERMANO MEIER E

ELlZETE DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, encarregado de transportes, nascido em Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua João Carlos Stein, 216, Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Arnoldo Meier e Eltina Hornburg Meier.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Cerro Negro, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Walter Krüger, 59, nesta cidade, filha de

João Maria de Oliveira e Maria Dina Rodrigues de Oliveira.

EDITAL n2 23.845 de 02-08-2002

NILSON FERREIRA PRESTES E LUCIANA KARLA DA SILVA

EDITAL n2 23.846 de 05-08-2002

Cópia recebida do cartório de Joinville, neste Estado

CLAUDINEI IVAN STOLF E MILAINE MARTINS MACHADO

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Germano Stolf, 20, Vila l:enzi, nesta cidade, filho de

João Stolf e Lourdes Stolf.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Maringá, Paraná, domiciliada
e residente' na Rua Filadelfia N.Q.F.L. 10 E. Matos, Joinville, neste
Estado, filha de Alberto Martins Machado e Maria Wiedermann Gallo

Machado.

EDITAL n2 23.850 de 07-08-2002

ELVIS RODRIGUES DOS SANTOS E

CLAUDIANA ROBERTA CAMPESTRINI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de acabamento, natural de Jolnville, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Francisco Klosowski, 71, nesta
cidade, filho de Artêmio Rodrigues dos Santos e Carmem Rodrigues dos
Santos.

Ela, brasileira, solteira, operadora de estoque, natural de Jaraguá do S!JI,
domiciliada e residente na Rua Onelia Horst, 199, Vila l.enzi, nesta

cidade, filha de Arlindo Campestrini e Ivete Cecilia Campestrini.

EDITAL n2 23.851 de 07-08-2002

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado

VANDER VICENTE MOSER E LÊDA CECiLIA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Massaranduba,
'neste Estado, domiciliado e residente na Rua 11 de Novembro, em

Massaranduba, neste Estado, filho de Moacir Luiz Moser e Irene Maria

Pecker Moser.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de São Paulo, São

Paulo, domiciliada e residente na Rua Francisco Stinghen, 111, nesta
cidade, filha de Severino Gomes da Silva e Cecilia Gomes da Silva.

EDITAL n2 23.854 de 07-08-2002 ,

FERNANDO Luís KEMPCZYNSKI E GISELLE PROBST

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Emilio Otto, lote 05, Jaraguá 99, nesta Cidade, filho
de Genesio Kempczynski e Ruth Kempczynski.
Ela, brasileira, solteira, dobradeira, natural de Petrolándia, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Emílio Otto, lote 05, Jaraguá 99, nesta
cidade, filha de Elmo Probst e Rosely Defreyn Probst.

,
.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Editai, que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

A R(Blnformótico pode oferfK8r m melhores vanlogens
pora o seu (omputador não lhe deixar no môo.

Tudo em acessórios, monulenções e peças em geral.
Goslou? Enlõo ligue e faço o seu orçomenlo, nós garantimos u suo satisfação!

Falou em computadores, ligou paro RC8 Informático.
Pensando no seu bem eslar, sempre...

Rua: Barão do Ria Bronco, 370 sulo 04 - (OI1lro • 10r09u6 do Sul- S(

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA M"ELLO, 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:

ALAOR ESTADEU RIBEIRO MORAIS - R JOINVILLE 3379 -

NESTA;
,

BARHAM IND E COM DE PCAS E SERV LTDA - RUA TIFA MATHIAS
108 - NESTA;

-

CASA DOS RADS GUTHS LTDA ME - RUA BERNARDO
DORNBUSCH 817 - NESTA;
CASA DOS RADS GUTHS LTDA ME - RUA BERNARDO
DORNBUSCH 817 - NESTA;
CHARADAS LANCHES LANCH COM PROD ELETR - RUA 13 DE
MAIO 74 - NESTA;

.

CONSTR E INCORP JAIR CIPRIANI LT - RUA DO FORUM - FINAL
DA RUA S/NR - NESTA;
CONSTR E INCORP JAIR CIPRIANI LT - RUA DO FORUM - FINAL
DA RUA S/NR '- NESTA;
DECORMOBILI DECORACOES LTDA - RUA REINOLDO RAU 815
-NESTA;
DERLUCIA PEREIRA THEVES - RUA FRANCISCO HRUSCHKA LOTE
279 NR 1910 - NESTA;
DERLUCIA PEREIRA THEVES - RUA FRANCISCO HRUSCHKA LOTE
279 NR 1910 - NESTA;
ELETROPOLL ELETRODUTOS METALlC -r-' RUA 123 542 -

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 78, no prazo da Lei, a

fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que
não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 7 de Agosto de 2002
Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTAS
EXAMES \ /

As inscrições para os interessados na segunda etapa
do Exame Supletivo do Cejas (Centro de Educação
de Jovens e Adultos) estão abertas até o dia 30 deste

mês, no horário das 8 ,às 12 horas e das 14 às 20

horas. Para a inscrição, o candid�to deve apresentar
carteira de identidade, uma foto 3x4, comprovante
da taxa de pagamento, equivalente a R$ 7,00 por

, disciplina, e ter acima de 15 anos para as provas do

'Ensino Fundamental e 18 pat;a o Ensino Médio. As

provas para o Ensino Fundamental acontecem no

dia 19 de setembro, e as do Ensino Médio no dia 20

de setembro, ambas na Unerj (Centro Universitário

de Jaraguá do Sul).

� ANIVERSÁRIO
O município de Guaramirim comemora no dia 28

de agosto 53 anos de fundação e, durante todo este

mês, está promovendo uma série de eventos. Hoje,
está programada a realização de Feira de Arte e

Artesanato, na Praça Cantalício Érico Flores, a partir
das 8 horas, com apresentação musical de bandas da

região. Às 16 horas tem início a Festa do Senhor Bom

Jesus, que prossegue até amanhã. Hoje à noite,'
também acontece 'a formatura' e baile gauchesco, a

partir das 22h30, no Pavilhão de Eventos.

PARA TODOS

A Prefeitura de Jaraguá do Sul lança, no dia 14 deste

mês, o Projeto ''Jaraguá do Sul agosto de todos". O

lançamento vai acontecer às 20 horas, no auditório
I

da Scar (Sociedade Cultura Artística), seguido da
abertura da 1" FeiraRegional de Artesanato, no Parque
Municipal de Eventos: Ai" Feira Regional de
Artesanato acontece nos dias 15, 16 e 17, das 14 às 22

horas, é no dia 18, das 10 às 20 horas. Durante a feira
estão previstos cursos relâmpagos de artesanta, sem
previa inscrição e aberto ao público. Paralelo ao evento,
acontece ainda ai" Exposição de Carros Antigos, no
Pavilhão C do parque, e 7" Feira da Livro e 120

Concurso de Declamação.
'

Feijoada
Sábado (10), com início às 11 horas;

acontece, na EEB Professora Valdete Inês
Piazera Zindars, suculenta feijoada. Cartões
à venda na secretaria da escola, a R$ 5,00.
A promoção é da APP e visa arrecadar recursos
para investimentos na Biblioteca da Escola,
para aquisição de livros de Literatura Infantil,
JUvenil e acervos bibliográficos.

Sua presença e apoio são importantes!

arte para fechar
biliário. Com o

.tenha

reprimir as suas

cê saberá fazer as
colhas. Uma pitada
ai temperar o

namoro.

Câncer - Você estará de bem
eixe o seu otimismo
tos. Vênus exaltará
rme e a sua

noite: conquiste!

INOVIDADE: PROFESSORA IMPLANTA PROJETO INÉDITO PARA ALUNOS'DAS PRIMEIRAS SÉRIES

Escola Julius Karsten oferece
filosofia nas

]ARAGuA DO SUL .:_ A

pedagoga e pós-graduada
em Psicopedagogia Jaque
line Beatriz dá/aulas de
filosofia para os alunos de

pré a 4" série do Ensino
Fundamental da Escola de
Ensino BásicoJulius Kars
ten. O projeto, denomina
do de "Pensando bem",
foi implantado no início

deste ano letivo e é inédito,
pelo menos nas escolas da
rede pública estadual. Ao

todo, são aproximada
te 300 alunos, com
entre 6e 10 anos, que
tendo os primeiros

I

com essa discipli-
até então ministrada

apenas para,turmas do En
sino Médio.

As aulas acontecem

uma vez por semana e, se-

• •

Iniciais
�

serres

Cesar J�nkes/CP
Jaqueline é responsável pelo Projeto "Pensando Bem"

gundo a professora, são

teóricas e práticas. "Não se

trata de apresentar os fi
lósofos gregos, mas de
tentar resgatar o espírito
crítico e os valores básicos

que a família perdeu, argu
mentaJaqueline. Segundo
ela, é necessário uma atua

lização dos conceitos fami
liares devido a nova reali
dade dá est�tura familiar,

• •

que não se baseia mais no,

patriarcado absoluto. "Ca
sais separado? não são mais

exceção e isso não pode
significar um problema na

vida das crianças", explica.
Jaqueline resolveu tra

balhar nesse projeto de fi

losofia para crianças por
que, ao lecionar a mesma

disciplina para os alunos do
Ensino Médio, constatou a

-,

dificuldade de interpreta
ção dos adolescentes. "Es-
sa minha proposta tem

por objetivo preparar os

alunos ao exercício do

pensamento crítico e esti

mular o livre pensamento.
"Temos que nos preocu
par em perguntar sempre,
não apenas em responder",
ensina a professora.
'(MARIA HELENA DE MORAES)

Dança do Divina fez sucesso .no Festival de Joinville
]ARAGuA DO SUL - O

grupo de dança do Co

légio Divina Providência,
coordenado pela coreó

grafa Daniele Grossi,\.ficou
entre QS 300 melhores num
universo de 1,2 mil grupos
que se apresentaram nos

palcos alternativos do 200
Festival de Dança de Join- '

ville, com a coreografia
"Entre as grades e a liber
dade". Esta coreografia foi
apresentada emJaraguá do
Sul, no último Jaraguá em

Dança, e mostra a vida dos

marginais das grandes ci

dades, tanto dentro das pe
nitenciárias como nas ruas,

O grupo fez nada me

nos que seis apresentações
durante o Festival deDança,

'

que aconteceu no período
de 17 a 27 de iulho. As me
runas se apresentaram na

ia perfeito para lid�r
heiro e resolver
róticos. Contará com

alguém que não quer

,se e Seu charme fará
sucesso,

Vir em __: Estará de bem com a
,

posta a fazer algo
Conhecer pessoas,'
dalar com os amigos

as melhores opções.

Prefeitura deJoinville, Praça
Nereu Ramos, Feira da Sa

patilha, Shopping Ameri
canas e ShoppingMüller.A
dança é uma das atividades

complementares oferecidas
pelo Colégio Divina Pro-

vidência desde 1992, sendo
a primeira instituição de
ensino a oferecer tal ativi
dade. Nestes anos de tra

balho com a dança, os gru
pos do Divinà já se apre
sentaramnos principais fes-

tivais da região, participan
do também de festivais e

mostras em outros Esta

dos, além da Mostra de
'\ '

Dança promovida pelo
colégio, todos os anos, no

segundo semestre.

Divulgação

Grupo de dança do Divina Providência fez seis apresentações no Festival de Joinville

suntos que envolvam
místico vão despertar

Sorte na vida

,conquista,
. -

o - Se planeia visitar

diferente, convide o seu

ra acompanhá-Ia. Para
tá com um pé no altar,

teiros com o seu par,

io - Concentre-se em

, Com dedicação,
sultado esperado.
por colega de

eixará a vontade à flor
e.

Capricórnio - Curta tudo o que
'to, pois o dia terá o sabor da
a magia do amor. Invista

uma conquista: o seu

a toda prova.

Mostre todo o se

rabo lho e a turm

cL�,g;$l!(J�á outra imagem
�,lfl� Um colega dever'
abrir as portas para um bel
romance.

Peixes - Bons Huidos no

ciais, nas 'ornízodes
e gosto de apostar, �õ
zer o seu palpite, pai

'

r uma tacada certeira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICIRURGIA: MENINA É SUBMETIDA A CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, EM JARAGUÁ.DO SUL

Hospital realiza cirurgia de

esôfago em menina de 8 meses
}ARAGuA DO SUL - É

estável do estado de saúde

da paciente E. de oito

meses de idade, que na

tarde desta quinta-feira foi
submetida à cirurgia cor

retiva por atresia de esô

fago; doença considerada

,freqüente pelos médicos,
onde a criança nasce sem

que o esôfago se ligue ao

estômago, o que dificulta

a passagem dos alimen

tos. E. está internada na

Unidade de Terapia In

tensiva Infantil do Hospital
e Maternidade Jaraguá, e

os médicos que a acom

panham não fazem qual
quer previsão sobre sua

saída. O médico-cirurgião
Sylvio Ávila, do Hospital
Pequeno Príncipe, de Cu

ritiba, que realizou a cirur

gia, disse que o método,
apesar de não ser inédito

no País, requer estudos es

pecíficos, uma unidade de

tratamento intensiva bem
I

aparelhada e um� equipe
capacitada. A novidade do '

processo é a substituição
do esôfago ausente pelo
estômago, que é suspenso
através do tórax -do pa
ciente, indo ligar-se ao

coto do esôfago pré-exis-

Cirurgião Sylvio Ávila, que realizou a operação em E., de apenas 8 meses

t�nte, e não rrtais por um
pedaço do intestino gros
so, como normalmente era

feito. "Felizmente, aqui em
Jaraguá do Sul, exist�m
ótimas condições para esta
prática cirúrgica", comen
tou. O médico-cirurgião
Luiz Alberto Linhares des

tacou que a realização de

cirurgias como esta, emJa
raguá do Sul, acontecem
em virtude de um conhe

cimento pessoal dos mé-

pata se participar de cursos
fora do País é iminente

mente financeira. "Sendo

assim, ficamos a mercê da

boa vontade dos colegas
que já participaram de even

tos lá fora." Numa primeira
análise do estado da pa
ciente, Linhares explicou
que, apesar do sucesso da

cirurgia, existem complica
ções, mas os pais estão sen

do informados passo a

passo da recuperação da filha.

dicas com outros pro
fissionais que participam
de congressos, cursos e

seminários em centros

mais avançados de saúde,
no exterior. "Eu aprendi
esta técnica nova e esta

mos nos preparando para
realizar outros proce
dimentos semelhantes,
através desta troca de in

formações."
Seg�ndo o médico

jaraguaense, a dificuldade
\

'

Rotas de Colonização acompanham festividades
}ARAGuA DO SUL - Piazera, às 13h30. O pas- tem preço fixado em R$ Ângelo Piazera. Além da

Duas rotas de Colonização, seio' percorre as locali- 15,00 por pessoa (grupos Igreja de Santo Estevão (a
Alemã e Húngara, estão dades de Rio da Luz e Rio acima de 12 pessoas pa- mais antiga de Jaraguá do

agendadas para este final Cerro, passando por casas gam R$ 13,50), e o café Sul), casas típicas, casas co-
de semana, sob a organi- típicas enxaimel, igreja� da tarde, servido na pró- merciais da época da cola-

I

zação da Ação LivreTuris- históricas e propriedades pria sociedade, custa R$ nização, o roteiro vai visitar
mo. Os roteiros fazem par- rurais que revelam a cul- 5,00 por pessoa. a Festa do Aipim, no Salão

te do Projeto ,''Os Cami-
'

tura dos primeiros colo- Amanhã, a Rota de da Igreja Santa Cruz.

nhos de Jaraguá do Sul", nizadores. Colonização Húngara re- Pelo passeio (transporte
cuja remodelação foi lan- Os participantes tam- busca a tradição dos úni- e guia), o participante pagará
çada há um ano e já atraiu bém acompanharão uma cos imigrantes húnga- R$ 15,00. O almoço tem

centenas de pessoas às autêntica busca de Rainha ros do Sul do Brasil, que custo de R$ 5,00 por pes-'
rotas Alemã, Húngara e do Tiro, que no sábado inicialmente se instalaram soa, e será servido Gom vá-
Italiana. será realizada na Sociedade nas localidades de' Gari- rios pratos à base de aipim.

Hoje, acontece a Rota Recreativa Alvorada. O baldi e Jaraguazinho.
'

Inclui ainda carne de gado e
I

de Colonização Alemã, passeio, que inclui trans- A saída está marcada frango ensopado, frango ao

com saída da PraçaÂngelo porte e guia especializado, para as 9 horas, da Praça forno e acompanhamentos.
v

Centrosuniversiciriosmm
a ser avaliados em setemb e

BRASÍLIA - o Inep/ sénvolvimento In�
MEC (Instituto Nacional cional), que Conte

de Estudos e Pesquisas
Educacionais) abriu esta se

mana o processo de ins

crição para avaliadores de

instituições de Educação
Superior.

Os selecionados serão

responsáveis pela Avalia

ção Institucional, que co

meça a ser realizada, no

próximo mês, em 55 cen

tros universitários, incluin
do a Unerj (Centro Uni

versitário de Jaraguá do

Sul). O centro universitário,
denominação criada a

. partir de 1996 com a LDB

(Lei de Diretrizes e Bases)
da Educação Nacional, é
um novo tipo de 'organi
zação acadêmica dos esta
belecimentos de ensino su

perior.
A Avaliação Institucio

nal, que englobará também
universidades, faculdades

integradas, faculdades,
escolas e institutos supe
riores, será implementada,
gradativamente, em todas

as instituições que solicita
rem pedido de credenciá

'menta ou recredenciamen
to junto ao Ministério da

Educação.
Diferentemente do

Exame Nacional de Cur

sos, o Provão, e da Ava

liação das Condições de

Ensino, que são centrados
na qualidade do curso, a

Avaliação Institucional é

focada nas característi

cas gerais dos estabeleci

mentos'de ensino.

A avaliação tem como

um dos principais obje
tivos. verificar a execução
do PDI (Plano de De-

CASA VALDUGA
VINHEDOS PRÓPRIOS, EMCIÇOES ÚNIC.AS,

RF..PRIillENTANTE EXCl.USIVO
EM JOINVn.LE. JARAGUÁ, SÃO P. DO SUL.

SÃO BIlNTOHPLANALTO NORTE.

instituição.
Outro aspecto que

e

gra a avaliação é a \

ficação da qualificaç
das políticas de vai

tura do estabelecimen ôs

ensino, como laborató dia

e bibliotecas, os servid Pa

d
" ,. danea area tecruco-a mi

Ab
trativa, e a organização' ho
titucional, como age! 13,
acadêmica e as ativida bal
de ensino, pesquisa e pel
tensão, também estão'

cluídos na aferição.
O processo de sele,

dos avaliadores levará

dis

conta o currículo pro
sianal, a titulação dose

didatos e a sua atuação
programa de capacitaçi
Além de ter exercido,
no mínimo cinco anos,

atividade de professor
Educação Superior e co

cluído a pós-graduaçi
(doutorado, mestrado o

especialização), o interessa

do precisa comprovar ex,

periência em gestão edu·

cacional (reitor, diretor de'

faculdade, �oordenador
de curso e outros) ou em

avaliação institucional. Pan
se inscrever, o interessado
deve preencher cadastrO

disponível na Internet, no

endereço www.ine.p.gov.br
Os avaliadores receberão
um guia com orientações
de conduta e roteiro para
o desenvolvimento do

trabalho e participarão de

um programa de capacita
ção, 'a ser realizado nos dias
3 e 4 de setembro.

TELE-VENDAS
f'one: (47) 472 1470
f'ax: (47) 472 1021
demarseUl�!)ierra.com,br
wWIoV,casavaiduga.com.bf

--------------�------
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entro Universitário de JS
10 ealiza sa Sessão de Pôsteres

JARAGUÁ DO SUL -

portunizar a discussão de
rojetos; socializar novas
xperiências e, especial
ente, fortalecer parcerias
ntreãUnerj (Centro Uni
ersitário de Jaraguá do

ul) e instituições de edu

ação infantil noMunicípio
Ire, e na região. Esses são os

'Cl objerivos da 5" Sessão de

ôsteres, que acontece nos

tá dias 12 e 13 tia Biblioteca

d Padre Elemar Scheid,
, anexa ao campus da Unerj.

11 'd r:' '19Abre segun a-reíra, as
-

J horas,.« na terça-feira, dia
:�, 13, das 8 às l1h30, os tra
a balhos são apresentados

pelos participantes.
O projeto integra a

disciplina de "Estágio Cur
ricular em Educação Pré-

Escolar II" e é desenvol
vido pelos alunos durante
seus estágios em centros de
educação infantil da região,
.onde atuam com alunos até

7 anos. "Depois deanalisa

do, 9 projeto é transforma-
, do em síntes� e encaminha

do para a sessão de pôs
teres", explica a coordena
dora da sessão, professora
Rosane Welk. Neste even

to, os acadêmicos têm a
.

oportunidade de mostrar,
de uma forma diferencia

da, seu trabalho, exposto
no pôs ter, para outros co

legas e também para a co

munidade. O projeto é

uma das etapas para a con

clusão do curso de Peda

gogia com habilitação e

Educação Infantil.

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
- VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS

22 Leilão: 20/Agostol2.002 -� 4:00 horas - AQUEM MAIS

OFERTAR, DESDE QUENÃOA PREÇOVIL
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul-SC - Rua:
Guilherme C. Wackerhagen, s/n, fone: (47) 371-0288.
Leiloeiro: VICENTE ALVES PEREIRA NETO
Site: www.agencialeilao.com.br

. \

IMOVEIS: 1) Executado: Metalúrgica Industrial Henipe
Ltda: Terreno situado em Jaraguá do Sul-SC, no lado
ímpar da rua 108-Amazonas, com a área de 295,1 Om2•
Edificado com um prédio de, alvenaria de 2 pavimentos
POSsuindo 180m2, e uma construção simples de um

pavimentq tipo depósito com 306m2, matrícula 9.429.do
CRI da Comarca de Jaraguá do Sul, avaliação R$
53.000,00 em 03/04/2.002.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Máquina escovadeira,
com mesa e motor elétrico; Máquina lixadeira, marca
Zambelli, 8277, com exaustor marca Master; Caldeira
HBF·60, sup. Aquet.60m2, produção de vapor 1.200kg

,

I V/h; 10 moldes para fabricação de lajotas, medindo
220x280 por 80mm, de espessura, com 6 unidades cada

I

molde.

Y,gCULOS: Caminhão M.BenzlL 1316, ano 1979, placas
LZP 3634, renavan 520012070.

,

RQ_yPAsaECIDOS: 650 camisas de malha, vários
tamanhos, cores claras, manga curta.

'

.

.

�TRODOMÉSTICOS: Microondas Prosdócimo;
Aparelho de som com CD', marca CCE; TV

14"polegadas, marca Philco; 08 caixas de som P.A
MULTISOM; Auto falantes com diversas poleçadas,
marcas e potências; 02 drivers SELENIUM D-405

.ntanium; 02 cornetas fibra Bona; 04 Twetters SELENIUM
ST-300.

'

VICENTE ALVES PEREIRA NETO
LEILOEIRO PÚBLICOOFICI�L E RURAL

; ,I site: www.agencialeilao.com.br
e-mail: vicente@agencialeilao.com.br

Telefone: (47) 472-2610

...

\ \

I SUPERAÇÃO: JARAGUAENSE DE SANTO ESTEVÃO É A MULHER MAIS VELHA DA REGIÃO

Minna Millnitz completou
104 anos de existência \

JARAGUÁDO SUL�Na

quarta-feira desta semana,

a jaraguaenseMinna Amá
lia Luiza Mathias Millnitz

completou 104 anos de

vida, sendo considerada a

pessoa mais idosa da

Região do Itapocu, que se

tem notícia. Ela mora na

localidade de Santo Este

vão, em companhia de

uma das filhas, Nita Mil

lnitz Bãhr, 73 a'nos, res
ponsável pelos cuidados da

"Nunca nos sepa-
s e sempre nos enten-

de morar com a mãe, tia
mesma casa em que a

maioria dos irmãos nasceu

e foram criados. "Essa

casa tem uns 60 anos",'
calcula Nita, que vê na

longevidade da mãe uma

verdadeira prova de fé em

Deus, aliado a uma saúde

de ferro. "Ela nunca foi

ao médico, jamais ficou

doente e sempre trabalhou

na roça", informa Nita.

Para ela, o fato da mãe

ainda estar presente em

carne e osso é devido à

,intensa fé em Deus que
Minna sempre .cultivou.

"Ela nunca deixou de re

zar e sempre foi muito

Minna comemora os 104 anos ao lado da filha, Nita, (E), 'e de amigas ,

� Cesar Junkes/Cf"

religiosa", reforça a filha. O aniversário de Minna

Minna nasceu no dia G ,foi comemorado com a
,

de agosto de 1898 (dados presença de vizinhos, ami-
da carteira-de identidade), gos, parentes e ainda com

e tem nove filhos, sendo a visita da secretária de

três já falecidos. O número
,
Desenvolvimento Social,

de netos e tataranetos não Brunhilde Pasold, e da

é do conhecimento de equipe que integra o Cen-

Nita, mas o neto Leonel

Millnitz, que te� 59 anos

de idade, já é avô por duas

vezes. Ele mora em Join
ville e sempre faz questão
de aparecer no dia 'do
aniversário da avó. "Eu

nasci aqui e nunca deixo de
,

.-

comparecer ao aniversário
,

dela", afirma o neto.

JARAGU� DO SUL - O Fundamental e Médio.

Ceja (Centro de Educação De acordo com a di-

de Jovens e Adultos), vin- retora do Ceja, Jesmane
culado à 19" CRE (Coor- Amódio Bortolini, aproxi-
denadoria Regional de madamente 5 mil pessoas
Educação), promoveu on- _ _integram o Ceja em toda a

tem, durante todo o dia, região de abrangência da

na Sociedade Esportiva e 19" CRE, mas nem todos

Recreativa Marisol, o 4°
I

participam do Dia Cul

Dia Cultural. Participaram c 'rural. A maioria trabalha,

Ceja promove '4° Dia Cultural com atividades variadas

do evento centenas de

alunos que freqüentam as

telessalas é 'o ensino mo

dularizado, que oportuniza
a jovens e adultos a chance

de concluírem ou mesmo

ingressarem no Ensino

-

mas a participação tem

sido bastante significativa,
com uma média de até

,

cem pessoas por turno.

A 4' edição doDia Cul
tural caracterizou-se por

apresentações artísticas, as

tro de Convivência da Ter

ceira Idade, já que ?urante
muito tempo ela fez parte
do Clube de Idosos do

Garibaldi.

Urna péssoá com tan-'
tos anos de vida pode ser

considerada rara. Minna

então tornou-se urna rari

dade porque sobreviveu às

mais variadas possíveis. No
período da manhã, 15

trabalhos foram apre
sentados, enquanto na

parte tarde foram apre
sentados 13, e, à noite, 26

tipos diferentes de ati

vidades foram desenvol

vidas pelos alunos.
,

De acordo com a di

retora, os objetivos do

evento deste ano, entre ou

tras coisas, foi o de prestar
uma homenagem aos

alunos pelo Dia do Estu

dante e ainda despertar o
interesse por atividades

expectativas do tempo,
passou incólume por par
tos e outras dificuldades,
viu amigos irem embora,
perdeu o marido e filhos

mas continua firme. Virou

notícia de jornal, apareceu
na televisão e hoje faz parte
de um seleto grupo de

pessoas que'enfrentou três

séculos e é testemunha de

todas as grandes invenções
que revolucionaram o

mundo, embora, em toda

a sua vida, tenha tido

acesso a muito pouco de

todas essas novidades.

(MARIA HELENA DE MORAES)

, culturais, oportunizar o
descobrimento de valores

e promover intercâmbio
entre os alunos do Ceja.

Para a estudante do

Ensino Fundamental Rosa
da Silva Pereira, 41 anos,

freqüentar o Ceja foi a

única oportunidade viável
de conclusão do curso .

"Parei na 4" série e preciso
.

prosseguir,paramelhorar a
,

minha vida.

Hoje em dia, os adultos
estão tendo a chance de

voltar a estudar", avalia a

estudante. (MHM)
(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DOPOVO POLÍCIA SÁBADO 10 de agosto de �

I BLlTZ: POLICIAIS REALIZAM TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO E COIBiÇÃO DE CRIMES

Quatro .mil veículos foram
abordados na campanha da PM

]ARAGVA DO SUL - A

PoliciaMilitar começou na
.

quarta-feira à tarde, em

parceria com a Prefeitura,
. uma campanha de cons

cientização no trânsito. Dis
tribuídos em diversos

I

pontos da cidade, mais de
15 policiais abordaram, até
a tarde de ontem, aproxi
madamente quatromil veí

culos, e distribuíram mate
riais informativos e adesi

vos alusivos à valorização
da 'vida no trânsito. A te

nente da PMArlene Vilela

destaca que este trabalho
I Fotos: Cesar

teve início esta semana e
Tenente alerta os motoristas sobre a necessidade de respeitar o código de tr

não tem data definida para vela a policial. faixa de segurança para
encerrar. "Nós vamos dar Ela destaca que o ma- atravessar as ruas. "Este

continuidade a' esse pro- terial distribuído apresenta
.

alerta que estamos fazendo
cesso de conscientização,
porque o número demor

tes no trânsito de Jaraguá
do Sul aumentou'muito,
comparando ao ano pas�
sado. Apenas este sernes-

.

tre, nós já registramos 12 ter entre um veículo e ou

casos, número superior a, tro, respeit� aos pedestres
todo o ano de 2001", re- eimportância de utilizar a

informações sobre o códi
go de trânsito, tomo velo
cidade permitida dentro

do perímetro urbano (60
Km/h), distânciamínima
que as pessoas devem rr{an-

agora é para conscientizar

as pessoas sobre a necessi

dade de respeitar as leis de
trânsito, porque, no mês

de outubro, o batalhão es

tará incorporando mais 80
militares. A partir de en

tão, com um grupo ainda

maior, estaremos efetu-

Policiais também estão efetuando campanha de repressão e coibição de crimes

Língua &
Gramática

PÓS-GRADUAÇÃO UNERJ

ando cobrança mais rígi
da", avisa.

Paralela à campanha de
conscientização, os policiais
também começaram tra

balho de repres�ão e coibi

ção ao crime. Desde'quar
ta-feira à noite até ontem

pela manhã, a PM efetuou

rondas em diversos pontos
deJaraguá do sul: desta vez
para verificar veículos irre

gulares, foragidos, pessoas
armadas com facas, revól
veres, cassetetes, drogas, in
clusive casos de embria

guez. "Trata-se de uma

operação varredura, traba
lho bastante solicitado pela
comunidade, que também
não tem previsão para en
cerrar", diz a tenente.

Até o momento, 76

pessoas foram abordadas
, .

e 12 encaminhadas à De-

legacia de Polícia Civil, por
porte de entorpecentes, ar
mas brancas (facas) ou em
briaguez. (FABIANE RIBAS).

Max Bier está desaparecido desde o fim de semana p

Família de Bier pede ajuda
para localizar o músico

]ARAGuA DO SUL - A

família do músico jara
guaense Max Bier, 34

anos, ainda não tem no

ticias do paradeiro do ra

paz, desaparecido há seis

dias. No fim de semana

passado, ,Bier emprestou o
J carro da irmã para ir até

Joinville assistir à apre
sentação da banda de um

primo. Desde então, fa
miliares do músico não

\

têm mais notícias de Bier.

O veículo Astra, placa
LXE-3388, J araguá do

Sul, foi encontrado na

manhã de segunda�feir�
passada, abandonado nas

margens da BR-l0l, I>,:m
72, em Araquari. O caso

foi registrado na Delega-

cia de Polícia Civil daq
cidade.

O delegado Ade]

Westrupp comunica que
repartição pública con

com serviço de disque
núncia, onde as pessoas
têm conhecimento so

algum fato que envolve
caso a ser investigado p
avisar a polícia pelo telefa

1683. "A céntral de aten

mento é em Florianópd
mas o delegado da capi
do Estado está ciente

desaRarecimento do m'

sico janiguaense e vai n

repassar todas as infal

mações que chegarem a

eles. As pessoas não pre
cisam se identificar", d

taca, (FR)

EDITAL DE'CONVOCAÇÃO
A diretoria da Sociedade Espor·

. i'

te Clube Santo Antonio convo-

ca todos seus associados para
Assembléia Geral Extraordinária no

dia 24/08/02, sábado, às 14:30 hrs.
I

1ºCHAMADA-ÀS15HORAS

Com qualquer nº de sócios para
defiberar sobre assuntos de seus

interesse

A Diretoria

-J
UNERJ

c.ntro�clt JlI'I8uA dO BIll

www.unerj.br

--
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� 2 ÁBADO, 10 de agosto de 2002

ANIVERSÁRIO
No dia i 9, segunda-feira, a FCC (Federação Catarinense

.

deCiclismo) completa 25 anos de atuação. Neste período,
o ciclismo catarinense produziu feitos e fatos, como cinco
ciclistaS olímpicos e aVoltaCiclística Internacional de Santa
Catarina, que no dia 28 inicia sua 16" edição

No dia 16 de agosto, a Associação Formigari de Caratê
vai realizar apresentação de Kata e demostração de

'Shiai Kumite, no Shopping Breithaupt, às 19 horas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - sus

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2002

A Prefeitura Municipal de Jarag�� do Sul (SC), através
do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria de saúde,
Esporte e Lazer, comunica aos interessados que
estará credenciando Clínicas especializadas, sediadas
em Jaraguá do Sul (SC), para prestarem serviços de
CONCULTAS EM ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM
FONOAUDIOLOGIA E FONOTERAPIA INDIVIDUAL.

� - Credenciar prestadores especializados em serviços
dQe Consultas em Assistência Especializada em Fonoaudiologia -

RUPQ 07 e Fonoterapia Individual - GRUPO 38 (conforme
Tabel,a de procedimentos ambulatoriais do SIAlSUS), para
�tendlmentos de pacientes referenciados pela rede assistencial

(� Secretaria de Saúde, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul
q. ,

�TADORES - Pessoas jurídicas com sede no município
e Jaraguá do Sul (SC), aptas a prestarem serviços
especializados constantes do objeto deste edital e que atendamas condições do Edital de Credenciamento.

.

� - A remuneração pela prestação de tais

�ervlço� será efetuada ao preço determinado pela Tabela d�
Erocedlmentos do SistemaSIAlSUS.� - O fornecimento do edital completo, será feito pelo
e tor de Contróle e Avaliação da Secretaria de saúde Esporte
200��er, em sua sede, nesta cidade, a partir da data de 12/08/

�-De 14/08/2002 a 20/08/2002, nasede da Secretaria
e Saude Esporte e Lazer, situada à Rua Jorge Czemiewicz, nº
�!município de Jaraguá do Sul (SC), (FONE/FAX: 372,8400), noarano das 7:45 às 11:45 hs e das 13:00 às 17:00 hs.

.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de agosto de 2002.

IRINEU p,ASOLD
Prefeito Municipal

\
AIRTON LIJIZWEBER SILVA

'

Secretário Municipal de Saúde, Esporte e Lazer .

ESP'ORTE CORREIODO POVO 11

I DESTAQUES: COMPETiÇÃO TRAZ A JARAGUÁ DO S,UL OS MELHORES ATLETAS DE BOCHA DO ESTADO
. .

Clube Baependi e Arweg sediam
primeira Taça Ouro de Bocha

,

]ARAGuA DO SUL - o

Clube Atlético Baependi e
Arweg (Associação Re

creativa da Weg) estão se

diando a Taça Ouro de Bo

chaSul-americana de Santa

Catarina, uma das maiores

competições de clubes

desta modalidade no Es
tado. Organizado em con-

.,

junto com a FCB (Fede
ração éatadnense de Bo

cha), o evento teve início
ontem à tarde, e prossegue

manhã, ao meio-dia,
lvendo aproxima
te 120 atletas, di
m 12 equipes. O

r do Departamento
acha do Baependi,

Carlos Américo, diz que'
esta é a primeira vez que

Jaraguá do Sul é cidade
sede dessa competição,
que atraiu ao Município os

melhores atletas de Santa

TUBARÃO - A soleni-

dade de abertura da 15"

edição dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina

t

Pl:ORIANÓPOLIS - A
FCC (Federação Catarinen- ,

se de Ciclism?) dá sequên
cia, amanhã� ao ranking aD2,
realizando prova em Flo

rianópolis, no dia em que'
se comemora os 25 anos

da Polícia Rodoviária de
Santa Catarina. Vão con-

classificado para represen
tar a cidade nos Jogos
Abertos, que serão dispu
tados entre os dias 12 e 21

,
de setembro, em Lages. O
atual campeão estadual é o

.

grupo da cidade de Braço
do Norte. (FABIANE RIBAS)

Cesar Junkes/Cf'

Adãozinho, Vermelho e Lebre são bolonistas de alto nível técnico da equipe de JS

Catarina.
- A equipe Baependi/

FME/JCI conta com

bochófilos de alto nível téc

nico, como Adão Moreira,
o ''Adãozinho'', que � o

atual campeão estadual,
além de Juarez Freghetto,

o "Vermelho", um dos

melhores boladores de

dupla, e de Durvalino Pu

chmann, o "Lebre", que
também foi destaque no

Catarinense do ano pas
sado -, ressalta América.

O grupo jaraguaense está

AberturadosJoguinhos deSCreuniu cerca de 4 'mil p'�s?��$
',;. ;->" '; � ',��

I

horas, na Sede Náutica dó
Clube 29 deJunhs(No
mesmo local, O'�asêulirtQ
estréia às 14 horas, com os

jogos d� Florianópolis x

Itajaí, Tubarão x Criciúma

e Brusque x Videira.

.

No Ginásio T�,rãnd�co'
Salgado, ria'ábe,rtlará,96

... ;�; '.I • �I..\)",:�_.: ..

,_
,

handebol, Jqgam$K';l:s\ 13
.. -,�-., ;I:/J�

horas', 'p'éla' ah�ave C fe-

minina, Criciúma x São J0-
sé do Cedro, e, no Colégio

- São José, Jaraguá do Sul x

Laguna, no mesmo horá-/rio, No voleibol masculino '

abrem a modalidade Join- i
ville x Florianópolis, n1{GinásioAses, às 13 h1oYado_
e na seq�ência jogam1
xerê x Agua Doce, ÁGINA 5
pela Chave A.

aconteceu ontem à noite, O cerimonial de aber-
em Tubarão, com partici- tura contou com a partici-
pação de aproximada- pação do prefeito de Tu-

mente quatro mil pessoas, barão, Carlos Stupp, do
entre atletas e técnicos e di- 'diretor-geral da Fesporte
rigentes v:i�d()s de 73 mu- (Federação doDeporto de

nicípios. Florianópolis tenta Santa Catarina), Pedro
.. \ .'," .

.

o bicampeonato na dispu- Bastos, e outras autorida-
ta de 24troféus e 118 me- des. Além do tradicional
dalhas em 14�odalidades. desfile de delegações, jura-
No primeiro dia de com- menta do atleta e acen-

petição tem jogos de han- dimento da pira olímpica,
debol feminino, 'voleibol houve apresentações de
masculino e tênis, no mas- grupos de dança e um es-

culino e feminino. As pro- petáculo surpresa monta-

gramações de atletismo, ju- do pelos organizadores da

dô, ginástica rítmica, gi- solenidade.
nástica olímpica e xadrez- _- A primeira sede dos

Ranking catarinense de ciclismo realiza nova pr

dependem de seus con

gressos específicos, realiza
dos um dia antes do início

da modalidade.

Joguinhos, em 1988, foi
Curitibanos, quando Con

córdia conquistou o título,
Florianópolis ganhou no

�no seguinte e Joinville em

1997. Blumenau é o mu-

nicípio que mais ganhou,
conquistando dez títulos

nas 14 edições. O municí

pio de Florianópolis {:_ o
atual campeão dos J 0-
guinhas, título conquistado
no ano passado, em São

Bento do Sul, com dife-

rença de apenas doispon
tos - 139 a 137 - sobre

Blumenau.
No tênis feminino, Bal

neário Camboriú x Blu

menau e J�inville x Tuba
rão fazem os primeiros
jogos da modalidade, às 10

correr as 'categorias elite,
sub-23, júnior e sub-30. A

etapa de estrada de Floria

nópolis terá início às 9 hoc

ras, em um percurso total

de 124 quilômetros. Será

disputada na Rodovia SC-

401, que liga o centro de

Florianópolis às praias do

,
.

-

.

Norte da Ilha. Ao todo, se-
rão duas volta� entre o posto �

,

P-l, da PJlli (Polícia Rodo
viária Estadual); e a locali

dade de Rio, Vermelho; As

são: elite,Mar
vaí/FME. \

sub-Zô, L
B�e/�""_.

principais categorias do "

'

(Avaf
campeonato estadual esta:': s�bAililililiili
rão na pista. Os líderes do (S/ACIONAMENTO ANEXO

ranking nas quatro categorias F-
I
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:i 10 CORREIODOPOVO POLÍCIA

I BLlTZ: POLICIAIS REALIZAM TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO E COIBiÇÃO DE CRIMES,]

I
i
,
Quatro .mil veículos' foram
abordados na campanha da PM

�
I
I
I

I
I
!

]ARAGuADO SUL-A
PoliciaMilitar começou na

quarta-feira à tarde, em

parceria com a Prefeitura,
. uma campanha de cons

cientização no trânsito. Dis
tribuídos em diversos

I

pontos da cidade, mais de
15 policiais abordaram, até
a tarde de ontem, aproxi
madamente quatromil veí

culos, e distribuírammate

riais informativos e adesi

vos alusivos à valorização
da vida no trânsito. A te"

nente da PMArlene Vilela

destaca que este trabalho

teve início esta semana e

não tem data definida para
encerrar. "Nós vamos dar

continuidade a' esse pro
cesso de conscientização.
porque o número demor

tes no trânsito de Jaraguá
do Sul aumentou muito,
comparando ao ano pas�
sado. Apenas este semes-

.

tre, nós já registramos 12

casos, número superior a,
todo o ano de 2001", re-

I Fotos: Cesar

Tenente alerta os motoristas sobre a necessidade de respeitar o código de tr

vela a policial.
Ela destaca que o ma

terial distribuído apresenta
informações sobre o códi
go de trânsito, ��mo velo-

.

cidade permitida dentro

do perímetro urbano (60
Km/h), distância mínima
que as pessoas devem�an
ter entre um veículo e ou

tro, respeit� aos pedestres
e importância de utilizar a

faixa de segurança para
atravessar as ruas. "Este

,

alerta que estamos fazendo
agora é para conscientizar

as pessoas sobre a necessi

dade de respeitar as leis de
trânsito, porque, no mês

de outubro, o batalhão es

tará incorporando mais 80
militares. A part-ir de en

tão, com um grupo ainda

maior, estaremos efetu-

Policiais também estão efetuando campanha de repressão e coibição de crimes

I
I

I

ando cobrança mais rígi
da", avisa.

Paralela à campanha de
conscientização, os policiais
também começaram tra

balho de repres�ão e coibi

ção ao crime. Desde'quar
ta-feira à noite até ontem

pela manhã, a PM efetuou

rondas em diversos pontos
deJaraguá do Sul desta vez
para verificar veículos irre

gulares, foragidos, pessoas
armadas com facas, revól
veres, cassetetes, drogas, in
clusive casos de embria

guez. "Trata-se de uma

operação varredura, traba
lho bastante solicitado pela
comunidade, que também
não tem previsão para en
cerrar", diz a tenente.

Até o momento, 76

pessoas for�m abordadas

e 12 encaminhadas àDe

legacia de PolíciaCivil, por
porte de entorpecentes, ar
mas brancas (facas) ou em
briaguez. (FABIANE RIBAS)

SÁBADO

Max Bier está desaparecido desde o fim de semana p

Família de Bier pede ajuda
para localizar o músico

]ARAGuA DO SUL - A

família do músico jara
guaense Max Bier, 34

anos, ainda não tem no

tícias do paradeiro do ra

paz, desaparecido há seis

dias. No fim de semana

passado, Bier emprestou o
- carro da irmã para ir até

Joinville assistir à apre
sentação da banda de um

primo. Desde então, fa

miliares do músico não

têm mais notícias de Bier.

O veículo Astra, placa
LXE-3388, Jaraguá do

Sul, foi encontrado na

manhã de segunda-feira
passada, abandonado nas

margens da BR-101, Km
72, em Araquari. O caso

foi registrado na Delega-

cia de Polícia Civil daqu
cidade.

O delegado Adels

Westrupp comunica que
repartição pública con

com serviço de disque·a
núncia, onde as pessoas
têm conhecimento sob

algum fato que envolve
caso a ser investigado p
avisar a polícia pelo telefo
1683. ''A céntral deaten
mento é em FIo rianópo

,

mas o delegado da capi
do Estado está ciente

desa�arecimento do m'

sico janiguaense e vai n

repassar todas as infe

mações que chegarem a

eles. As pessoas não p
cisam se identificar", d�

taca, (FR)

EDITAL DE CONVOCAÇÃOI
I

A diretoria da Sociedade Espor-
o ('

te Clube Santo Antonio eonvo-

cá todos seus associados para
Assembléia Geral Extraordinária no

dia 24/08/02, sábado, às 14:30 hrs.

1 º CHAMADA - ÀS 15 HORAS
"

Com qualquer nº de sócios para
defiberar sobre assuntos de seus

interesse

A Diretoria

Língua &
Gramática

PÓS-GRADUAÇÃO UNERJ

-J
UNERJ

c.ntro� dt JarlQu6 doSlll

www.unêrj.br
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ÁBADO, 10 de agosto de 2002

No dia 19, segunda-feira, a FCC (Federação Catarinense

deCiclismo) completa 25 anos de atuação.Neste período,
o ciclismo catarinense produziu feitos e fatos, como cinco

ciclistaS olúnpicos e aVolta Ciclística Internacional de Santa
Catarina, que no dia 28 inicia sua 16a edição

No dia 16 de agosto, a Associação Formigari de Caratê
vai realizar apresentação de Kata e demostração de

Shai Kumite, no Shopping Breithaupt, às 19 horas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE...,SUS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2002

A Prefeitura Municipal de Jarag�á do Sul (SC), através
do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria de saúde,
Esporte e Lazer, comunica aos interessados que
estará credenciando Clínicas especializadas, sediadas
em Jaraguá do Sul (SC), para prestarem serviços de
CONCULTAS EM ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM
FONOAUDIOLOGIA E FONOTERAPIA INDIVIDUAL.

� �. Credenciar prestadores especializados em serviços
dGeConsultas em Assistência Especializada em Fonoaudiologia �

RUPO 07 e Fonoterapia Individual - GRUPO 38 (conforme
Tabel,a de procedimentos ambulatoriais do SIAlSUS), para
�tendlmentos de pacientes referenciados pela rede assistencial

(� Secretaria de Saúde, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul
C). ,

�STADORES � Pessoas jurídicas com sede no município
e J�r�guá do Sul (SC), aptas a prestarem serviços
especializados constantes do objeto deste edital e que atendam! as condições do Edital de Credenciamento.

'

BSM.UNERAÇÃO - A remuneração pela prestação de tais

�ervlço� será efetuada ao preço determinado pela Tabela d�
Erocedlmentos do Sistema SIAlSUS.f'IA.!. � O fornecimento do edital completo, será feito pelo
�or de Controle e Avaliação da Secretaria de SaúQe Esporte

�oo��er, em sua sede, nesta cidade, a partir da data de 12/08/

��De 14/08/2002 a 20/08/2002, na Sede da $aGretaria
80 SaUd� Esporte e Lazer, situada à Rua Jorge Czerniewicz, nº

hoo� �unlclplo de Jaraguá do Sul (SC), (FONE/FAX: 372.8400), no
rano das 7:45 às 11:45 hs e das 13:00 às 17:00 hs.

.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de agosto de 2002.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

\
AIRTON LIJIZWEBER SILVA �

Secretário Municipal de Saúde, Esporte e Lazer '

ESP'ORTE CORREIO DOPOVO 11

I DESTAQUES: COMPETiÇÃO TRAZ A JAR'AGUÂDO SUL OS MELHORES ATLETAS DE BOCHA DO ESTADO

Oube Baependi e Atvveg sediam
primeira Taça Ouro de Bocha

J

]ARAGuA DO SUL - o

Clube Atlético Baependi e
Arweg (Associação Re

creativa da Weg) estão se

diando a TaçaOuro de Bo

chaSul-americana de Santa

'Catarina, uma das maiores

competições de clubes
desta modalidade no Es

tado. Organizado em con

junto com a FCB (Fede
ração éatadnense de Bo

cha), o evento teve início
ontem à tarde, e prossegue

manhã, ao meio-dia,
lvendo aproxima
te 120 atletas, di
m 12 equipes. O

r do Departamento
ocha do Baependi,

Carlos Américo, diz que
esta é a primeira vez que

Jaraguá do Sul é cidade
sede dessa competição,
que atraiu ao Município os'
melhores atletas de Santa

TUBARÃO - A soleni-
dade de abertura da 15a

edição dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina
aconteceu ontem à noite,
em Tubarão, com partici
pação de aproximada
mente quatro mil pessoas,
entre atletas e técnicos e di

rigentes vindos de 73 mu-
, I

nicípios. Florianópolis tenta
o bicampeonato na dispu

\
ta de 24 troféus e 11 8 me-

o "Vermelho", um dos

melhores boladores de

dupla, e de Durvalino Pu

chmann, o "Lebre", que
também foi destaque no

Catarinense do ano pas-
/'

,

sado -, ressalta Américo.
O grupo jaraguaense está

dassi ficado para represen
tar a cidade nos Jogos
Abertos, que serão dispu
tados entre os dias 12 e 21

.
de setembro, em Lages. O
atual campeão estadual é o

grupo da cidade de Braço
do Norte. (FABIANE RIBAS)

Adãozlnho, Vermelho e lebre são bolonistas de alto nível técnico da equipe de JS

Catarina.
- A equipe Baependi/

FME/JCI conta com

bochófilos de alto nível téc

nico, como Adão Moreira,
o "Adãozinho", que é o

atual campeão estadual,
além de Juarez Freghetto,

dependem de seus con

gressos específicos, realiza
do? um dia antes do início

da modalidade.

tura contou com a partici
pação do prefeito de Tu

barão, Carlos Stupp, do
diretor-geral da Fesporte
(Fedéração doDeporto de

Santa Catarina), Pedro
\ .'

Bastos, e outras autorida-

des. Além do tradicional
dalhas em 14 modalidades. desfile de delegações, jura-

.

No primeiro dia de com- mento do atleta e acen-

petição tem jogos de han- dimento da pira olímpica,
debol feminino; 'voleibol houve apresentações de
masculino e tênis, no mas- grupos de dança e um es-

culino e feminino. As pro- petáculo surpresa monta-

grama�ões de atletismo, ju- <do pelos organizadores da

dó, ginástica rítmica, gi- solenidade.

nástica olímpica e xadrez -- A primeira sede dos

AberturadosJoguinhos de se reuniu cerca de 4 'mil p'��?qgS� I

\:. �_,-' ',: /:'{ ':." •

Joguinhos, em 1988, foi 'horas, na Sede, Náutica' do
Curitibanos, quando Con- Clube 29 de"Jl.luh9:,'NQ
córdia conquistou o título, mesmo local, crfuas€ulino
Florianópolis ganhou no estréia às 14 horas, com os

O cerimonial de aber- _ano seguinte e Joinville em jogos. de Flori�nópolis x

1997. Blumenau é o mu- Itajaí, Tubarão x Criciúma

nicípio que mais ganhou, e Brusque x Videira.
conquistando dez títulos

.
N,o. Ginásig Francis,co'

nas 14 edições. O municí- Salgado, na'ã?ert�pl:.f��ló;
pio de Florianópolis ê o handebol, ,j9gir:;,,���:-i 3
atual campeão dos Jo-' hotas�,)p'ela,C;hàvê C fe-

guinhos, título conquistado minina, Criciúma x SãoJo-
no ano passado, em São sé do Cedro, e, no Colégio
Bento do Sul, com dife- - São]osé,Jaraguá do Sul x

rença de apenas dois pon
tos - 139 a 137 - sobre

Blumenau.

No tênis feminino, Bal
neário Camboriú x Blu

menau e joinville x Tuba
rão fazem os primeiros
jogos da modalidade, às 10

Laguna, no mesmo horá

rio, No voleibol masculino
abrem a modalidade Join
ville x Florianc6poli�, no
GinásioAses, às 13 horas,
e na seqüência jogam Xan
xerê x Água Doce, todos
pela Chave A.

Ranking catarinense de ciclismo realiza nova prova
,

FLORIANÓpoLIs - A
FCC (Federação Catarinen
se de Ciclism?) dá sequên
cia, amanhã, ao ranking a:D2, .

realizando prova em Flo

rianópolis, no cÍia em que
se comemora os 25 anos

da Polícia Rodoviária de
Santa Catarina. Vão con-

correr as categorias elite,
sub-23, júnior e sub-30. A

etapa de estrada de Floria

nópolis terá início às 9 hoc

ras, em um percurso total
de 124 quilômetros. Será

disputada na Rodovia SC-

401, que liga o centro de

Florianópolis às praias do

Norte da Ilha. Aotodo, se-
"

são: elite,MarceloMoser (A
rão duas voltas entre o posto i vaf/fME Florianópolis);
P�l, daPIlli (policia Rô<;io-. sub�23, Learidro Lutz Ooe!
viária Estadual); e a locali- Bike/FMEJoiriville);júnior,
dade de Rio.Vermelho, As Alexssan_drp, q-a!:Annio
principais categorias do ,':'

I

(Avaí/FME 'i�'lodanópolis);
campeonato estadual esti.:: sub-ôü,' Alessandro Inácio

rão na pista. Os líderes do (Sapo Verde/CME/Es-
ranking nas quatro categorias quema Objetivo).Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PROVA: PILOTOS JARAGUAEi'JSES VÃO PARTICIPAR DE NOVA ETAPA DO ESTADUAL DE AUTOMOBILISMO

Sétima etapa de velocidade
cidade de Joinville

�

sera na
}ARAGUÁ DO SUL - Pela

primeira vez a cidade de

Joinvillevai sediar uma etapa
do Campeonato Catarinense
de Automobilismo. Trata-se
da sétima etapa da competi-,

ção, que foi transferida para
este fim de semana devido
ao mim tempo. Os organiza
dores do evento, promovido
pela Fauesc (Federação de

Automobilismo de Santa

Catarina), têm expectativa de
reunir pelomenos 70 pilotos'
de diversas cidades' do
Estado.

O piloto jaraguaense
Douglas Boga, que está na

liderança da categoria Mar

cas A, viaja hoje para a cida

de-sede da pJova. "Eu já
conheço a pista de Joinville,
corri em algumas oportuni
dades e obtive os melhores

tempos. Considero o traça"

Autódromo de Joinville vai reunir aproximadamente 70 'pilotos este fin';°d�
ao meio travado, com mui

tas curvas e poucas retas, o

que vai exigirmenos do mo
tor dos carros emais a agilida
de, habilidade e experiência
dos pilotos. Ache que por sa
ber como é apista tenho mais

chances de conquistar a vitó
ria e assumir a liderança isola
da do' campeonato", acre
dita. Douglas informa que
se chover no fim de semana

a prova deve ser transferida.

''Na minha opinião, a pista

Kreis Junior e Douglas Bogo buscam a liderança nas respectivas categorias

ra a competição porque não

está bem compactada, com
base firme, e com a chuvapo
de contribuir para formação
de alguns buracos", destaca.

Em segundo lugar na ca
tegoria Marcas N, com 49

pontos, o jaraguaense RauJi

no Kreis Junior também vai

correr nesta etapa e espera
fazer uma boa prova para

conquistar a liderança da

competição, Em primeiro lu
gar estáMichelGiuste, deJoa
çaba, com 56 pontos, e, em

terceiro, Carlinos Bago Ju
nior, de Blumenau, com 35.

Os treinos livres estão

marcados para iniciar hoje,
às 10 horas, e as tomadas de

tempo começam a partir das
14 horas. As provas têm

inicio previsto pará amanhã,
às 9h30. (FABIANE RIBAS)

TÊNIS DE CAMPO

A ATJ (Associação dos Tenistas deJ�aguá do Sul) ab
as inscrições para a primeira edição do Torneio A�
Baependi da modalidade."Os interessados pode
preencher as fichas de inscrição até o dia 16 de agos
na secretaria do Clube Atlético Baependi, em ho "

comercial, no valor de R$ 25,00. Programado pa
acontecer entre os dias 22 e 25 deste mês, a competiç'
será disputada nas categorias Infantil, Juvenil, Adulto
haverá espaço inclusive para estreantes, no femilimo
masculino. A A1J conta hoje com cerca de 50 sócios
está aberta para novas pessoas que tenham interesse

integrar o grupo.

INSC�IÇÕES
As inscrições para a sétima edição dosJogos da Semamd
Pátria - Troféu Geraldo Werninghaus abriram segunda
feira e podem ser efetuadas até o dia 19 deste mês, Ai
escolas interessadas devem encaminhar as fichas de inseri

.

para aFME (FundaçãoMunicipal deEsportes), em horáriú
'comercial. A competição é destinada para estudantes enm .1

10 e 14 anos, devidamente matriculados nas redes municipal
estadual e particular de ensino. O.congresso técnico d�

jogos será realizado no dia, 22, no auditório da Wnaro

Idiomas, a partir das 15 horas.

ABERTO DE FUTSAL

Hoje, às 16 horas, acontece mais uma rodada do

Campeonato Aberto de Futsal - Troféu Wizar�

Idiomas, desta vez no ginásio de ésportes da Arsepum
(Associação Recreativa dos Servidores Público

Municipais). Na oportunidade, o AcaraíjSoletex Malh�

entra em quadra para jogar com o 2000 Auto Center.e
às 17 horas/será a vez da Kiferro enfrentar a Eletropd
Até o momento, o artilheiro do campeonato é o jogador
Vanderlei Gomes de Oliveira, integrante da equipe da

Kiferro, que marcou dez gols. Dois times estão

empatados na defesa menos vazada. Tanto a Eletropol
quanto o Àcaraí contam com hove gols sofridos, em

quatro jogos disputados.

FUTSAL DE SCHROEDER
A equipe Pré-mirim (até 10 anos) vai fazer a final do

sétimo Campeonato Regional de Futsal Menor, que
acontece no "Galegão", em Blumenau, neste final de

semana. O grupo está treinando forte para enfrentar o
\ '

time da Apama, que está entre os melhores da categorta,
assim como as equipd de Chapec? e Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




