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53%

Hospital Jaraguá é pioneiro em �mGuÁ
cirurgia de redução de estômago

Equipe médica de Jaraguá do Sul e do Institu

to Garrido, de São Paulo, realizaram, ontem, a

primeira cirurgia bariátrica (redução de estôma

go) da região. A dona de casa Fridolina Becker,
deJaraguá do Sul, terá seu peso reduzido em até

40%, no prazo de 12 meses, segundo informa
ções do especialista em cirurgia do aparelho di

gestivo médico Joe Waltrick Júnior. A paciente

Arquivo/C P

Produção regional de banana foi expressiva este ano

Banana da região atinge
as metas dos produtores

A banana produzida nos municípios do Vale do

Itapocu representou, este ano, 57% do volume ex
.

portado da fruta para outros países. No primeiro
semestre deste ano, 70% das exportações brasileiras
saíram de Santa Catarina.

PÁGINA 4'

Desfile cívico vai
reunir 1,2 mil alunos'
de Jaraguá do Sul
PÁGINA 7

passa bem e deve sair do hospital dentro de qua
tro dias.

Este tipo de cirurgia é utilizada na doença
da obesidade mórbida (4S quilos acima do peso
normal), doença de origem genética que atinge,
atualmente, cerca de 1 milhão de pessoas em

todo o Brasil.

PÁGINA 7

, César Junkes/Cj>

Besc da Vila lalau foi alvo de três assaltantes

Homens armados levam
montante de R$ 12 mil

A Agência do Besc localizada no Bairro Vila Lalau
foi alvo de assalto à mão armada na tarde de ontem,

por volta das 14 horas. Três homens entraram na

instituição financeira, renderam 30 clientes e levaram
valor de R$ 12 mil.

'- PÁGINA 13

'Tolerância Total' é
vista como chance
de g�nhar prêmios'
PÁGINAS 8 E 9

"-

este mes commostra

dos selecionados
PAGINA 10

Salão Schwanke abre

ir 273'·1000

Aproximadamente 2,5 mil mo

tociclistas, vindos de cidades de
todo o País, vão dar um show de
habilidade sobre duas rodas, du
rante a 11 a edição do Encontro
de Motociclistas. Página 15

Divina Providência

é c�mpeão dos Jesp
o 'Colégio Divina Providência

sagrou-se campeão geral dos Jesp/
2002, que começou na segunda-fei
ra e encerrou Ontem à tarde, no Gi
násio de Esportes Arthur Müller.

.

PÁGINA 14

,. ,.
Germânia
toldos

&
coberturas
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Lapidando uma jóia rara

É preciso aprender a ser...

GLÓRIA NUNES DE MENDONÇA FERNANDES - Estudante da
Ciência Logosôfica-

Paraaprende�r, cada dia, um poucomelhor, é preciso conhecer o
mundo intey6o, ser valente e mais consciente. Deixar ampliar o
entendim�tfto do convívio das gerações e da inesgotável fonte da alegria

_- de existir e de sentir a vida infinita. Perceber que nos ponteiros de relógios
há um compasso disciplinado de horas num militar avanço de segundos
e minutos, registrando a sintonia mecânica indiferente à.vida, Essa vida

que, requer vida e precisa mais que oxigênio, um rico 'conteúdo para
comemorá-la. Assim me lembro das palavras de Raumsol que, quando
sentimos que existe uma vidamais ampla, resta-nos a alternativa de cambiá-

-

la, e que não devemos esquecer que "o tempo que deixamos passar sem

registrá-lo fielmente em nossa consciência-é tempo que não volta e que
retiramos do que pensávamos desfrutar".

E é, em seus íntimos momentos, quando você escuta as batidas de
um coração e entende que, para conter um ímpeto de maldade ou impedir
o barulho da desordem, servir de exemplo para semelhantes ou permitir
o fluir de energias inocentes, tem que aprender a cultivar as próprias
energias.

Você aprende então que, para desencucar-se de todos os "sentidos"

equivocados e limitados nos quais, os mistérios, fortemente os

submeteram, é preciso coragem e valentia para desvencilhar-se do abraço
inconsciente das credulidades vulneráveis e deixar de ser refém para,
simplesmente, ser. Poder crescer como Ser humano consciente e equilibrado
nos pilares do direito e do dever.

Aprender a sentir a vida impulsionando movimentos de

desprendimentos e envolvimentos, articulando novos nascimentos em
, sutis homenagens de contínua evolução. Nessa fluência permanente, é
possível ser feliz e responsável paramultiplicar o Bem e desistir do Mal.
Por isso, ao escutar-as batidas de um coração, decf&rá, com inteligência e

consciência, que, agora, é a sua e também aminha hora de aprender a Ser.
Buscar transcendentes conhecimentos de Bem é o único caminho que nos
conecta inteligentemente no universo de Deus e, certamente, no caminho
da unidade humana.

Viver sua linguagem pura e simples. Exercer a liberdade docente de
assumir sesponsabilidades que dilatam as limitações pessoais, que
extrapolam limites dos horizontes humanos para estar permanentemente
livres, no eterno existir do Pensamento UrÍiversal como uma centelha
divina na constelação do eterno acercamento de amor aDeus.

]EeE PEDRO DA SILVA - Professor
No decorrer dos meus 12 anos no ofício de ensinar, vivenciei várias

situações, aprendimuito e devo ter errado bastante. Nestes 12 anos, dos

quais 8 em sala de aula, convivendo diariamente com aluno; e nestes 4 na
direção do Colégio Nova Era, pude observar que existem trê� tipos de

professor que povoam as salas de aula.

O primeiro é o professor recém-formado, que saiu da graduação com
mil idéias, mas sem nenhum manejo de sala de aula. Esse professor
acaba, por vezes, sufocando o aluno com uma avalanche de conteúdos.
Muitas vezes, esse professor nem consegue ver o seu aluno como um ser

em desenvolvimento, buscando limites e descobrindo a vida.
, O segundo tipo de professor é aquele que, após alguns anos de sala de
aula, já está mais centrado, mais equilibrado, com o conteúdo mais

organizado. Ele'ensina com umamaneira tranqüila, repassa o suficiente
para o desenvolvimento do aluno. É o professor que os alunos adoram.
Têm respeito por ele, aalniram pela postura e experiência .

Finalmente, o terceiro tipo de professor, éo de final de carreira, cansado,
semmuita paciência e que ensina omínimo: É lógico que existem exceções,
não se pode generalizar,O importante, o seu professor perceber que o ato
de ensinar é ,uma arte, uma doação, Não se deve perder a alegria e a

motivação de orientar os educandos para' o melhor caminho.
Pense, professor, nós temos comomatéria-prima a jóiamais preciosa

de,qualquer farru1ia. Devemos lapidá-la da melhor forma possível.
Artigos para Carta do LellDr devem ,ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorrelodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para

'

contalD, O joma! se reseM o direito de sintetizar o texto e fazer as CX>ITeÇões ortográficas e gramaticais neassárias.

•

Obra prejudicada

Os' textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, n�cessariamente, a opinião do jornal. •

o atraso na construção davia
paralela à Rua José Theodoro
Ribeiro, importante alternativa

para desafogar o trânsito no

Bairro Ilha da Figueira, por causa
da queixa-crime encaminhada

pela Apeajas (Associação de

Proteção e Educação Ambiental
de Jaraguá do Sul) contra a

,

Prefeitura deJaraguá do Sul, não
pode ficar despercebido da co

munidade e merece alguns
comentários. O primeiro deles é

justamente o dano que esta

situação causa aos moradores do

bairro, sem falar aos interesses
das empresas nele estabelecidas.

Todos sabem que o tráfego
de veículos e pedestres está con
gestionado naquela rua, princi
palmente nos horários de movi
mentação dos escolares. Mesmo

assim, a Apeajas Dão semelindra
em privar os moradores do
Bairro Ilha da Figueira de ter a

obra concluída, conforme é von

tade do Exetutivo. A tomada do

depoimento do prefeito lrineu

Pasold sobre o episódio naDele
gacia da Polícia Federal, emJoin
ville, na última quarta-feira,
denota que o caso ainda está na

fase de apuração e poderá de-

• CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

-r
Outroaspecto relevante
é o dequePasoldbaseia
oprojeto e a intenção de
construiraparalela em

laudo da Fatma,
segundo suaspróprias

palavras
•..1

morar bastante até o seu des

fecho, prejudicando o importante
projeto. Não se pretende aqui
diminuir a importância da

participação dos cidadãos na

fiscalização dos nossos proble
mas ambientais (alega-se,nó caso,
o risco de serem causados pro
blemas ao Rio ltapocu), desde
que o façam através de enti

dades e movimentos bem cons

tituídos, como acredita-se, seja a

,Apeajas. Entretanto, manifesta-
ções e iniciativas desta ordem

precisam sempre ser bem avalia
das em suas implicações e conse
qüênàas sobreo interesse sobera
no, que é avontade dapopulação.

Nesse episódio, no 'entanto, as
conseqüências são desfavorá
veis para os interesses dos mo

radores do bairro, 'porque, além
de atrasar a construção da via

paralela, oprojeto ficou sem qual-

quer previsão de reinício, apesar
de reconhecida importância,
além de criar obstáculos ao pre·
feito, no seu intuito de solucionar
o problema, propondo-se a exe

cutar uma via alternativa.'
Outro aspecto relevante é o

de que Pasold baseia o projeto e

a intenção de construir a paralela
em laudo da Fatma (Fundação
do �eio Ambiente), segund
suas próprias palavras. Por iss

cabe perfeitamente indagar S,I,!,;'
este não é argumento suficient

para assegurar a validade d

projeto, sem falar da indiscu
'

importância social domesmo. Ou
será que o parecer dos técnico

da Fatma não tem mais validade
suficiente para assegurar a obn

como sendo lícita, além de neces

sária?
É oportuno indagar, também

quem assume a responsabilidade
por danos materiais e vítimas en

acidentes registrados no loc

doravante, até a construção' d
via paralela ficar concluída. o.

movimentos ditos de preserva
ção e salvação não devem

.

só no sabor dos seus objetivos,
mas procurar refletir o interesse

da coletividade.
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O diretório do PMDB de Jaraguá do Sul enviou nota
à imprensamanifestando publicamente agradecimento
aos líderes do PPS da região, pela demonstração de

apoio ao deputado estadual e candidato à reeleição
Ivo Konell, que corre o risco de ter sua candidatura
retirada devido a problemas com o TRE (Tribunal
Regional Eleitoral), que impugnou o nome do can

didato devido à rejeição de contas relativas ao perío
do em que Konell foi prefeito de Jaraguá do Sul.

.

INCERTEZA
O PMDB de jaraguá.do
Sul, segundo informa

ções do presidente do
diretório municipal, Ro
naldo Raulino, pretende
esperar até terça-feira o

resultado do TRE sobre
a impugnação do candi
dato à reeleição deputa
do estadual Ivo Konell.
Caso o TRE mantenha a

impugnação, o PMDB de

Jaraguá do Sul vai es
colher um substituto de
outra região.

e

o

PPS

POSSE
O vereadorEugênio Gar-

.

cia (PSDB) assumiu, quin
ta-feira à tarde; o cargo
de presidente interino da
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul. Garcia as

sume a presidência em

substituição a Vitória Al
tair Lazzaris, que, por sua
vez, assumiuo cargo de pre
feito interino em virtude
do afastamento do titu

lar, Irineu Pasold (PSDB),
que entrou em licença pa
ra tratamento de saúde.

O candidato a deputado estadual pelo PPS de Jaraguá
do Sul, Luiz Felipe Martins Cavalcante, continua com
as reuniões nos bairros. Nas últimas semanas, esteve
reunido com os moradores de Rio Cerro lI, Chico
de Paulo e Tifa Martins, Guamiranga e Avaí, em Gua
ramirim, e Braço do Sul, em Schroedet, além de loca
lidades das cidades de Curitibanos e Campos Novos..
Em seu discurso, o candidato enfatiza como principal
proposta de trabalho a implantação do Programa de
Saúde F;amiliar.

ENTRE ASPAS·�. _

"Sou um patrimônio do PMDB." CA afirmação
é do senador e candidato à reeleição pelo'PMDB
Casildo Maldaner, durante entrevista coletiva

. concedida esta semana, em Guaramirim)

Altevir'Antonio Foga�Junior
. OAB j$C 2969·8· .

Osvalina Vargas Rodrigues
.

.

DABjSC296S:B I

Rua 25 de Julho, 234 . Bairro Vila Nova· Jaraguâ do Sul/se Fone/Fax: 370·8866

I DISPUTA: CANDIDATO AO SENADO VISITA A REGIÃO E FAZ CRíTICAS AOS ADVERSÁRIOS POLíTICOS\

Casildo Maldaner reafirma
apoio aos \ aliados políticos

, )

GUARAMIRIM':_ o sena

dor e candidato à reeleição
Casildo Maldaner (pMDB)
esteve, quinta-feita, em Gua

ramirim, cumprindo agenda
de campanha. O candidato
reuciu os peemedebistas da
região em um posto de ga
solina do Bairro Avaí, por
volta das 11 horas.A escolha
do local para à encontro, se
gundo Maldaner, foi uma
forma de mostrar à cornu

nidade as obras prometidas
e não realizadas pelo gover
nadordo Estado e candida
to à reeleição, Esperidião
Amin. Munido de duas lu

pas, Maldaner disse que está
à procura das realizações do
Governo do Estado, mas
em Guaramirim não encon

trou nenhuma. Entre as pro
messas não cumpridas pelo
Governo do Estado, o can

rlidato ao Senado cita a Ro
dovia doArroz, a ampliação
da Escola Alfredo Zimmer
mann, no Bairro Avaí, e as

obras daCasan, que iniciaram
há quatro anos e ainda não
foram concluídas. Outra criti
ca ao governador é em rela

ção ao processo de privatiza-

]ARAGuA DO SUL - Até
o final desta semana, 15 mini
comitês eleitorais estarão

, abertos namicrorregião para
intensificar as campanhas dos
candidatos do PT a deputa
do estadualDioneiWalter da
Silva e a federalMarcos Scar

pato. Já foram instalados mi
nicomitês nos bairros Santa

Luzia, Czemiewicz,VilaRau,
Barra do Rio Cerro, Estrada
Nova e Tifa Theilacker, que
contam com estrutura de
materiais de campanha dos

candidatos a governador,
José Fritsch, ao Senado,Míl
ton Mendes e Ideli Salvati, e

Teo Bogo/CP
Munido de duas lupas, Maldaner busca obras de Amin

ção do Besc. "Ele (o gaver-
o nadar) disse que não iria pri
vatizar nada, mas não cum

priu o que prometeu", refor
ça Maldaner. ,

O candidato ao Senado
fez questão de salientar que
o eleitor está cansado de ver

sempre as mesmas pessoas
no poder. "O nosso gover
no não será familiar.A nossa

vitória nas umas representa a

sociedade no poder", frisa o
candidato, ao referir-se às tra-

à presidência, Luís Inácio

Lula da Silva.
Diariamente a militância

petista visita os moradores

para conversar sobre o

projeto democrático-po
pular de governo a ser im

plantado noBrasil e em Santa
. Catarina,

Os próximos rninicomi
tês de campanha serão insta
lados nos bairros Vila Lalau,
Ilha da Figueira, Morro da
Boa Vista, Vila Lenzi, Santo
Antônio,NereuRamos,João
Pessoa, nos loteamentos

Spriedmann, Piazera e Souza,
eTifaSchubertÀs 19h30 de

dicionais famílias de políticos
que têm cargos em todas as

esferas do poder em Santa
Catarina. ,''Acredito que a

sociedade, de um modo ge
ral, não quermais dois nomes
da mesma família no Sena

do", alfinetaMaldaner, numa
referência ao filho do sena

dorJorgeBornhausen (PFL),
Paulo Bornhausen (PFL), de
putado estadual e candidato
ao Senado.. Maldaner afirma

que o PMDB é o partido

ontem, o candidato a federal
Marcos Scarpato reuniu-se
com lideranças daTifa Schu
bert (casa deMauro Pappen),
e o candidato a estadualDio-

.
nei esteve emMassaranduba.

Hoje eles estarão prestigian
do o desfile cívico e partici
pam da concentração de di

rigentes sindicais da micror

região, no centro da cidade,
para mobilizar a população
1:\0PlebiscitoNacionalcontra
a Alca (Área de Livre Co
mércio das Américas).

Ainda hoje, às 15 horas,
os candidatos petistas visitam
moradores-do Bairro Estra-

que tem o maior número de
filiados e, para reforçar esse
contingente, estimado em

cem mil pessoas, o PMDB
vai promover, no dia 15 deste
mês, uma verdadeira opera
ção de guerra, que deve acon
tecer simultaneamente em

todos os 293 municípios de
Santa Catarina, às 15 horas.
"Em todos os municípios, na
mesma hora, oPMDB estará

promovendo manifestações.
'I populares para mostrarmos

a força da nossa legenda e

contagiar o eleitorado com o

número 15", afirma.
. Maldaner, durante entre

vista à imprensa, afirmou
que não está preocupado
com o possível crescimento
de seu aliado político, Leonel
Pavan (PSDB). O candidato
do PMDB garantiu que a

expectativa é de que os dois

consigam se eleger.Nas pes
quisas realizadas, Maldaner
ressalta que está em segundo
lugar, e que Pavan encontra
se na terceita posição. "Es
tamos mantendo os com

promissos assumidos com o

PSDB", resume o candidato.
(MARIA HELENA DE MORAES)

PT inaugura minicomitês em toda a microrregião
da Nova e, no final da tarde,
participam de reunião com

os moradores da Vila Caro-
,

lina, em Guaramirim.
Dionei e Scarpato reto

m:hn a carrípanha na segun
da-feita, com uma reunião,
às 19h30, na casa de filiado

petista, noBairroRioMolha.
''A comunidade está enten

dendo a necessidade de ele

germos o maior número de

deputados para c(ontribuir
mos efetivamente comi o
governo Lula", lembra Dio
nei, destacando ainda o apoio
que o PL tem demonstrado
nesta campanha.

1 So.by cJog + 1 ka.po + l·Surp(eSd
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I RECORDE: EXPORTAÇÃO DE BANANA AUMENTA MAIS DE 405%, SE COMPARADO AO ANO ANTERIOR

.Regiâodo Vale do Itapocu
exporta 57% das 'bananas

']ARAGuA DO SUL - A

produção de banana na

Região do Vale do ltabocu,
que compreende os muni

cípios de Schroeder, Barra
Velha, SãoJoão do Itaperiú,
Massaranduba, Guara

mirim, Corupá eJaraguá do
Sul, atinge padrões expressi
vos na economia brasileira.

J
.

Para se ter uma idéia, no pri-
meiro semestre desde ano,
70% da fruta exportada
pelo Brasil foi produzida
nos bananais catarinenses,
das quais; 57%, abrange a "

Região do Vale do ltapocu.
Saliente-se que o aumento

nOJ ano 2002, em relação ao
ano 2001, foi de 405%, e

que, quase 99% se destinou
r:

aos mercados dos países do
Mercosul.

De acordo com o téc-
nico do Instituto Cepa/SC
(Comissão Estadual de Pla
nejamentoAgrícola),Adrnir
Tadeo de Souza, dois âspec
tos estão sendo fundamen
tais para um novo marco na

c
,

bananicultura. Primeiro a
I

crise econômica instalada na

Argentina e no Uruguai,que
elevou substancialmente o

preço da fruta equatoriana,
fazendo com que eles dei
xassern de adquirir o pro
duto desse país, optando
pela compra no Brasil. A

Argentina e o Uruguai, tra
dicionais importadores do

Equador e principais. im
portadores da banana brasi
leira, são, hoje, responsáveis
por 65% e 19%, respectiva
mente, do total da fruta ex

portada. Em segundo lugar,
o elevado índice de uso da

tecnologia disponível, ' que
contribui para o expressivo
aumento da qualidade e

apresentação da fruta aqui

,-
.

Arquivo/CP

Produção 4a Região do Itapocu atinge padrões expressivos na economia b�asileira

produzida.
A contribuição da Re

gião do Vale do Itapoçu
tem sido decisiva neste pro
cesso, tanto pela difusão da

tecnologia aqui empregada
para a maioria!dos RPrpares
.em todo o País quanto pelo
significativo aumento nos

volumes exportados. "Por
atingir padrões internacio

nais, a banana brasileira já
conquistou alguns mercados
da Europa, e pretende in

tensificar relações com o

mercado da América' do

Norte", acrescenta Souza.

Na opinião de Fillipe
Voigt, um dos maiores ex

portadores' da região, os\
principais problemas en

frentados pela classe são: a

alta dos Jnsumos impostos
pelo governo, em decor
rência do aumento e varia

ção do dólar, e o risco da

inadimplência na contra
tação com os compradores.
"Com intuito de aumentar
nosso incremento de ven

das, negociamos preços e

prazos' de maneira a com

petir caiu outros distribui,
dores, e, assim, facilitar aos

compradores a aqUls1çao
dos produtos, mas não é '

raro encontrarmos mal pa
gadores", enfatizaVoigt Ele
afirma que 95% de sua pro
dução é destinada ao mer

cado externo, principalmen
te paraArgentina, e, dos 5%
restantes, são v�ndidos pata
São Paulo e Rio Grande do
Sul. "Despachamos amédia

de 8 a 9mil caixas, semanal
mente, e a bánana Caturra é

a mais procurada", com
pleta.

'

SUPERAÇÃO - Somen-

te no primeiro semestre do

ano de 2002, as vendas ex

ternas do País s�peraram as

do mesmo período do ano

anterior, em quase 2(')0%. O

volume, calculado de ja
neiro a junho de 2002, foi
de 103.727 toneladas, en
quanto no ano passado, no
mesmo período, foram ex

portadas 34.714 toneladas.

"Historicamente, é aprimei
ravez que omercado exter

no da fruta alcança tão 'ex

pressivo incremento nas

vendas."
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Tripé do desenvolvimento

MA�o ZANGHEIlNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola tle Guaramirim

zanghe@terra.com.br)

Enquanto alguns animais já se encontram extintos, outros
caminham a passos largos para o mesmo fim. Autoridades do

mundo inteiro reuniram-se na África do Sul para rev� a Rio-92,
agora chamada de Rio +10.

O mundo de hoje, 2002, está mais poluído, destruído que em

1992. Compromissos assumidos na Rio-92' não estão sendo

cumpridos e o mundo continua a se preocupar com tratados
comerciais poderosos, sem ao menos se preocupar com o meio

que os envolve, o meio ambiente .

.

Fala-se tanto em "desenvolvimento sustentável" como se

fossem unidos, o meio ambiente e o desenvolvimento, porém,
para alguns "govemântes", desenvolvimento sustentável relaciona
se somente com "crescimento econômico", esquecendo-se do meio
ambiente.

Já se comenta que as guerras' deste século serão única e

exclusivamente disputadas pelos reçursos <h generosa, sábia, mãe
natureza.

Jamais devemos esquecer as mudanças climáticas que estão

acontecendo no mundo: temperaturas aumentando e degelo dos

glaciares, inundações, secas e incêndios pelo mundo.•.
A miséria, a escassez de recursos e alimentos levarão massas

humanas a procurar por alternativas de sobrevivência, como
invasões, guerras e o caos.

Há de se pensar rapidamente na contenção de emissão de

pofuentes no ar, água e no solo, para que possamos contornar tais

problemas, já expostos por cientistas.
.

''A ganância leva a ignorância e amiséria ao caos". Em torno de
1 bilhão de pessoas passa, fome e 2 bilhões não têm água potável.
Do total dos que passam fome r;o mundo, 4D mil pessoas morrem
da fome por dia, equivalendo a 14 milhões de pessoas por ano!

Portanto, faz parte do tripé do desenvolvimento sustentável: o
meio ambiente, desenvolvimento econômico e a igualdade social.
É preciso também que países em desenvolvimento, como o nosso,

parem de dizer que os ricos poluíram e continuam poluindo,
enquanto ditam regras para que sejam observados por nós.

Não defendo ninguém, porém o mundo acordou tardiamente.
Ainda há tempo para a reversão e é só observar algumar> regras da:
Rio +10. Os govemos devem:

.

'

* Se comprometer a financiar fontes renováveis e a disponibilizar
energia de fontes limpas, acessíveis e renováveis para os dois bilhões
de pessoas do mundo inteiro que vivem sem eletricidade;

.

* Ser consistentes. Se realmente estiverem comprometidos com
o desenvolvimento sustentável, devem parar de financiar o

desenvolvimento não sustentável. Países da OECD, em especiàl,
devem imediatamente ai.unentar o financiamento e apoio a fontes
renováveis de energia (por meio de agências de Crédito para
Exportação, Instituições Internacionais de Financiamento e em

âmbito'doméstico), e todos os países devem colocar em prática
um plano para eliminar, nos próximos 10 anos. os subsídios às

fontes de energia convencionais, 'incluindo energia nuclear, com
um plano de transição para garantir que as economias de países
subdesenvolvidos não sejam prejudicadas.

Caso os governantes não, quiserem adotar estas regras e se

comprometerem em programas de financiamento e implantação,
estarão decretando a morte do meio ambiente antes do que se \aJ
possa imaginar. '. I

Dr. Pedro,Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
-, CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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EMPRESÁRIA
O diretor-superintendente da Weg Motores, en

genheiro mecânicoMoacyr Rogério Sens, ministrará,
no próximo dia 11, palestra sobre "Qualidade e inova

ção tecnológica" para integrarites do Núcleo daMulher
Empresária daAcij s (Associação Comercial e Industrial

I'
deJaraguá do Sul).
Os temas abordados são o compromisso da direção,
inovação e tecnologia, educação e treinamento e gestão
participativa. O evento começa às 19�30, no auditório
do Cejas (Centro Empresarial deJaraguá do Sul). O
investimento para associados da Acijs e Apevi é de

R$ 5,00, e para não sócios, R$ 8,00. As vagas são

limitadas e, após o evento, os participantes serão con
vidados para um coquetel, e também para conhe

cerem a exposição de produtos e serviços das empre
sas Camara. Inscrições com o consultor Luiz Dalri,

, pelo telefone (47) 371-1044 ati pelo e-mail
."

luizdalri@acijs.com

ISO 9000
Profissionais de empresas responsáveis pela
implantação de sistemas de gestão da qualidade ISO
9000/2000 têm a oportunidade de testar conhe

cimentos em Jaraguá do Sul s'obre as normas de

qualidade. Através daABNT/CB-25 e a Internacional

Isto (Standardized Testing Organization), com sede
na Suíça, que firmaram a parceria com a aferição do

, entendimento dos conceitos das normas da série ISO
\

\ 9000/2000, as provas são aplicadas em mais de 40

paísés, de forma voluntária. São utilizados critérios
uniformes de medição, para as organizaçôes e seus

profissionais quanto ao nível de entendimento dos

requisitos das normas da série ISO 9000. Jaragu� do
Sul será sede de uma das provas no dia 14 de setembro,
sábado, das,9 às 12 horas, no Centro Empresarial.
Poderá ser desenvolvida em português ou inglês,
ficandoa opção a critério do candidato. O custo é de

I

R$ 295,00. Informações podem ser obtidas com

Geovana Fossile, naAcijs, pelo telefone 371-1044.

PREVENÇÃO
A Cipa (Comissão Interna de Prevenção deAcidentes)

,

promove curso nos dias 16 e 17 de setembro, das 8
às 12 horas e 13h30 às 17h30, e no dia 18, das 8 às 12

horas; no auditório daAciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim). O curso, que é

destinado a empresários e colaboradores, visa formar
trabalhadores para assumirem as funções de prevenção
de acidentes nas empresas, em. cumprimento à lei, bem
como aplicar as normas de segurança relativas a Cipa,
Os instrutores são credenciados aDelta&Ambientec
e os trabalhos terão 20 horas de duração, com cer

tificado. Para os associados, a Ambientec e Fausel&
,

Associados o curso é gratuito e será cobrada apenas a
taxa de R$15,00, por participante, pelo material didá
tico. Para os não associados é R$ 75,00, por partici
pante. Este curso é obrigatório para todas as empresas
públicas ou privadas e estabelecimentos. Quem des

cumprir a determinação está sujeito a pagarmulta de
até 6 mil Ufir's, As vagas são limitadas. Maiores in

formações no teldon� 373-0037, com Andressa.

ECONOMIA CORREIODOPOVO 5

IRENDA: EMPRESA OFERECE TREINAMENTO PARA PESSOAS QUE DESEJAM COMERCIALIZAR OS PRODUTOS

que têm oportunidade de

apresentar uma renda extra
em casa -, considera a

consultora Romi Kiste

Adam. As pessoas interes

sadas em conhecer a estru

tura e revender produtos
Racco podem comparecer
ao centro operacional ou
telefonar para o número

370-6866.

Racco oferece linha completa
para tratamento de beleza

]ARAGuA DO SUL - A

beleza em primeiro plano.
Para suprir as necessidades
das clientes, a Racco ofere
ce linha completa de trata
mento facial, corporal, ca
pilar, de maquiagem e per
fumaria, todos produtos
de primeira qualidade. A
empresa, que atua há 15

anos no mercado nacional,
equipou um centro opera
cional que distribui as mer

cadorias para asconsultoras '

de beleza, em Jaraguá do
Sul. Na estrutura, localizada
no Calçadão, na Rua Ma

rechal Deodoro da Fonse

ca, a promotora Rosita Sei
del Cielusinski informa que
acontecem reuniões e 'são

ministrados os cursos para
as pessoas que têm interes- ,

se em comercializar os

produtos Racco. '

I ,

Com mais de 300 itens,
a Racco tem projeção in

ternacional, prêmios de re

conhecimento da qualida-

Fotos: Cesar Junkes/CP

Racco dispõe de aproximadamente 300 produtos de beleza de primeira qualidade

de. "A empresa conta com

laboratório próprio de

microbiologia, localizado
em Curitiba, além de estar

investindo num laborató

rio farmacêutico, já que os '

produtos estão além' da

questão de cosmetologia",
diz. Ela enfatiza que é tira

do uma amostra da maté

ria-prima utilizada para a

confecção dos produtos
para efetuar análise e apro
vação do.material, que tem,
princípio ativo natural.

- A linha da Racco

apresenta um preço bas-
I ,

tante competitivo emrala-

ção às outras mercadorias

comercializadas no merca

do, o que facilita o trabalho
das consultoras de beleza,

Selbetti faz e copia os documentos, de sua empresa
]ARAGuA DO SUL - O

Centro de Cópias Selbetti,
empresa prestadora de ser

viços que atua no Estado
de Santa Catarina há apro
ximadamente 25 anos,

copia, faz e imprime docu
mentos para os clientes.
Além de terceirizar copia
doras, impressoras e fun

cionários, a Selbetti tam
bém atua na área de ven

das, comercializando os

equipamentos, com toda
assistência técnica especiali
zada necessária. "Nossos
funcionários são treinados
e capacitados para exereer

determinada função _e
prestam serviços para qui
se todas as marcas", diz o

proprietário do estabeleci

mento, Paulo Henrique
Fonseca, enfatizando que
os técnicos têm conheci
mento nas áreas de mecâ

nica, informática e sistemas
de impressão.

Única empresa com

mais de 25 anos, que atua

no segmento de terceiriza-

empresa atua na área de Cópia e impressão para empresas de' todo o Brasil

ção e locação de equipa
mentos de.jnforrnática,
copiadoras, com forneci
mento de material e todo

respaldo técnico, a empre
.sa presta serviços nas ci-

dades de Joinville, Blume
nau, São Bento do Sul e

Jaraguá do Sul. "Nosso
foco principal são as em

presas e instituições, lo
cando nossos equipamen
tos. A vantagem é grande,
principalmente para aque-

les que usam constante

mente essasmáquinas, pois
não precisam se preocupar
com a renovação dos equi
pamentos. Nós fazemos

contratos até quatro anos,
fornecemos o material e

assistência, é muito mais

prático do que adquirir a

máquina e se preocupar
com a renovação da má

quina", considera Fon seca.

A Selbetti dispõe de vá
rios modelos de copiado-

ras, entre as analógicas (que
apenas fazem cópia) e as

digitais (que também im

primem).
. Mais informações
sobre o funcionamento da

empresa podem ser adqui
ridas pelo telefone 371-
1244. A estrutura da Sel
betti está localizada na Rua
Olívio Domingos Brugna
go, 611. O endereço ele
trônico é selbetijaragua@ter
ra.com.br.
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I BENEFíCIO: OBRA DA RUA JOÃo MIGUEL DA SILVA, NO BAIRRO ESTRADA NOVA, FICA PRONTA EM 90 DIAS
,

,

Prefeitura inicia pavimentação
de rua do "Morro da Pedra"

]ARAGuA DO SUL - A

-Prefeitura iniciou-esta sema

na a pavimentação da Rua
João Miguel da Silva, no
Morro da Pedra, Bairro
Estrada Nova. A empresa

Engepasa trabalha no local
e deverá concluir o serviço
em 90 dias, de acordo

com o secretário de De

senvolvimento Municipal,
Humberto Travi. O servi

ço está começando com

atraso, porque foi.preciso
fazer a preparação do lo

cal, que é bastante íngreme
e de difícil acesso, com a

construção de um muro de

contenção em concreto,
em uma das laterais da rua.

Com 560 metros de

extensão, a pavimentação
tem partes em concreto e

outras em lajotas. A cons

trução mista deve baratear

b custo da obra aos mora

dores do local. Cerca de
110 famílias residentes no

morro estão 'sendo bene

ficiadas, Há mais de 10

anos a comunidade reivin-
-dica a pavimentação da

quela via pública, que, final
mente, está sendo executa
da pela�tual administração
municipal, conforme o

presidente da Associação
de Moradores do Bairro

Estrada Nova, Justino Pe

reira da Luz.

A obra é de grande im
portância, explica Justino,
porque a rua tem aclive e

declive bastante acentua

dos,' qúe dificultam muito

a passagem de veículos e
\

pedestres, principalmente
nos períodos de tempo
ruim. Segundo ele, existem

Cosa, )_unk_s/C P

\
Engepasa garante a conclusão da obra em, no máximo, 90 dias

vários relatos na comuni- )

pliação' da rede de esgotos, saída para q�e outras fa-

dade de p(lssoas feridas em em fase de instalação pelo mílias também' sejam aten-

acidentes naquela vg pú- Samae (Serviço Autôno- didasrapesar das dificulda-
blica, por causa das dificul- mo Municipal de 4gua e des técnicas para atender

dades de deslocamento. Esgoto).
/

todas' as residências com o

Isso tanto envolvendo pe- A rede de esgoto aten- serviço. Falta também de-
destres quanto ocupantes de só uma parte da rua por finir o, endereçamento
de veículos. A Rua: João causa da irregularidade do postal da rua, para que os

Miguel da'Silva é uma terreno. Os moradores Correios possam funcionar
/

transversal da RuaJosé Pie pretendem discutir uma melhor no local.

coIli, principal via de acesso
ao bairro.

O morador Marcelino

Nunes, que preside uma

comissão constituída na

comunidade, com a finali

dade de reivindicar obras
e serviços para o bairro,
destacou a importância da

pavimentação da RuaJoão
�guel da Silva, lembran
do que os moradores tive
ram de ser bastante persis
tentes para conseguir as

melhorias para o Morro

da Pedra. Marcelino de

fende que a comissão que
lidera sejamantida, porque
existem ou}ras I necessida

des a serem solucionadas
no bairro, como a am- Comunidade espera a obra há, tempos

eça um lugar
tros ares e se

distanciamento no romance,

Câncer - Saberá dar um

toque diferente à vida em

f ue esperta para
os a fofocas e ,

IS 'isso abalará o

ente não perder a
em abra mão de se

dois, evite criar uma

lso a seu respeito.
tica e mais

uma viagem.
iIWJfi!mTsatlfiKt:om pessoas ma is

experientes à noite.

Escorpião - Problema afetivo

reocupar, mas os

próximos estarão a seu

ste pensamentos
I

não deixe uma crise

romance.

Virgem - Estará criativa para
eretos de casa.

.

ias. O romance vai
total cumplicidade,
da tarde, poderá

SÁBADO, 7 de setembro de 20çi{
I

-

.)

()

OTAS
SAÚDE
A Secretaria de Estado da Saúde apresentou, ontem,

I

no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção
Hospitalar, em Curitiba, o Projeto ''Aperte Aqui", que
está sendo implantado nos hospitais públicos de Santa
Catarina e consiste na instalação de aparelhos do

sificadores, contendo álcool em forma de gel para a

higiene das mãos. O programa, pioneiro no País, tem

por finalidade reduzir em' 30% a taxa de infecção
hospitalar no Estado. Instalado próximo à cama do

paciente, o equipamento auxilia o trabalho de higiene
de enfermeiros e médicos, antes do contato com a

pessoa a ser examinada ou medicada. Todos os 13

hospitais da rede pública estadual aderiram ao projeto,
totalizando. a instalação de 1.340 aparelhos, iden
tificados com adesivos nas cores amarelo, branco e

preto. O percentual médio de infecção rospitalar no
'Estado é de 4,7%, q.u seja, bem mais baixo que a

média brasileira, que é de 13%.
r

r�
ÁGUA
Discutir o futuro do abastecimento da água, a

\ .

privatização, terceirização e exploração das águas
subterrâneas, contaminação dos. aqüíferos, além de

questões corno as águas subterrâneas e mineração, são
temas do 12° Congresso Brasileiro dei Águas
Subterr)neas. O evento acontece .ern �lorianópolis,
entre os dias 10 e 13 de setembro. Especialistas do

Brasil 'e de diversas partes do mundo estarão

debatendo a potencialidade dás águas subterrâneas

como. solução de abastecimento nas áreas urbanas e

rurais. Ao todo, serão apresentados 164 trabalhos de

17 Estados e Distrito Federal, além de países como
/

Uruguai, Canadá, Equador, Portugal e Irã.

FESTA
A Comunidade Sagrado Coração de Jesus, do Bairro
Estrada Nova, promove, hoje, a partir das 14 horas,
uma confraternização com os moradores do bairro

e visitantes. O evento'começa com um bingo, seguido
de missa, que será celebrada às 18 horas. Às 20 horas,
terá início jantar dançante, com animação do Grupo
"Tedy MUSIcal Show",

SCHÜTZENFEST
Desde ontem, é possível encontrar a programação
completa da 14� Schützenfest. A programação está

disponível em diversos estabelecimentos comerciais

e também no site oficial,www.schutzenfest.com.br.
Ontem à noite, aconteceu o lançamento oficial da

I festa, cqrn a escolha da Rainh� da 14' Schützenfest,
que acontece de 10 a 20 de outubro, no Parque
Municipal de Eventos..

I
Sagitário � Com a Lua em

ê ficará mais

para o espaço.
Capricórnio - Seu organismo

,

ais sensível. Seu jeito
so despertará desejos,

oximação com

u meio social irá
amorosa à noite.
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Desfile cívico deve reunir
cerca de 1,2 mil alunos

IAVANÇO: HOSPITAL JARAGUÁ REALIZA PRIMEIRA CIRURGIA BARIÁTRICA DA REGIÃO DO ITAPOCU

Obesidade mórbida pode ser

tratada através de cirurgia
]ARAGuA DO SUL ---, desfilar), a FEB (Força Ex-

Caso não chova, o de'sftle pedicionária Brasileira) e

cívico da Semana da Pátria também a Fundação Mu-
deve reunir aproximada- nicipal de Esportes, pro-
mente 1,2 mil estudantes, motora e incentivadora
de 19 unidades de ensino dos Jogos Escolares da Se-
de Jaraguá do Sul, que se mana da Pátria. As outras

apresentam a partir das 9 ' entidades, como os clubes

horas, na Rua Reinaldo .de serviço, associações,
Rau. O desfile cívico de 7 Corpo de Bombeiros Vo-
de setembro, que este ano luntários e outras organiza-
congrega apenas as escolas \ ções locais já se apresenta-
de Jaraguá do Sul, públicas ram no último dia 25 de
'e particulares, é o último julho, durante as comemo-

evento das comemorações rações dos 126 anos de
da Semana' da Pátria. De fundação do Município.
acordo com o presidente "Tivemos que desdobrar a

II da comissão organizadora participação da comuni-
da Semana da Pátria, Mi- dade em dois eventos di-

guel Ângelo dos Santos, ferentes, porque o número
desde segunda-feira �stão de entidades é grande e o

acontecendo atividades de desfile ficava muito exten-

incentivo ao civismo. "Em so", argumenta Santos. Ele
todas as escolas está haven- salienta que o desfile repre-
do hasteamento diário das senta, além do espírito cí-
bandeiras e, alguns bairros, vico dos estudantes, uma
promoveram ou ainda de- oportunidade para que as

vem promover desfiles na escolas mostrem o que
comunidade. Ele cita co- estão fazendo de bom para
mo exemplo o desfile rea- melhorar o País.
lizado no Bairro Vila No- Em Corupá, o desfile

" va, promovido pela asso- acontece a partir das 9 ho-

dação de moradores, e o ras, naAvenida GetúlioVar-
desfile, com festa, progra- gas, com a participação de
mado para amanhã, no unidades de ensino e outras

Bairro Santa Luzia. Tam- entidades que atuam noMu-
bém amanhã a EscolaMu- nicípio.As escolas vão pres-
nicipal de Ensino Funda- tar uma homenagem a

mental Helmuth Duwe Lunelli Têxtil, em função do
promove desfile no Bairro Projeto "Preservar éAmar",
Rio da Luz. promovido pela empresa,

O presidente da cp- por ocasião da Semana do
missão organizadora do Meio Ambiente. O desfile
evento informa que, este contará com a participação
ano, além: das escolas, parti- do ''Nono Lunelli", perso-
cipam do desfile a Polícia nagem institucional da em"

Milita!' (que é a primeira a presa. (MHM)

]ARAGuA DO SUL - A

paciente Fridalina Becker,
46 anos, que se submeteu

à cirurgia de redução de es

tômago, ontem, no Hos- .

pital Jaraguá, passa bem e

deve deixar o hospital den
tro de três a quatro dias. A

cirurgia bariátrica, como é

denominada cientifica

mente, foi feita pelo mé

dico e especialista em cirur

gia do aparelho digestivo
joe Waltrick Júnior, que
teve a assistência do mé

dico Luís Vicente Berti, do
Instituto Garrido, de São

Paulo, e integrante da So-
I

ciedade Brasileira de Cirur-

gia Bariátrica e da Socieda

de Internacional de Cirur

gia Bariátrica. A cirurgia
teve duração de aproxima
damente quatro horas e foi

a primeira do gênero a ser

realizada em toda a Região
do Itapocu.

De acordo comJúnior,
a paciente tem 46 anos de

idade e estava sendo pre
parada por ele para esta ci

Furgia, desde abril. Ela

pesava 110 quilos e foiava
liada por uma equipe

,

multidisciplinar, antes da

programação da cirurgia.
O cirurgião explica que a

obesidade mórbida é uma

doença de caráter genético
que atinge, atualmente, cer-

Fotos: Divulgação
Médicos Joe Waltrick Júnior e Luís Vicente Berti, responsáveis pela cirurgia

ca de 1 milhão de brasilei

ros, e é decorrente de defi
ciência de uma enzima, a

'

leptina. Fridalina, segundo
Júnior, estava com peso 45

quilos acima do normal.
"Outras pacientes com o

mesmo problema devem
submeter-se a essa cirurgia
nos próximos meses", afir
ma Júnior. Segundo ele, o
paciente submetido à essa

técnica perde petSO gradati
vamente. "Em 12 meses

ela deve perder 40% do

peso que tinha", .exempli
fica o médico Luís Vicente
Berti.

A obesidade mórbida

corpórea, que é calculado

dividindo-se o peso, ex

presso em quilogramas,
pela altura, expressa em

metros e elevada ao qua
drado.

Quanto m�ior foi o

índice de massa corpórea,
maiores serão os riscos de

mortalidade associados à

obesidade. ''A obesidade
está associada a uma série

de doenças crônicas, como
diabetes, hipertensão arte

rial, dislipidemia, doença
coronariana, apnéia do

sono, elevação do ácido

úrico, acidentes cardiovas
culares e diversos tipos de

crescimento do número de
casos de obesidade como

um dos mais graves pro
blemas de saúde pública
.enfrentados, hoje, no

Brasil.

A cirurgia bariátrica

constitui uma modalidade
no tratamento de alguns
casos de obesidade (obesi
dade grave ou moderada

associadas a outras doen

ças) devendo seravaliada

por um profissional com
experiência nessa área, pois
implica em uma série de

modificações futuras nos

hábitos alimentares e

acompanhamento médico,
para o resto da vida.

(MARIA HELENA DE MORAES)

é geralmente diagnosticada câncer", informou ainda o
através do índice de massa f cirurgião, que aponta o

Desfile cívico deve reunir cerca de 1,2 mil alunos
]ARAGuA DO SUL - O tomada durante a última tização, pois seus atendentes Município, tanto pagas

Conselho Municipal de reunião de conselheiros, têm contato direto com as quanto gratuitas.
Trabalho e Emprego pre- realizada no início desta se- pessoas que procuram em- Janssen cita como

tende realizar um levanta- mana, no Cefet (Centro prego e poderão orientá- exemplos de possibilidade
menta de todas as opções Federal de Educação Tec- las sobre as vagas disponí- de qualificação profissional
de formação profissional nológica). veis, a necessidade de qua- os

.

cursos oferecidos, co-
existentes noMunicípio, nas O secretário explica lificação e as opções de mo os pólos de Educação
áreas técnica e educacio- que todas as informações aperfeiçoamento profis- de Jovens e Adultos, Apo-
nal. O objetivo, de acordo obtidas através do levanta- sional existentes no Muni- litec, Cefet, Sebrae, Senai,
com O secretário dê Pro- menta, que será realizado cípio", argumentaJanssen, Senac e escolas públicas es-
dução, DieterJanssen, é in- "em breve", serão repassa- Ainda de acordo com taduais.
centi�ar a qualificação e re- das a todas as agências de o secretário, "o objetivo é O secretário salienta

qualificação profissional de Recursos Humanos, ao fazer com que as pessoas que os setores de RH das
'

.• desempregados., Sine' e aos departamentos busquem pelo menos a empresas têm outro papel,
_', _. - -",'_,

de RH das empresas jara- formação do Ensino Fun- importante neste processo,
. ..

A decisão de ampliar a
atuação d� conselho, atra- guaenses. damental e tenham conhe- que é o de incentivar seus
vés do trabalho de parceria ''Assim, estas institui- cimento das oportuni- colaboradores a se aperfei-
com as entidades das áreas ções estarão envolvidas' dades de qualificação pro- çoarem nestes centros de
técnica e educacional, foi num processo de conscien- fissional oferecidas pelo aprendizagem.

" TELE-VENDAS
fcme: (47) 472 :l47Q
tu: (41:) 472 ii02!
demát'seille@tC:rrà.'coni.�r
www.casavalduga.cotu..br

O..f\SA. YA.LPt.lQJ\
Vl!ií!_EOOS P!!í5I'!fI!)s; �t@liS trNlçi\S:

Rl!l'Rl!SENTANTE·EXCLVSIVO
EM .IOINYlLLE, JARAOOÂ, sÃOl'; OO'SOL,

sM BENTOBl>LANAl.1PN<lR1t!.

Os classificados do Jornal
CORREIO DO POVO são os mais
lidos ,e fortes da Região do Vale
do Itapocu. Ligue para o 371-

1919, e confira!

-
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I DESAFIO: RADIO JARAGUA AM E CARAGUA VEfcULOS TESTAM O LIMITE DAS PESSOAS E DÃO PR�MIOS

"Tolerância Total". mobiliza a I

,

comunidade de .laraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

Desde a noite de ontem,
as 24 pessoas escolhidas

para participarem do pro
grama "Tolerância Total",
promovido pela Rádio

Jaraguá AM e Caraguá
Veículos, estão confinadas
em uma espécie de casa,
totalmente transparente,
instalada no pátio da con

cessionária e construída es

pecialmente pa'ra abrigar
os concorrentes, sendo 12

homens e 12 mulheres. A
,

promoção marca o aniver
sário de 54 anos de funda
ção da Rádio Jaraguá AM,
comemorados na última

quarta-feira.
Além de comemorar o

aniversário da emissora, o
"Tolerância Total" tam

bém tem por objetivo tes

tar o limite das pessoas e

popularizar as ações daRá
dio Jaraguá e da reven

da Caragúá Veículos. De

acordo com o coordena
dor do evento, radialista
Tim Francisco, aproxima-.
damente mil pessoas se

inscreveram.no �rograma,
que vai entregar ao vence
dor da disputa uma série

de prêmios - jogo de

quarto, de cozinha, de sala,

Fotos: Téo Bago/CP

A dona de casa Vera Lúcia da Silva conta com

preparo físico e emocional para encarar o desafio

duas bicicletas, um cOÍr}pu
tador e ainda uma viagem
ao Ri? de Janeiro -, ava

liados em aproximada
mente R$ 10 mil.

A escolha dos inscritos
aconteceu por volta das
19h30. Depois desse ho

rário" os sorteados tiveram
o prazo de 30'minutos pa
ra entrar no recinto. O últi

mo a sair será o vencedor.
Os organizadores imagi
nam que a resistência das

pessoas confinadas ,não
deve passar de 36 horas,
no máximo.

Durante todo o tempo
em que estiver aconte

cendo o programa, a co

ordenação manterá no

local um serviço de aten

dimento médico e de som,
o que torna possível às pes
soas que estiverem no local,
como espectadoras, pos
sam escutar o que os par
ticipantes estão falando.

Interior da casa do "Tolerância Total", instalada no pátio da Caraguá Veículos

De acordo com o co

ordenador do "Tolerân
cÍa Total", o quadro surgiu
a partir do programa "No

Limite", produzido pela
"Rede Globo", mas possui
regras próprias. Para parti
cipar somente foram acei

tas pessoas maiores de 18

anos, que assinaram um

termo de compromisso
concordando com as re

gras estabelecidas.

Entre a série de regras,
as mais difíceis de cumprir
'são a impossibilidade de

comer, beber, ir ao ba
nheiro ou dormir. Os can
didatos que não compare
ceram no local na hora do
sorteio foram automatica

mente desclassificados.
Outro motivo de des

classificação é a hipótese de

que o participante tenha que
ser transportado da Casa

Caraguá.
Ainda segundo Tim

Francisco, o evento foi lan
çado com pioneirismo na

cidade pela emissora e

consiste em fazer valer a re

sistência dos participantes.
Quem apareceu para

prestigiar o evento como

espectador, também teve

oportunidade de ganhar
diversos prêmios entregues
através de sorteio, como

,

camisas da Equipe Mal

wee/FME de futsal, e ain
da teve a chance de assistir
ao show do grupo "Musi

cal Reponte", do Rio

Grande do Sul. A Rádio

Jaraguá vai fazer ampla co
bertura do evento,manten
do plantão até mesmo

durante a madrugada, in
formando os ouvintes so

bre tudo o que acontece no
evento.

(MARIA HELENA DE MORAES)

\- -._�
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Candidatos afirmam que
têm condições de vencer
]ARAGuADOSUL-Adona de casaVeraLúciaJeremias

da Silva, 35 anos, foi aprimeira escolhida para participardo
programa "TolerânciaTotal", que começou ontem à noite,
na Caraguá Veículos. Vera, que é casada e tem três filhos,
disse que não contava muito com a possibilidade de ser

sorteada, mas afirmou que tem condições físicas e emo

cionais de seguir em frente e, até, quem sabe, ser a grande
vencedora do desafio. Ela comentou que a família está

apoiando a sua iniciativa e que pretende resistir até o fim.

"Resolvi participar porque gosto de des�fios e também

porque osprêmios sãomuito bons", resumiua concorrente.
A segunda pessoa a ser chamada, Alido de Souza, não

estava presente, e foi automaticamente desclassificado. Em

seu lugar entrou o morador da Vila Lalau Flávio Ferreira,
que também demonstrou bastante surpresa ao ouvir seu

nome sendo chamado. "Acho que não consigo agüentar
muito tempo, mas vou até onde der", afirmou o segundo
candidato a ser chamado para permanecer o máximo de

tempo possível dentro da casa.

Apesar da chuva que caiu durante todo o tempo em

que foi realizado o sorteio, centenas de pessoas per
maneceram no local do evento para prestigiar o programa
e apreciar os shows musicais protagonizados pela dupla
Sérgio Luiz e Clóvis e pelo grupo "Musical Reponte", do
Rio Grande do Sul.

Todos os escolhidos foram revistados antes de entrar

na casa e fo� considerados aptos no que se referiu aos

critérios exigidos pela comissão organizadora. Durante o

evento haverá plantão médico fila local. Os candidatos

confinados não podem fumar, beber, não podem usar

fraldas e asmulheres que, porventura, ficaremmenstruadas,
serão desclassificadas. As mulheres grávidas também não'

podem participar. (MHM)

Contabilidade

DECLARAgio'A'M,uilq:DO IIR ",'
(Imposto 'Te,.l'ito,.'�l 8u.cp,l)

,

,Me

Prazo de apresentação: IOde Setembro à 30 de Setembro de 2002.
Documentos: Última declaração do ITR e cartão do CPG Escrituras.
Obs.: O não cumprimento da declaração no prazo ocasiona uma

multa de R$ 50,00.
I .

DECL.ARAÇiO ·D.E·I�ENmO'� 2002·:'
(Recadastramento do CPF) .

Prazo de apresentação: IOde Agosto à 30 de Novembro de 2002.
QUém deve se ªpresentar: As pessoas físicas isentas da apresentação da

Declaraçã do imposto de renda.
Docúmentos: Cartão do CPF e Titulo de Eleitor.

Obs.: A nià declaraçio no prazo
ocasiona o cancelamento do CPf

Procure nosso ·escritório contábil na:
R: AlfredoZlmmermano,197 - Centro - Fone (47) 373-0097 - Guaramirim - se

CEN
;"$.�{��tM

%l%Iii&I%I9�-
_.

PIAOORAS
LASER E. JATO DE TINTA

ÇAO E VENDAS
• TERCEIRIZAÇÃO DE CENTRO DE CÓPIAS

R: Olívio Domingos Brugnago, 671, Vila Nova
(Prox. Ponte Beira Ri�) .. =.... _ }��������ª�I ",j
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. Mús�ca antiga para
lí�,�lP(

��

� �� Q � �
o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do Sul promove, na
prõximaquarta-feira, o show musical "Violas Brasileiras", com
Roberto Corrêa (viola de arame, viola de cocho e voz), Paulo Freire
(viola de arame, viola de cocho e voz) e BadiaMedeiros (viola de

arame, voz e sapateado). Os três músicos são reconhecidos
nacionalmente neste estilo musical, que tem raízes na Europa mas que
vem influenciando amúsica brasileira desde a sua origem. A
apresentação está marcada para as 20 horas, 00 Centro Cultural de

Jaraguá do Sul.
De acordo com o técnico de Cultura do Sesc de Jaraguã do Sul,
Sérgio Pedroni, o show faz parte do Projeto Sonora Brasil, Circuito
Nacional Sesc de Música, que está na terceira etapa deste ano. O

I

projeto existe bá quatro anos e tem abrangência nacional, A cada ano,
são promovidas quatro etapas: emmaio, junho, setembro e novembro,

I sempre priorizando os gêneros musicais que contribuíram para a

lInstrumento existe

formação da música brasileira,
nos seus mais variados estilos.
O show, de aproximadamente 65

minutos, inclui composições dos
própriosmúsicos e também de
outros compositores, como Teddy
Vieira,Angelino deOliveira, João
Pacífico, Mário de Andrade,
Lourival dos Santos, Alvarenga,
Ranchinho, Capitão Furtado e,

ainda,HeitorVilla-Lobos, que
será homenageado pela
interpretação da viola de arame

de Roberto Corrêa, que vai tocar
a música "O trenzinho caipira".

As violas, nas suas diferentes formas, firmou-se como instrumento para ã música lúdica e sentimental,
algumas vezes essencialmente festiva e.alegre e outras vezes acentuadamente lírica. Registros da existência
do instrumento remontam à Antiguidade, quando instrumentos de cordas contando com um longo braço,
saindo de uma caixa de ressonância, já eram utilizados desde o antigo Egito. Mas foi em Portugal, no século
16, que a viola teve seu esplendor. Os portugueses levaram o instrumento a todas as regiões coloniais,
incorporando-a nas culturas locais, como Ilha da Madeira, Cabo Verde e Açores, e encontra-se presente
também no Brasil, inclusive sob diversas formas originais, constituindo pane fundamental do instrumental
popular do Brasil.
A utilização da viola generaliza-se em contextos mais populares, em festas rurais e de ma e teve papel

I importante naEuropa dos séculos 16 e 17, sendo o principal instrumento paramodinhas e até fa10. No início
I do século 19, com o surgimento do violão de seis cordas na Europa, '3 velha viola vai, aos poucos, sendo

L substituída, especialmente em Portugal, dando lugar ao novo instrumento, de�ais�plos recursos técnicos.

PBEsSUR� Compressor Profissional
10/175 Lt. c/ motor 2HP

Baixa Pressão

1 ano de GARANTIA

Em 1 ent. + 5X de:

1$225,24
Ou À vista, por: R$ 1.200,00

Compressor de ar
sem KIT

FX2000'

1 ano de GARANTIA

Em 1 ent. + 5X de:

$ 71,87
Ou À vista, por: R$ 382,85

n' 'I.1 � Esmeril reto
t •• I dw882 �Potência 1.800 watts

Velocidade 5.600 rpm
Espessura do Disco 518-11'
Peso Liquido 6.7Kg

Em 1 ent. + 5X de: R$ 191 46
. ,

Ou A vista, por: R$ 1.020,00
1 ano de GARANTIA

Grampeadeira
Pneumática

GPO 080W
Suporta Grampos:

1 à 10mm

6 meses de GARANTIA
Em 1 ent. + 2X de:

$ 54,77
Ou À vista, por: R$ 155,00

KOCH

U)

e
o
li.

Talha 1T

cf Cabo
(Elev. 3Mts)

Talha

O,5T
(Elev. 3Mts)

Em 1 ent. + 2X de:

,0"
. Ou
A vista, por: RS 294,50

6 meses de GA'RANl'IA

6 meses de GARANTIA
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Chega de silicone
Há algum tempo, a modelo Daniela Cicarelli tem recorrido
ao implante de silicone 'para aumentar o volume dos lábios.
Mas agora a dermatologista da bela deu um basta. Chega
de silicone porque, caso contrário; seus lábios ficarão
deformados.

Explicado os

atrasos na novela

"Esperança"
As gravações dos capítulos da
novela "Esperança" estão

atrasadas, sendo que os atores
têm recebido os textos no dia
da gravação. É que o autor da

trama, Benedito Ruy Barbosa
está com problemas
pulmonares. No momento, o

seu estado de saúde é
considerado estável pelos
médicos, mas ainda requer
cuidados.

Chupetas e

mamadeiras
J

Fofoqueiros de plantão contam

que Eliana estaria pensando em

ter filhos. Resta saber quem seria
o pai, já que a apresentadora
oficialmente está sem namorado.

Fim de romance

Francisca Mão-de

ferro fica pobre
Francisca (Lúcia Verísslmo) vai ficar

pobre. Com a crise do café, nem toda'
a fortuna acumulada no porão do
casarão vai salvá-Ia da falência. A
saída será vender a fazenda aos

italianos. Para piorar a situação, ela
se envolve com Martino (José Mayer)
e seu filho Maurício (Ranieri
Gonzalez) vai matá-lo por isso. Tudo
isso nos próximos capítulos de

"Esperança".

Facão
.

A TV Gazeta demitiu cerca de 240

funcionários. Saíram do ar os

apresentadores Clodovil, Ione Borges,
Sérgio Mallandro, Amanda Françozo,

Drica Lopes e Guerreiro. Os programas de

esportes e jornalismo continuam no ar

porque têm patrocinadores. Enquanto isso,
Ione Borges não foi demitida, mas ficará
fora do ar e Guerreiro foi convidado para

ser repórter no "Mulheres". Os demais não
terão seus contratos renovados.

Agenda cheia
Buchecha conquistou o público africano. ,O

empresário do cantor está agendando uma série
de shows na capital do país, Luanda. É isso aí,
Buchecha. O Brasil torce por você.

Jovens Tardes de Domingo
Este é o nome do novo programa 'que vai entrar no ar na Globo;
à partir de outubro, substituindo o "Planeta Xuxa". As estrelas
da atração serão Wanessa Camargo, I<'LB, Pedro, Thiago e

Fael, do "Fama". Tomara que não seja mais uma das tantas

baboseí ras que a televisão tem mostrado.

Vera Fischer e Murilo Rosa não estão mais

juntos. O casal afirma que o rompimento já era

esperado e que, acima de tudo, eles continuam

amigos. Vera Fischer também perdeu a guarda
definitiva do filho na Justiça.

Santoro em Hollywood
o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos

deram autorização para que Rodrigo Santoro

participe do longa "As Panteras 2". As cenas
serão rodadas em Los Angeles e, claro, Santoro
está felicíssimo. Dizem que as cifras do contrato

chegam a um milhão de dólares.

Razão de viver
Em uma recente entrevista, Reynaldo

G ianecchini respondeu várias

perguntas sobre sua carreira e sua

vida pessoal. É Claro que o seu

relacionamento com a apresentadora
Marília Gabriela é sempre um dos
alvos principais. Ao que parece o

relacionamento do casal não poderia
estar melhor. Giane disse na citada
entrevista que "Marília é sua razão

de viver".

Ciúme
Dizem que durante o ensaio

fotográfico que Mari Alexandre
está fazendo para a revista

"Sexy", ela não pára de falar
no seu ex, o Vavá. O que a loira
mais diz é que o cantor vai
morrer de ciúmes quando a

revista for editada. Será
mesmo?

Definitivo
.André Gonçalves gostou tanto do

novo visual, no melhor estilo Mané

Garrincha, que resolveu deixar
como está, mesmo após as

fi lrnaqens do longa que conta a

história do jogador. Amulherada
aplaudiu a decisão de pé.

!,/

Rainha do carnaval
Daniela Sarahyba foi eleita a

rainha do carnaval francês. A
\

festança rola durante este mês e a

modelo vai aproveitar para
mostrar o piercing que colocou no

umbigo.
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Fofoca
Os fofoqueiros de plantão contam que
Gabriela Duarte não está feliz com sua

I
,

I

participação na novela "Esperança", A atriz

interpreta a prostituta Justine, cujo visual é

espalhafatoso, condizente com a época em

que a trama se passa. Assim, a atriz acaba
ficando irreconhecível no personagem.

Saída estratégica
Benedito Ruy Barbosa encontrou um final

para o personagem Martino, vivido por José
M ayer, na novela \\ Esperança". Na

verdade, o ator não estava contente com o

seu trabalho na trama e acabou aceitando Oi

convite para protaçonlzar a próxima novel?
das oito que já está sendo escrita por

, 'Manoel Carlos. Assim, a morte de Martino
tira Màyer da novela e ainda deixa o

caminho livre para Toni (Reynaldo
Gianecchlnl) e Maria (Priscila Fantin)
serem felizes.

33 anos

VARIEDADES/TV
)

priks -

Durante o lançamento de sua

boneca "Driks", em São Paulo,
Adriane Galisteu se- entregou à,
an imada ap resentação do

grupo Quasimodo. A festa,
aconteceu dia 29 de agosto ,na
Casa dos Sonhos da Estrela,
quando a empresa também
comemorou 65 anos e teve o

agito do DJ Zé Pedro. nas pick
ups. A apresentadora subiu ao

\

palco e demonstrou todo seu

carisma, dançando e

prestigiando o irreverente
trabalho da banda. /

\

Férias curtas
Mel Lisboa curtiu alguns dias de descanso em

Bariloche, mas já está d� volta. Ê que a atriz já
está escalada para trabalhar no seriado "Carça

Pesada", que a Globo pretende retomar no

_ próximo mês.

)

A Pequena Travessa
Blota Filho acertou com o SBT a sua

participação na novela \\A Pequena Travessa",
cujas filmagens devem se iniciar em breve. O
ator está entusiasmado _com a "nova proposta
de trabalho. "Estou de volta à emissora em

que comecei a minha carreira na TV", disse
ele.
\

Açã-o
\

Oscar Magrini, que atualmente vive o

Humberto em "Esperança", não esconde que
acalenta o sonho de protaqonizar um filme de

ação, no melhor estilo Van, Damme e Silvester
Stallone. Está dado o recado.

,

\

� O "Jornal Nacional" completou 33 anos, no último domingo, dia 1°. A atração foi o primeiro
�

programa da televisão brasileira a ser exibido ao vivo e em rede para o país. Hilton Gomes e Cid
I \ '

Moreira deram as principais notícias à população, 'encerrando o telejornal com a frase \\Ê o Brasil
ao vivo aí na sua casa. Boa noite". Depois da estréia, em 1969, o noticiário transformou-se
rapidamente no p.rograma jornalístico líder de audiência na televisão. Segundo a estimativa do
Ibope, hoje o \\J N" é assistido, por minuto, por
aproximadamente 30 milhões de brasileiros a

cada dia.

A musa de todas as noites
,i

Fátima Bernardes foi eleita pela Seleção
B rasi lei ra, na época da Copa, como a

\\ Musa
da Seleção". E isso não é à toa. A

apresentadora do ''Jornal Nacional", além de
/ bela e competente, esbanja carisma e

humildade. E é por essas e outras qualidades
que já se mantém há vários anos como

apresentadora, ao lado de seu marido Wi II lan

Bonner, do jornal televisivó mais famoso do
Brasil.

\

CORREIODOPOVO 3E

/
GB EOIÇÕfS_f!)B ARTUR BENTlIN

1) Atualmente Flávia Alessandra vive a Lívia em

\\0 Beijo do Vampiro", mas há algum tempo ela j\
/

fez uma novela em que seu personagem também
se chamava Lívia. Qual era essa novela?

'

( ,

a) Meu Bem, Meu Mau

b) Laços de Família
c) Porto pios Milagres'
d) As Filhas da Mãe

2) A música "Próprias Mentiras", de Débora

Blando, faz parte da trilha sonora de qual
novela?

'

a) Torre de Babel
b) Por Amor

c) Corpo Dourado
d) Laços de Família

/
-

3) Como se chamava o personagem vivido por
Cristiana Oliveira na novela \\0 Clone"?
a) Edna
b) Deusa

c) Alice
d) Dalva

4) Quem foi a primeira intérprete da boneca

Emília, rio "Sítlo do Pica-Pau Amarelo"?
a) Jacyra Sampaio
b) Dorinha Duval
c) l.ucinha Lins

d) Dirce Migliaccio

5) Qual dessas duplas foi protagonista na novela
\\Paraíso"?
a) Guilherme' Fontes e Glória Pires
b) Fábio Assunção e Gabriela Duarte
c) Kadu Molitermo e Cristina Mullins
d) Humberto Martins e Viviane Pasmanter
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GIANNE CARVALHO

A'VAMPERUA MINA
Cláudia Raia a cada dia se supera mais.A atriz estámais do que hilariante vivendo a vampiraMina, na

novela HOBeijo do Vampiro"

Personagem principal
-

Ninguém duvida que a produção da novela "O Beijo do
I Vampiro" é -milionária, digna de uma produção americana,
como teria dito o ator Luiz Gustavo, quando assistiu ao

primeiro capítulo da novela. Figurinos, maquiagem e efeitos

especiais fazem com que o telespectador seja transportado a

um mundo fantasmagórico, povoado de seres noturnos e

cheio de esquisitices.
Um desses seres esquisitos e adeptos- a beber sangue é a

vampira Mina, interpretada por Cláudia Raia. Mais uma vez a

Globo parece ter acertado em cheio porque talvez nehuma
outra atriz pudesse encarnar tão, bem o terror e a comicidade
das cenas protagonizadas por Mina, uma mistura de vampira
e perua, que só quer se dar bem na vida.

Mas, voltando à vida real, Cláudia Raia pode ser definida
como uma pessoa feliz. A atriz tem uma beleza exuberante,
um marido apaixonado, um filho lindo e assumidamente

grávida novamente; é realizada profissionalmente. Ela émesmo
uma mulher feliz e assume isso, sem constrangimentos.

É claro que nada diss? aconteceu de graça. Hoje Claúdia
Raia colhe os frutos demuita dedicação e trabalho que começou
aos três anos de idade.

'

A atriz nasceu na cidade de Campinas (SP), filha de uma

dona de academia, assim a menina estava sempre a um passo
da sapatilha. Começou a sentir o gosto da vida de bailarina
muito cedo, aos três anos, quando teve início uma vida de

treinamentos, que seguiram (e seguem) uma disciplina rígida.
No ano de 1980 estreou na peça ''A Chorus LIDe". Ela

tinha 16 anos'; era uma ilustre desconhecida no meio artístico,
e fazia a bailarina Sheila, uma personagem de 36 anos. Para
convencer no papel de mulher mais velha, Cláudia andava
feito gata no cio, com gestos pernósticos, afetados, mas muito
harmoniosos, tanto que caiu nas graças deJô Soares que estava
assistindo ao espe�culo. O humorista não teve dúvidas e levou
a bailarina-revelação para o seu programa de humor.

Começava assim uma carreira meteórica. A menina tinha o

destino traçado: seria uma estrela.
Do sucesso dela ninguém duvida, mas o que pouca gente

sabe é que ela e Edson Celulari, o marido lindo e apaixonado,
não deixam que isso seja prioridade em suas vidas. A atriz
entende que o assédio das pessoas faz parte de sua profissão e

é sempre carinhosa para com o público, mas não leva vida de .

estrela. A família faz compras e vai à praia, como qualquer
mortal, mas procura preservar a suavida íntima, que é encarada
de forma simples e saudável.

Todo mundo fica muito curioso para saber os segredos
de beleza da estrela. Seu corpo longuíssimo não revela nada
além de músculos, a pele é lisinha, branca e livre de manchas; ,

gordurinhas e celulite passam longe. Claúdia Raia é mesmo

um mulherão com suas pernas famosas, malhadas e

compridas, a barriga duriflha e no lugar, Um pouco mais

proeminente agora por causa do bebê que está à caminho.
, O segredo, conta ela: é malhar sempre e com disciplina.

Quanto a alimentação, Claúdia se diz uma mulher de sorte

porque não gosta de doces, massas e refrigerantes. O seu prato
preferido é batata e arroz. Ela e Celulari se dizem "bons de

garfo" e não dispensam uma boa refeição, só que a atriz sabe
dosar as guloseimas com os exercícios físicos e por isso o seu

corpo está sempre em dia. E não pensem que faz isso somente

por pura vaidade.! Claúdia explica que precisa manter-se em

forma porque é bailarina e seu corpo é seu' instrumento de
,

trabalho.

Quanto a pele lisinha e sem manchas, o seu

segredo é o uso do protetor! solar, "até na nc:ve"
como ela própria costuma dizer. "Não tomo

sol-de jeito nenhum. Uso direto c0!TI fator 15

para sair de casa e, se tenho gravação externa,
.

aumento o FPS para 30", resume a atriz.

A sua preocupação com o trabalho fez com

a atriz assinasse um segpro de acidentes pessoais.
Desde a década de 90, as suas pernas passaram
a valer milhões. Nesse tipo de proteção, o
segurado recebe a indenização total caso não

possa trabalhar em éonseqüência de um acidente

que envolva aquele pedaço do corpo segurado.
Em tempo, este seguro está ao alcance de

qualquer mortal, mas é muito popular entre os

famosos, Carla Perez fez um de seu bumbum;
e Ronaldinho de seu joelho, tornozeloe pernas.

Sempre na mídia, muitas vezes ela é alvo de
fofocas e comentários maldosos, como por
exemplo uma suposta briga com Ana Paula
Arósio durante as gravações de "TerraNostra",
novela de Benedito RuyBarbosa na qualCláudia
viveu a espanhola Hortênsia. A atriz desmentiu .

os boatos maldosos e se diz amiga de Ana Paula.
Isso são coisas da fama e de pessoas que
costumam tirar mentiras do nada, diz a atriz.

Depois, Cláudia Raia deu vida a Ramona na
novela ''As Filhas da Mãe';'. Ramona também

I

foi sob medida para o talento de Raia; dona de

uma personalidade ultra feminina, envergando
um figurino maravilhoso, feito sob medida para
o corpo especialíssimo da atriz, Ramona era

transsexual,mas causou inveja amuitas mulheres.
Apaixonada e apaixonante, Ramona inspirou r

uma paixão sem limites em Leonardo (Alexan
dre Borges) que vivia o conflito de amá-la ao

mesmo tempo em que sofria as conseqüências
do preconceito quanto à situação de sua amada.

Agora, em "O Beijo do Vampiro", Cláudia �
dá vida a vamperua Mina, uma vampira que
tem mais de 200 anos de idade e que tem com

único objetivo de-vida vingar-se do maldoso

vampiro Bóris (farcísio Meira), por quem ela é

perdidamente apaixonada, embora negue isso.

Enquanto não consegue vingar-se, Mina segue

pela' noite mordendo o pescoço dos mais

incautos, contando sempre com sua fiel escudeira
. \

Amelie (Betty Gofmann).A cada vez que a dupla
aparece, é trapalhada e riso na certa. '

Sem dúvida, '0 público se delicia com a

interpretação de Claudia Raia, que não deixa
\

dúvida nenhuma: mais mulher é impossível.
Só para matar a curiosidade, aqui vão as

medidas desta linda mulher: altura, 1,80m; peso
61 quilos; manequim 38; sapatos 38; busto 90

cm; cintura 70 cm; e quadris 95 cm. Quanto a

boa forma, Claúdia Raia não tem meio-termo: (:"Malhar e fechar a boca. E assim que a gente se

previne dos estragos".
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18 H OBemOOV�-19h
SEGUNDA - Rodolfo pede desculpas a Júlia.
Maumau fica pasmo com a sugestão de Thaíssa.
Charles se recusa a fazer o teste de Bia. Vinícius

garante a Nanda que aprova a decisão dela,
mas pede que ela tome cuidado ao transar'.
Farofa aconselha Cabeção a chegar em Lucinha.
Beta defide que' só vai entrar comida

vegetariana em sua casa, para provocar Vilma.
Gui promete que vai preparar uma noíte
romântica para a primeira vez de Nanda.
Maumau pergunta a Pedro se ele alnda gosta
de Thaíssa. íris se preocupa com o namoro de
Ricardo e ·Drica. Cabeção consegue ficar com

Lucinha. Daniel ouve Nanda contando que vai
transar com Gui e fica arrasado. Pedro conhece

Bebei, amiga de Júlia, e gosta dela. Bebei e

Júlia se encontram.

SEGUNDA - Zuzu Insiste que só vai deixar os
meninos com Pedro se Clara se casar com ele,
deixando-a numa situação difícil. Esmeralda
expulsa todas as meninas do quarto de Nélio.
Osvaldo tenta pegar Joãozinho, mas Amelinha
o empurra, histérica. Armando explica para
Amelinha que Osvaldo salvou a vida de seu

filho. Edu exige que Amelinha peça desculpas a

Osvaldo. Clara percebe que os filhos de Pedro

já a vêem como mãe. Raul fica perturbado ao

ver Lígia conversando com João. Clara garante
a Ed u que não vai se casar com Pedro, mas

pede que ele tenha paciência. Nélio comparece'
à festinha que as meninas fizeram para ele.
Leandro obriga, Upe a dizer a Edu que quer ir

para Paris. Amelinha, a contragosto, pede
desculpas a Osvaldo. Nélio se embebeda na

festa das meninas e se atrasa para a festa de
Esmeralda. 'Pedro pergunta a Clara se ela
mudou de idéia em relação ao casamento. Edu
avisa a Mariana que vai dar a autorização para
Upe viajar.

SEGUNDA - Galileu mostra as fotos da falecida

,esposa, que é Igual a Teima. Marta oferece
dinheiro para Uvia permanecer no Rio, mas ela

,não aceita. Eulália e Augusto fazem amor,

Galileu se hospeda na pensão de 'Zoroastra.
Ciça e Carlos fazem as pazes, Mina ccnsplra
contra Bôrls e pede ajuda de Victor. Amélie dá
um filtro solar e um boné para Bartô passear de
dia, Augusto, dormindo, murmura o nome de
Lívia e Eulália vai embora. Bóris manda Galileu
ficar de olho em Zeca para protegê-lo de Mina.
Galileu joga água benta em Mina e não deixa

que ela o morda. Matilde oferece para Lucinha
dormir em seu quarto durante. a semana. Baratão

briga com Roger por causa de tuctnna, Victor
manda para Ciça o quadro que pintou. Renato
chora' sozinho naprsta. Lívia parte com os filhos

para uma nova vida. Mina fica enlouquecida de
'ciúmes ao saber que Bóris está indo, atrás de
Lívia, Os dois se enfrentam como morcegos.

)

Por estarem atrasadas, as gravações da novela

Esperança, até o fechamento desta edição os

capítulos da próxima semana ainda não haviam
sido 'editados.

SEGUNDA - Rodrigo e Marisol deixam Gil ainda
inconsciente com a enfermeira e vão á 'capela
-do hospital, os dois rezam para melhora de
seu filho. Vanessa diz ao namorado Leonel

que o dinheiro e o carinho da mãe não lhe
interessam mais e sim casar com Rodrigo,
Sandra revela a Amparo que renuncia o amor

do Rodrigo para ver a felicidade de Vanessa.
Vanessa expulsa da mansão Gabriel e Leonel.

Leonel ameaça contar a todos que o quadro
foi pintado por Gabriel. Chupa Cabra vai a I

mansão contar' toda verdade para Marisol, mas
só encontra Vanessa que lhe ofende e revela

que Gil é o verdadeiro filho. Rodrigo conta para
Marisol que Vanessa é filha da Sandra, Chupa

, cabra conta para Yole sobre o acidente de GiL,
o pessoal do cortiço vai na clínica visitar Gil.
Yole diz a Marisol que ama Gil. Vanessa vai ao

apartamento de Sandr� falar com Rodrigo, ela
puxa 'Rodrigo e o beija. Amparo 'entra e vê a

cena.

OBS_ NOTA DA REDAÇÃO: As gravações da'
novela Esperança estão super atrasadas.

Geralm�nte estão sendo gravados os capitulas
no máximo com dois ou três dias de
antecedência. O motivo é que ô autor Benedito'

Ruy Barbosll está entreganjlo os textos em
cima da' hora. Até os atores Já estão

reclamando, pois eles recebem o sc:�lpt no

mesmo dia da ,gravação, não dando nem tempo
para decoràr o texto. Assim que as gravações
forem acontecendo n6s Iremos enviando os

-resumos dos demais, capitulas.

QUARTA - 'Daniel ameaça ir até a casa de Beta
falar com Nanda, mas Pedro o impede. Nanda
se sente nervosa demais e explica para Gul

que não vai conseguir. íris se incomoda com o

grude de Ricardo e Drica. Thaíssa garante a

Charles que acha que ele é gay, deixando-o

grilado. Otávio se oferece para ajudar Bebei a

procurar um colégio. íris conversa com Drlca

para tentar conhecê-Ia melhor, mas não descobre
muita coisa. Nanda fica, com vergonha' de Gui.
Cabeção garante para Farofa que vai apresentar
Lucinha para todos. Bebei não consegue se

matriculár em colégio algum. Otávio afirma que
ela pode se hospedar com eles o tempo que

) quiser. Júlia se incomoda ao ver que Rodolfo
foi se encontrar com Pedro. Bebei descobre

que o menino de quem ela tinha gostado é
Pedro.

)

SEXTA - Gui garante a Nanda que prefere ficar
com ela. Charles explica que o cara da foto é seu

Irmão, deixando os meninos Sem graça. Cris

ameaça CéSar se ele tentar prejudicá-Ia, Rodolfo
afirma para César que testemunhará contra Cris
se for preciso. Bebei avisa a Júlia que já conheceu)
Pedro. Nanda continua com medo de perder Gul.
Otávio se oferece pàra 'pagar 'QS estudos de BebeI.
Daniel garante a Nanda que pode fazê-Ia mais
feliz do que Gui, mas ela o aconselha a esquecê
Ia. Nanda avisa a Drlca que ela está grudada
demais com Ricardo. Maumau aconselha César a
colocar seu currículo na Intemet. Charles fica feliz
ao ver que agora todos acreditam que ele é macho.
Pedro pergunta a Bebei porque ela está fugindo

QUARTA - Mariana agradece muito a Edu. Upe
mente que estava Indo à livraria e Leandro
resolve acompanhá-Ia'. Nélio desarma Amelinha,
carrega-a- no ombro para fora da casa de Clara
e dá-Ihe um banho frio para acalmar. Osvaldo é

atropelado por Amelinha, mas não se machuca. -

Pedro implica .corn Zuzu, mas garante que vai
tomar conta dela. Osva(do descobre que
Amelinha gosta de Nélio. Edu insiste que Clara
conte tudo para Pedro, mas ela argumenta que

-

por telefone ela não pode terminar o noivado.

SEXTA - Mariana se oferece para ajudar Leandro
a procurar a arma, deixando-o nervoso. Amellnha
e Esmeralda quase saem no tapa, mas Nélio
as impede. Mateus declara que ele e Rosana
vão transar na frente dos operários da
hidrelétrica, mas ela desmente. Zuzu Implica
com Pedro por ele ter demonstrado preocupação
por ela. Leandro afirma que vendeu .a arma,
mas Mariana percebe que ele está mentindo.

QUARTA, - Lara garante que o odeia também. Marta
fica intrigada ao encontrar intacto um vaso de Laura

que quebrara na véspera. Uvia e Augusto, ambos
nervosos, combinam o trabalho. Nadir aCárinha' Canos,
que sofre por ver Ciça sair toda arrumada. Zoroastra

promete para Teima lazer uma'magia para afastar Ciça
e Victor. Nadir pede que Zoroastra-faça um feitiço para
Carlos deixar de gostar de Clça, Zeca' conta a sua

história e pede ajuda a Galileu. Renato chora na igreja.
Zoroastra se enrola nos feitiços. Ciça não quer passar
a noite .eom Victor e ele manda-a embora da mesa. Ela
tenta sentar com Carias, que rejeita-a friamente.. Teima
e Nadir agradecem a Zoroastra. Antunes pega um

punhal ao olJ\oir uivos. LMa re\oive em sonho a noite dos

vampiros na corte da princesa CecTIia. Augusto canega
a sua arma. Galileu tira do baú o seu kit caça vampiros.
Um enorme 'cão negro Iaz o carro de Rodrigo parar no
meio da estrada.

'

QUARyA - Raul e Mariana tentam consolar
Sabrina. Depois de conseguir se livrar de Diego,
Marisol promete demiti-lo. Raul pega um

revólver e sai. Romualda de cadeira de rodas
sal rolando ladeira abaixo, e cai com a cadeira
de rodas dentro de uma piscina. Andréia entra
em casa e encontra Diego morto. Marisol ainda
no hospítal fala .para Rodrigo que sonha em

ser feliz com ele. Sandra lê no jornal a notícia
da morte de Diego. Barcelos pede à .Marlsol

que o acompanhe' até a delegacia. Greta
reconhece Marisol e diz que foi ela quem matou

Diego.

SEXTA - Rodrigo liga dos Estados Unidos e diz
para Marisol, que os médicos confiam na

recuperação de Gil. Marisol pede perdão para
o Rodrigo, pois já sabe de toda verdade. Os
dois fazer juras de amor para sempre. Marisol
sonha com Rodrigo, primeiro casando,
dançando uma valsa, felizes num parque de
diversões e depois os dois abraçados numa

banheira com espuma. Mário em frente ao

prédio do Diego, lamentando por estar lavando
uma Kombi, emprego que arrumou para

sobreviver. Mário reconhece Vanessa ao sair
«ío Prédio com Andréia. Mário dá uma flor para'
Vanessa. Amparo diz a Marisol que Gil morreu.
Marisol desmaia.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJ�O OA EDIÇÃO DASNOVElA'i
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TREZE dias que abalaram o mundo
"Conflito eminente com os vermelhos"; "Bloco Soviético emestado
de alerta"; "Mundo em Pânico"; "Kennedy falará hoje na TV".

Durante 13 dias do mês de outubro de 1962, algumas manchetes nos
jornais de todo o mundo. Foram 13 dias nos, quais o destino da
Humanidade esteve nas mãos de um pequeno grupo reunido no salão

\ ,

oval da "Casa Branca". A possibilidade deuma guerra nuclear era
,

real e as iqrejas ficaram repletas de gente rezando para-que o mundo
não acabasse. Caravanas iam assisti r ao pôr-do-sol pensando que aquele
seria o último. Jovens amantes prometem morrer uns nos braços dos
outros, e algumas centenas de pessoas se suicidaram. A guerra, parecia
ser a última 'saída. Faltavam poucas horas para que os mísseis em

Cuba ficassem prontos para serem usados. Todos os assessoresmilitares
diziam para o presidente americano: \\0 tempo acabou. Temos que
invadi r".
ANO: 2001 - DURAÇÃO: 145 MINUTOS - COR - 12 ANOS - LAN�AMENTO EM

VÍDEO É OVO

ICOMÉDIA: VfOEO E OVO
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MIA M:RROW' CMUUE FISIUlR

j"JIARBARA HERSHEY LLOYU'NOLAN
.•
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E SUA mãe também

HANNAH e suas 'irmãs
A filha mais velha-de um casal de artistas, Hannah (M ia Farrow) é uma

dedleada esposa, mãe carinhosa e atriz de sucesso. Uma leal defensora
de suas duas confusas irmãs Lee <Barbara Hershey) e Holly <Dianne

Keaton), ela é também a espinha dorsal de uma família que parece sé
ressentir de sua estabilidade quase tanto quanto dependem da mesma.
Mas quando o mundo perfeito de Hannah é silenciosamente sabotado
pela rival idade fraterna, ela finalmente começa a ver que está tão perdida
quanto todos os outros, e para poder se encontrar; ela terá que escolher
entre a independência e a famíl ia sema qual ela não pode viver.
ANO: 1986 - DURAÇÃO: 107 MINUTOS - COR - 14 ANOS - DISPONÍVEL EM OVO

Julio e Tenoch são amigos de verdade, Como a maioria dos garotos de
17 anos, suas vidas são regidas pela irreverência pelos hormônios e

pelo desejo precipitado de se tornarem adultos. Suas namoradas saem
de férias e mesmo que jurem fidel idade amorosa, eles vêem no verão

possibilidades lllrnitadas de conquistas e que logo se transformam em

grandes fracassos. Então conhecem Luíza, uma belíssima espanhola de
28 anos. Os três fazem uma viaqem e juntos descobrem a amizade, a
inocência ea sexualidade e entram em conflito.

ANJO: 2001 � DURAÇÃO: 106 MINUTOS - COR - 18 ANOS - DISPONÍVEL EM

VÍDEO E OVO

GÊNERO
' .

_".

-COMEDIA: VfOEO E OVD

1 A

TRipLO X

l�hOO - 16h30 - 19hOO - 21hOO

TUDO PRA FICAR COM ELE

14h30 - 16h30

A pMxÃo DE JACOBINA

19hJO - 22hOO

INSÔNIA

, 14h15

3
INIMIGO EM CASA

c

D

S

DESTINOEMdose dupla \

Você já parou para pensar que certas coisas em sua vida poderiam ser

bem diferentes do que foram? E que alguns acontecimentos parecem
ter feito sua vida tomar outro rumo? Larry Burrows pensava assim. E
o encontro com um hbmem misterioso e muito estranho transforma
sua vida comum numa grande fantasia. E do jeitinho que ele achou

I

que teria sido, não fosse seu erro em uma tacada decisiva para a vitória
de seu time delnfância. Uma linda missão, uma bela esposa e.carros

exóticos não são suficientes para.manter Larry em sua nova real idade
e logo ele se apercebe que nenhuma fantasia é capaz de valer mais que
a sua própria vida. No elenco, James Belushi e Michael Caine./

DURAÇÃO 110MiNUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO

1-

\

HANNAH E
SUAS IRMÃS

---
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I PONTO DE FÉ GB EDIÇÕES

"LEPROSO"

Agradecer. Dizer ao menos muito obri

gago. É tão fácil. Muitas vezes, no entanto,

parece complicado-Ser grato é reconhecer!

Milito I mais fácil e justificar, procurar um
monte de desculpas.
Dez leprosos foram curados. Eles tinham

ido �ao 'encontro d� Jesus, clamando'-o:
"Jesus, Mestre! Tenha pena de nós". Ele

pediu que fossem de apresentar aos

.sacerdotes para serem examinados. Eles
í

foram. No caminho, viram que estavam

curados.
/'

O relato nos diz que· apenas' um sama-

ritano, isto é, um estrangeiro, que não era

"judeu", voltou louvando a Deus em voz

alta. Ajoelhou-se aos pé,s de Jesus e lhe

agradeceu"-. ,

Este e�-leproso nos dá uma lição de

"Então um deles, um samaritano, viu que
estava curado e voltou louvando a Deus
em voz alta. Ajoelhou-se aospés de Jesus e

lhe agradeceu"

reconhecimento, de gratidão. Ele não ape
nas constata que está curado para voltar à

vida. .Ele agradece,
. Saúde é o que queremos, especialmente

quando a doença pesa. Quando se tem

saúde, nem l�mbramos d� agradecimento.
Parece que Deus tem por obrigação nos

dar saúde, mesmo que não 'se cuide do or

ganismo. Por.outro lado, quantos esperam
pelo alíyio de sua dor, pelo atendimento

médico na fila.

Agradecer pela saúde é, ao mesmo

tempo, assumir compromisso com a vida.

Oração: Obrigado, Senhor, pela saúde.

Nos deste a vida-para ser vivida como

dádiva. Em gratidão! Ajuda-nos para que

possamos auxiliar os que sofrem, os que
buscam alívio para a sua dor. Amém.

, "Os sentimentos também
.

-. • '.
. r - "

sao energia em expansão
-

I
I

,

ii

"Deveríamos despender
/

muito donosso tempo
agradecendo aDeus,' assim

-,

como nos dedicamos a pedir
a Ele mais e mais o,'"

\
'

SÃO VICENTE D� PAULA

, \

. "E grande sabedoria só falar

quando necessário"

, "Quem distribui flores,
antes perfuma as próprias

- "

maos

s
GUERRASEMGUERRA
\'

.

\

Este livro tem a preocu-

pação de oferecer um

retrato de São Paulo nos
anos 40, narrados com

sabor de época, além de
um painel da política, da

sociedade, da cultura e da
economia do período do
Estado Novo e dos anos de

guerra. O I ivro mostra

ainda 'com'o o Governo

Vargas tentou usar a

guerra para instituir. uma mobilização civil e

neutralizar a oposição e a reação da população
expressa, por exemplo, nas letras de música que
ironizavam o governo,

\
..,

ARESSURREIÇAO DO

GENERAL SANCHEZ
incrível e delirante his

ória do General Sanchez,
e Abreu que queria per- .

etuar-se no poder; do

ociólogo Jordan Cardoso,
ue explicava o funciona-

�ento
das coisas; jo Dr. !

.

osé Antônio do Espírito
anto Arruda, que desen
olveu a teoria matemáti-
a do poder; e de uma es

ranha galeria de perso
agens maquiavélicos. Uma fábula fantástica e bem

I'

umorada sobre a tragédia brasl lei ra e latino-
mericana. O autor é Cristovam Buarque e é da

eração Editorlal .

JUDAS, O OBSCURO
O clássico romance do escritor inglês Thomas Hardy,
agora transformado em filme de grande sucesso,
narra o drama do pedreiro Judas Fawley, que tem

suas ambições contrariadas pela pobreza e pela
indi-ferença. Ao se apaixonar por Sue Bridehead,
Judas passa a protagonizar uma das mais

envolventes histórias de amor da literatura

universal, com um irretocável panorama histórico
social da Inglaterra do Século XVIII. Imperdível.
Tem 454 páginas. Já nas livrarias.
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.DICAS DE BELEZA G.S EDiÇÕES

-
-

·ENTRE NA ONDADO MEGAHAIR
Ter os cabelos bonitos e saudáveis é o sonho de

consumo de qualquer mulher. Melhor ainda se cres

cessem e ganhassem volume rapidamente, assim
num estalar de dedos.

Bom, talvez a solução não seja exatamente num
..

estalar de dedos, mas pode ser de um -dia para outro.
É o chamado megahair, o segredo da maioria das I

atrizes de televisão. Haja vista Vanessa Loes, em
"Suave Veneno"; Malu Mader, em ''A Forç-a de Um

Desejo"; Gabriela Duarte e Françoise Fourton em'

"Por Amor"; e ainda Ana Paula Arósio e Camila

Pitanga. -,

Será que isso é privilégio somente das artistas
de novelas? Que nada! Qualquer uma de nós mortais
podemos desfrutar do "invento".

O megahair é uma técnica que cola mechas de
cabelo 'humano no próprio cabelo, dando mais
volume e aumentando o cumprimento. As mechas
são coladas a um centímetro da raiz. Quando o ca

belo natural cresce, o megahair acompanha o cres
,

cimento, sem estragar os fios naturais. Mas atenção,
este trabalho exige técnica de um profissional mais
do especializado no assunto, para que o efe!to final

seja o desejado,
Depois de aplicado, não é preciso nenhum cuida

do especial com, o cabelo que foi aplicado. Pode irá'
praia, às piscina, tomar banho. com: água quente e

pentear o cabelo normalmente. Somente com sauna

é preciso ter cuidado, porque o calor é muito' exces
sivo e pode descolar algumas mechas.

I

O megahair não impede as atividades normais, tais como ir à praia ou à piscina, lavar os cabelos com água
quente. Somente é preciso ter cuidado com a sauna 'porque o seu calor excessivo pode descolar as mechas.

Em linhas gerais, o processo de aplicação é o se

guinte: são necessários mechas de cabelo humano,
pistola de cola quente e cola de silicone. Em primei
ro lugar o profissional vai dividir o cabelo em partes;
ele vai começar a colar as mechas longas na parte
de trás, avançando até o" alto da cabeça; e finalizan
do, colas os cabelos nas laterais. Depois do cabelo

colado, é hora de definir o. comprimento, com um

bom corte para dar forma ao cabelo. É aconselhável

uma tintura para uniformizar a cor.

A duração do megahair é de três a quatro meses.
.

.

I \

Passado este tempo é preciso refazer, mas o cabelo

pode ser reaproveitado. Agora, se quiser" tirar, basta
que o cabeleireiro esquente a pistola, ou use o ba

byliss, encoste nO,ponto de cola de silicone para que
derreta e retira as mechas, uma a uma novamente.

. O preço gira em torno de R$ 1500,00 e é um

procedimento que não deve ser feito em casa.

Será que dá para se livrar das' estrias?
A estria é uma linha fininha, que parece uma

cicatriz. Pode ser branca ou avermelhada. Elas são o
.

.

flagelo de todas e todas. Não importa a idade. Nas

mulheres, atacam' principalmente a barriga, os seios

e o bumbum e ficam muito mais evidentes quando o

corpo está bronzeado. Infelizmente.
A causas mais comuns para o seu aparecimento

estão associadas ao ganho de excesso de peso,
crescimento rápido na adolescência, distúrbios
hormanais e o "engorda-emagrece" pelo qual passam
muitas mulheres, Os seios são os preferidos para o

ataque, principalmente no período de gravidez e ama

mentação.
A estria nadamais é do que o rompimento das fibras

elásticas da pele. E isso não

.

tem cura. O que existe são al

guns métodos que ajudam a

melhorar o problema e até a

evitá-lo, lembrando sempre
que a prevenção é sempre a

melhor arma, aliás para tudo
nessa vida. Os especialistas
recomendam que assim que

aparecerem as primeiras linhas avermelhadas, é bom
que se procure um tratament? Agora, se estas linhas
já estiverem esbranquiçadas, é sinal de que as estrias

estão num estágio mais avançado. Daí ó tratamento

vai exigir ,mais paciência e dedicação para alcançar \�

os melhores resultados.
O dermatologista será o grande aliado. Um dos tra

tamentos oferecidos nos consultório é a base de ácido

retinóice, que quando aplicado vai fazer com que à

pele 'descame, dando lugar a uma nova pele. Quando
as linhas estão avermelhadas,

I

elas praticamente so

mem. Se as estrias forem esbranquiçadas, o. aspecto
melhora, mas os sulcos permanecem. Mulheres grávi
das, ou com suspeita de gravidez, ou amamentando

não podem se submeter a este tratamento. O sol tam

bém está proibido. O ácido glicólico também tem sido
usado com muito sucesso, principalmente no início

do estágio; Este é um produto à base de frutas e os

resultados sãomelhores em estrias mais novas. Depois
de aplicado, a pele é escovada com bucha vegetal se-
ca, seguindo-se a aplicação de loções e geléia de algas
marinhás. Este é um procedimental que deve ser feito �
por esteticistas.

\

Não importa a idade. 'Ninguém está livre das I

estrias. O segredo é/a prevenção. Um dos caminhos
é procurar manter o peso compatível com o tipo

físico e procurar uma alimentação bem saudável, à
I base de frutas e legumes.

• :§�ra uma:cons\Jlt0ra de beleza ou um cliente preferenCIal
·linha_'com,pléta de fratoment\) fÇlcial, 'corporal, c�l'lilar e:
maquiageni ·-CO. Jaráguó do !ilil· Promotora: Rosita
Av; }.Áal beodoro dQ ronseça". �V\sal{r7' - Fone 370'�ti'$
HQRÁRlqDE ATENDIMENTO • �;o ..: ah3Qmín à� 1.8h3Otriln1 seb. 8h3on;;n: Ósl12h
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I

Ao comprar, prefira
aquelas sem partes
moles, de casca firme e

sem manchas. Para
saber se está no ponto,
bata com os nós dos
dedos: se o som for oco,
compre, pois está
madura. Pode ser que a

abóbora, esteja aguada -

e é impossível descobrir
isso antes de comprá-la e

cozinhá-Ia. Caso

aconteça com a abóborà
usada no preparo de

pães, bolos e biscoitos,
aumente a quantidade dé
farinha da receita.

Suflê de banana com chocolate

Bem
Cada. coisa C-em

temperado
(

(

Quando for temperar o
seu lugar

lagarto, faça pequenos Não guarde as frutas e
\

cortes em toda a extensão verduras nos sacos plásticos,
da peça. Os condimentos 'de feira, pois estas

vão agir mais �J embalagens eliminam gases
profundamente na carne e prejudiciais aos alimentos.

o prato ficar muito mais Guarde-os sempre em

saboroso. plásticos apropriados para a
_ \ A

conservaçao que voce

encontra a venda nos

supermercados.

Abóbora

Madura

�'
r

Tira-Gosto
Semente de abóbora também
pode virar um delicioso tira

gosto. Lave-as e salgue;
\

deixe secar por 24 horas e

leve ao forno para tostar.

De olho na

validade I

Quando comprar pão de

forma, � bom observar a

data de, validade. Dentro
desse período, conserve-o na

geladeira, principalmente
nos dias muito quentes. O

pão vai manter-se fresco e

úmido até o 'final da
validade.

Fica crocante
\.

Para o repolho fiçar ',Cozinha porcrocante, deve ser

cortado ao meio e igual\ deixado 'de molho em
;�

9

água gelada com sal. Coloque as mandiocas
descascadas no

Depois é só escorrer bem
congelador por 30e cortar em tirinhas para minutos. Depois, corte-as

fazer a salada. (

em pedaços e cozinhe.
\ Assim, elas amolecerão

Hortas & por igual.

'Jardins Descasca
Ainda é tempo de plantar
chuchu (já brotado>, Fácil
batatinha, batata-doce, \

mandioquinha, cará,
/ Para tornar mais fácil

-,

almeirão, acelga, cebola
abrir as cascas da

e cenoura. E você pode castanha-do-parár
I leve-as ao freezer porembelezar o seu jardim

plantando onze-hora,
6 horas, ou asse-as no

margaridinha, girassol,
forno convencional por

f dália, cravo, e crista-de-
IS minutos a 20QoC.

galo.

� �

INGREDIENTES:Para dar um gostinho especial ao Suflê
de Banana, misture licor de laranja ao

molho de chocolate
6 bananas maduras; ,

3/4 xícara de açúcar de confeiteiro;
1 colher (sopa) de suco de limão;

PREPARO: Descasque as bananas e amasse-as 1 colher (chá) de essência de baunilha;
'muito bem. Junte o açúcar, o suco de limão e a 1/4 de colher (chá) de sal;
baunllha ,e misture bem. Aqueça o forno em 14 claras.

\temperatura' moderada. Unte um� fôrma de Molho de chocolate:
suflê com capacidade para 1 1/2 litro e salpi- 80 gramas de chocolate melo-arnarqo;'
que-a com açúcar. Salpique sal nas claras e bata 1/2 xícara de água;

I
'

até obter ponto de neve. Adicione as claras 1/4 de xícara de açúcar; I '.

batidas à mistura de bananas, mexendo cuida- 2 colheres (sopa) de manteiga ou

.

-dosament. Despeje o suflê na fôrma e salpique margarina;
um pouco mais de açúcar. Leve ao forno mo- 1 colhE(/(c�á) de essência de baunilha.
derado por uns 30 minutos. Enquanto assa, \ t

prepare o molho de chocolate: coloque a água e o 'chocolate nurnapanela pequena, em fogo
baixo, mexendo sempre, até que o chocolate derreta. Acrescente o açúcar e cozinhe, mexendo
sempre, até que a mistura engrosse. Adicione a manteiga ou margarina e a baunilha e mexa

bem. Sirva o suflê logo depois de tirá-lo do forno; com o molho do chocolate em separado.;

Sequilhos da'
Joaninha

Sequilhos �ão ótimos no lanche,
a(!!mpanhados de uma xícara de

chocolate. Estes sãomais saudáveis porque
sãopreparados com azeite de oliva

IN G REDIENTES:
I �

3 xícaras (chá) de polvilho doce:
3/4 xícara (chá) de açúcar;
1 pitada de sal;

I 'v

2 gemas;
,

1/2 xícara de azeite de oliva

espanhol;
,6 colheres (sopa) de leite;
1 1/2 xícara (chá) de coco ralado.

PREPARO: Misture numa tigela o polvilho, o açúcar,
o sal, as gemas e o azeite. Adicione, aos poucos, o
leite e sove a massa por 10 minutos ou até obter o
ponto de enrolá-la com as mãos.

'

Junte o coco e misture.'
Faça bolinhas e achate levemente com um garfo.
Coloque numa assadeirauntada com azeite de oliva
espanhol. Leve para assar em forno médio,
preaquecido por 25 minutos, ou até que fiquem
dourados. Rende 60 sequilhos.
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NASCIMENTOS
•

29/8
Gabriel Eduardo

Céspede Fernandes
j uan I<ael

Nougueira
Stephanie Alves
Ferrei ra
Gabriella Caroline
Schünke

Kaynã da. Silva
Piccinini
Matheus �ing de
Moura

30/8
Paula Ranaa Valler

Rodrigues

2/9 /

Nathiele I<rueger
Lucas Pradi Vieira
Alexsander Viei ra
Tainá Cami Ia

Sobieray
N icole Louise
Grümrn

Felipe de Liz

3/9
Barbara Regina
Mathias
Laura Rodrigues
Silva Barbosa

3/9
Gabriel Hansen
Eduardo
Giovanella
Wellington Ribeiro

Ricardo Girardi
Melissa da Silva'
Martins Machado.
•

A loirinha é 'Jéssica
Cimardi, filha de
Isolde Cimardi, que
completa, amanhã, 5
anos. Parabéns!

IE:GISIRE UMA DAS MELHORES
rASES DE SEU filHa'

Ana Laura Ramos,
filha de José e

Helena, batendo um

bolão na nossa

coluna

o Simpático Caio Henrique
Buzarello fez aniversário no dia 3
último. Vaidoso, nem informou a

idade. Ele é filho de Luiz Carlos e

Jacira Rozza. Felicidades, Caio.

�@
DraJl1irlam Voigt Schwarn i

.

'C'Rn 2�9a

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

Fone: 275 3555

A linda filha de Eno e Sirlene, e irmã
do Tiago, Julisi Carolina Lemonje,
completou 8 anos no último dia 2

Amanda Rafaela Blesing Naizer, filha de Adilson e Sandra,
embelezando nossa coluna .

www.nicolodelli.com.br

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

ROUPA DE CRIANÇA
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CASA
CAMPEIRA

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
www.casacampeira.hpj.axn.br

Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:37l-0330· Centro

312-0280

�
CARNES

BI·�

TRADI ÃO GAÚCHA CORREIODO POVO llE

FONE: (47)\371-4547 FAX: (4'7) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL' - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

AGENDA GAÚCHA
6 a 8/9 - Rodeio CTG Fazenda SilvaNeto - Canelinha
6 a 8/9 - Rodeio CTG Tio Chico - Forquilhinha
12/9 - Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço
Jaraguaense
14/9 - Bai le de formatura com aGrupo Quero-Quero
- CTG Laço Jaraguaense
13 a 15/9 - Rodeio CTG Vaqueanos da Tradição - Porto
Belo
13 a 15/9 - Rodeio CTG Garrão de Potro - Joinville
13 a 15/9 - 2a Exposição do Cavalo Crioulo de Canoinhas,
em Canoinhas
20 a 22/9 - Rodeio CTG' Querência do Tio Bento - São
Bento do Sul

27,28 e 29/9 - 40 Rodeio Crioulo CTG do Trote ao Galope
- Jaraguá do Sul

8/9 - Geovane Demarchi

8/9 - Adair A. I<luger - Alemão'
9/9 - Evandro Ropelato
10/9 - Jorge Murara

11/9 - Adalto Ossowski J r.

11/9 - Eduardo Candido

Apotrado = Com jeito e manha de potro. Diz-se do cavai
manso que se tornou semelhante a potro por ter estado
muito tempo em liberdade.
Boleador = Homem adestrado no manejo das boleadeiras.
Coxilhas = Grandes extensões ondu ladas de campina
cobertas de pastagem, que constituem a maior parte do
território rio-grandense e onde se desenvolve a ativldad

pastori I dos gaúchos.

DEMAICHI

W'WW.ct licombr etuno.combr

FANDANGO BUENACHO...

No dia 24/8, foi realizado na CTG Laço Jaraguaense um grande fandango com'

"OS MATEADORES", confira ...

"OS MATEADORES",

Paulo e Cláudia Aguinaldo Spézia Jr. e Jaime Franzner Jr.

Kety, Toni, Kely e Jair

... E VAMOS NOS PREPARANDO GAUCHADA PORQUE; NO DIA

14/9, TEM FANDANGO COM O GRUPO QUERO-QUERO, NO CTG

LAÇO JARAGUAENSE ...

ANIVERSÁRIO
DE PATRÃO...

Aniversaria, amanhã, o patrão do
CTG Laço Jaraguaense, Geovane
üemarchi, A ele, parabéns pela
idade nova e pelo belo trabalho, I

realizado para a tradição gaúcha...

CAINES �
CARNES

�I.�
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À Italiana

ANTES & DEPOIS

Divulgação

Em flash, a Rainha da lY

Schützenfest, Jaqueline Steinke

Maba

LORENZI
camarote@jornalcorreiodopovo.com.br

O radiante casal Arno e Marise Beber

o cativante

camel ô-marketei ro

David ladeado

pelos donos da Di

Lorenzza Doceria

e Cafeteria,
Ricardo e Mariá

Cumprimentos
ao casal Alfredo

e Cacilda Blank,
pe I as Bodas de

Ouro

, Clínica �� ClJ'lfl'{/ia ]úisü&a
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R: Blum6Mu, 118· Sala 610·Centro· Ed. Med Clínicas' - JoilWilfe • se

li
SÁBADO, 7 de setembro de 2002

Na noite de 30 de agosto, .convidados vips
foram brindados com um coquetel mara
vilhoso com as especiarias da comida italiana.
O coquetel foi oferecido pela ocasião da

abertura da Exposição da Cultura Italiana,
no MuseuHistórico Emílio da Silva. A artista

plástica Valdete Hining mostrou mais um de

seus trabalhos abordando o tema da

exposição.

Ação Comunitária
A empresa Weg promove a sétima edição
da Ação Comunitária 2002, para comemorar
o 50° aniversário da empresa. Cerca de 500

voluntários irão participar do evento, para
atender a população. Fica aqui um bom

exemplo.

Vitrine Humana
O evento promovido pela Rádio JaraguáAM
comemora seu aniversário em grande estilo.

A rádio está organizando o Projeto
"Tolerância Total", que consiste em deixar

12 homens e 12 mulheres durante o maior

tempo possível sem fazer nenhuma ne

cessidade fisiológica. Foram mais de 2,5 mil
inscritos tentando a: sorte. Eh... Acredite se

quiser!

do mês, Samaya Louize

Pierri

Tel: 370-0379
Fax: 371-1465
Cei.: 9103-5626

acfrau@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ração o que você fizer!
- Quanto você quer por elas, Satanás!?

\

- Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue!
- Trato feito !

E. ... : Jesus pagou o preço da nossa liberdade!

Como nós esquecemos de Jesus!
Acreditamos em tudo o qU�1 nos ensina, mas sempre

guestíonamos as coisas que vem de Deus!
,

.Todos querem um dia estar com Deus, mas não querem
conhecê-lo! E amá-lo!
Muitos dizem: Eu acredito em Deus, (Satanás também!)
mas não fazem' nada por Ele!
As pessoas mandam piadas por e-mail e umas passam
para as ou\ras em uma velocidade luz!

Mas quando a mensagem é sobre Deus, as pessoas
pensem duas vezes antes de compartilhar com

as outras.

Dizem a todo momento, para que time
'\

torcem, mas pensam duas vezes antes

de dizerem: SOU DE CRISTO

AMO A DEUS!
Tentam ser invisíveis, quando se trata

de Jesus Cristo! PORQUE ?

Será que quando você terminar de ler
essa mensagem, você mandará para
alguém ou você não esta seguro do

que as pessoas pensarão sobre você
se você enviar !

Falar sobre Jesus Cristo não é um

assunto que as pessoas querem ouvir!
Somente querem

I

a Jesus quando
estão em grandes apuros !

Quem passará essa mensagem ?

,

Deus perguntou : A quem enviarei?

Envia-me a mim SENHOR!

(autor' desconhecido)

George Tomas, um pregador IInglês, apareceu um dia em

sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no bal

cão, e começou a falar:
Estava andando pela rua ontem. e vi um menino levando
essa gaiola com 3 pequenos passarinhos dentro com frio
_e com medo.
Eu perguntei: menino o que você vai fazer com esses

• .pcssnrinhos ? Ele respondeu : levá-los para casa tirar as

• penas e queimá-los, vou me divertir com. eles.

Quanto você quer por esses passarinhos' menino?
O menino respondeu :,
., O senhor não vai quere-los, eles não servem para nada,
são feios!
Q pregador os comprou por 10 dólares! E os soltou em

uma árvore!

Um dia Jesus e Satqnás estavam con

versando e Jesus perguntou a Satanás
o que ele estava fazendo para as pes
soas aqui na terra.
Ele respondeu :

\

Estou me divertindo com elas, ensino a

fazer bombas e a matar, a 'Usar revól
ver, a odiar umas a outras, a casar e a

divorciar, ensino a abusar de

criancinhas, ensino a jovens usar drogas
, a beber e fazer tudo o que não se

deve!

Estou me divertindo muito com eles!
Jesus perguntou e depois o que você vai

fazer com eles?

Vou matá-los ,e acabar com eles!
Jesus perguntou:'
Quanto você quer por eles?
,Satanás respondeu:

, I
- Você nao vai querer essas pessoas, elas são traiçoeiras,
mentirosas, falsas, egoistas e cvcrenrcsl

.

Elas não vão te amar de verdade, vão bater e cuspir no

Teu/rosto, vão' te desprezar e nem vão levar em conside-
Colaboração: Cirineu (Marimar Imóveis)

Jaanai (Rancho' Imóveis)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-LOCAÇÃOA;;:roS/CASAS;S;LAS/T�E;OS/GALPÕES -:-
-

-.,

I • Ed. Amaranthus Apto, novo el 306m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo Saeani, 36.

I
RS 1.000,00

Ed. Resd. Bartel- Vila Baependi, (prox. Rodoviária) el suíte + 2 qtos. R$ 380,00

I Ed. D. Lourenzo Aptos novos, el suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. R$ 450,00
Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dombuseh, el 3 qtos e demais dep. R$ 380,00

I Ed. Tower Center-u/ 1 suíte + 1 qto e demais dep. R$ 450,00
.

Ed. TowerCenter-el 1 suíte + 2 qto e demais dep. R$ 650,00

APTOS EM CONSTRUÇA-O COM ADMINISTRAÇA-O PROMA I Ed.Towe.rcenter-salasde101m'ai�8m',e/garagem.R$400,OQ_aR$600�00
.

. Ed. TowerCenter· sernimobíflado.ü surte + 2 qtos. R$ 650,00
Ed. Amarylis - el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00
Ed. Amarylis - semimobiliado, el1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 550,00
Ed. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, 532- salas, el 40m', l' andar. R$ 400,00
Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - sala, el 40m', 2' andar. R$ 350,00
Ed. Eriea - R. Guilherme Hering, 70 -Icja térrea, el 55m' - R$ 300,00
Ed. Eriea - R: Guilherme Hering, 70 - el 2 qtos e demais dependências. R$ 320,00
Ed. Alberto Marangoni· R. 25 de Julho -loja térrea, el 26m'. R$ 200,00
Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Juího- el 2 qtos, 2 bwe, e demais dep. R$ 370,00
Ed. Hortêneia -.R. José Emendoerfer, 1549 -;1. sala térrea- 36m'. R$ 200,00

••Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m' cada. R$ 280,00/250,00
•. Loja térrea - R. Bernardo Dornbuseh, 136 - el 660m'. R$ 660,00
• Loja térrea- R. Preso Epitáeio Pessoa-c/ 460m' - R$ 3.900,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m'. R$1.000,OO
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, el 250m'. R$1.000,OO
• Salas comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 a 48m'. R$ 300,00 a R$ 470,00
• Terreno -Rua25deJulho (ao lado campo de futebol). R$220,OO
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. pronto - parte superior em
construção-Terreno com 600m', tot.Versailhes-R$ 75.000,00
• Casa em alv, el 200m', suíte + 2 qto e demais dep., el 405m'-seminovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,
t.ot, Girolla. R$125.000,OO
• Casaemalv.-e/2qtosedemaisdep. - Três RiosdoSul. R$30.000,OO '

• Casa mista na Vila Nova, R. ArturHenehel, 56-el 80m'+edíeula em alv. el 70m' (terreno el 615m')
-R$80.000,OO
• Casa em alvenariac/ 140m', 3quartos, sala, coz., bwe, terreno c/ 600m'-Rua LuizPíeolli-R$
5O.000,OO-Aeeita-se sítioJaraguádoSulouregião.

-

• Apto no Ed. Vitória Régia·Vila Lalau-3qtosedemais dep., apto 303A-R$ 57.000,00
• Apto no Ed. Vitória Régia- Vila Lalau -3 qtos e demais dep., apto 302 A el Cozinha sob medida e

churrasqueira na sacada. -R$ 58.900,00

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

o/quadra poli
esportiva, salões de
festa - Rua Nereu
Ramos.
R$ 105.000,00
Entrada de R$
55.000,00
+ 10x R$ 5.000,00
corrigidas pelo eub

.

APART'AMENTOS PRONTOS

Rua Adolfo Sacani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar, e demais dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
chur., sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:
R$162.000,00 à R$178.000,00
si aeab. interno (pare. direto el o
proprietáriO) ou acabado R$ 212.000,00

EdL Catarina Erchlng - Apto 302, cl
suíte + 1 qto, sacada cl chur.,

predio cl piscina. R$ 69.000,00

Condomínio Ed. Dom Lorenzo: Rua
Marina Frutuoso. esq. Leopoldo
Malheiro - Apto n2 203, cl 1 suíte
+ 1 qto, bwc social, sala estar/

jantar, sacada, oi chur., copa/coz.,
lav., 1 vg de gar. Área cl
118,51m2) - acabado -

R$ 78.000,00

Condomínio ResidencialSunflower
Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101 e 106,
c/123m2 - suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$ 38.413,00 e

assumir parcelas de R$ 915,30
..

corrigidas pelo Cubo

Rua Barão do Rio Branco

- Apto n2 402, cl 155m2, (cl :2 vagas
de gar.) - Entrada de R$ 76.000,00 +

7 parco de condomínio de construção
de' R$ '1.750,00 (corrigidas pelo Cub)
até final de obra + acabo interno.

Entrega em feverelroj2003

casa alv. - cl 192m2• Terreno cl
450m2• Rua Jaime Gadotti, 774 -

Jardim Lenzi. R$' 114.000,00

Casa alv. NOVA - cl 200m2• Terreno

cl 405mi - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergilio Pedro -Rubini, lote

41, Barra. R$ 125.000,00

EDIFíCIO TOWER CENTER - Rua João
Mareatto. esq. com Clemente Baratto

- Apto. nº 904/1-003 cf suíte + 1 quarto
e demais dep. cf 1 garagem.
Valor R$ 78.000,00, s/ acabamento.
- Salas comerciais executivas, pron
tas eseml-acabadas para locaçãoou
venda,Consulte-nos!

TERRENOS
• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro - el 488m'- R$ 29.500,00
• terreno- R. Pe. Aluísio Boei�g - Barra do Rio Cerro - el 3.500m'· R$125.000,OO
• Terreno-R. Alexandre Koeler-lIhada Figueira-c/ 472m'-R$ 25.000,00
.Terreno· Rua fritz Bartel, 728 - Vila Baependi.el 330m' (casa madeira, sem valor comi.) R$ 26.500,00
.Terreno-R.JoséAguinaldodeSouza,170- 720m'·R$35.000,OO I
• Terreno ideal para uso industrialdi 20.000m', na R. Chico de Paula-R$130.000,OO.

I• Terreno emGuaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno-c/ 920m'- R. João C. Stein, Jguá Esquerdo- R$17.000,OO ISÍ1lO
• Sítioe/gapãode6OOm'edepósitode50m'+casaemalv.de 1CXlrn':Próx. àSerradePomerode-R$13O.000,flO 1\

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

Casa em alv. - cl 164m2, terreno
900m2• R. Mal. Deodoro - R$

211.000,00 (próprio pj comerciai)

-, Lot. Versalles - Casa em alv. - NOVA -

cl suíte + 2 qtos, pode ser financiado

pela CEF. R$ 80.000,00

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

Nova Brasilia, cl 1 qto e demais dep.
Área consto de 120m2 e terreno cl
400m2• R$ 60.000,00 (CI estrutura
pronta pI sobrado)

Apto no Ed. Vitória Régia - Vila
Lalau - 3 qtos e demais dep., apto
303 A - R$ 57.000,00
Apto 302 A, cl cozinha sob medida
e sacada cl chur. R$59.000,00

Terreno industrial, no bairro Chico
de Paula, cl 150m de frente pI

asfalto. 20.000m2• R$ 130.000,00
parcela-se o solo ou o valor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* 01 suíte
* 02 dormitórios
* Sacada com

churrasquei rc
* 01 ou 02 vagas
de garagem

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

��QUIm� �N� 11. P.j:llZtR WOL.j:
*. Preço especial de lançamento em

condições facilitadas de pagamento.

EDIFíCIO MÔNACO
•

Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO
MÔNACO - Com 01 e 02 dormitórios,
sacada, churrosqueiro coletiva, play
ground, ótim'a locolizocôo central.
Entrada + parcelamento direto com a

.

construtora

Ref. 2250 BAEPENDI- Terreno
R. Ney Franco, 693.

RS 55.000,00 � negociável
Térrea.

R$ 50.000,00

Rei. 38 I I CENTRO - Ed. Schiochet, R. Borõo
do Rio Bronco, cl 1 suite, 2 qtos, solo, copo,

cez., bwc., lov., socado e gor. Prédio cl piscina,
chur. coletivo, cl mesa bilhar, ploygrourid,

quadro poliv. RS 75.000,00

•

- 3 Dormitórios '_ 1 ou 2 vagas de garagem
_ Salão de

festas _ Playground _ 7 Pavimentos c/ elevador _

Financiamento direto pelo Banco ou pela Construtora.

Rei. 06 CENTRO _ coso olv. cl 179,50m', c/3
qtos, solos, copo, cOZ., lav., bwc e goro

RS 135.000,00
-

Rei. 016 CENTRO- coso n"sto, cl 150m',
amarelo, forro de madeiro, cobeturo telhas francesos,

piso madeiro. RS 220.000,00.

Ref. 604 NOVA BRASIL/A-R. Egidio
Vicente de Souza, em olv., c/ 1 suíte, 2 qtos e

demoís dep, RS 75.000,00

Rei. 2150 JARAGUA 99 - Rua
Residencial Miranda, próx. Salão 25 de
Julho. Entr. R$ 2.500,00 + 24 pare.

R$ 270,00 + poupanfa

Rei. 1105 CENTENARIO - R. Waldemar
Grubba, 4286, próx. trevo acesso �chroeder,
cl 364,40m2, órea consl. 350m2, cl I suíte,
2 qtos, sala, coz., lav., varanda nos fundos e

frenle, parle de baixo: I sala com!., gar., I
aplo de I qto, sala, coz., bwc e lev,

R$ 150.000(00

Rei. 70S VILA UNZI- R. Bp�io Martins, ri
200m2, terreno ri 610m2, ri 3 qtos, sala, coz., gar.,

chur.,lav., dispensa, I bwc, I sapatiro, áreapi
-

piscina e jardim. R$ 77.000,00.
.

Obs.: Ficam alguns móveis, aceita terreno

Rei. 1758 CENTRO - R. Amazonas,
esq. ri Rua Eleonora Satler, próx. Justiça

Federal. Terreno cl 320,33m2•
R$ 35.000,00

•

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

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

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-7931,,irPABX

• COMPRA
'. VENDE
• ALUGA -.

• ADMINISTRA

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

Cód.20S4
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cf I 34 m2
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço R$ I QO:OOO,OO

I,

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

Lenzi. Preço: R$ 55.000,00

I

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

+ garagem. Preço R$ 85.000,00
I

Cód. 311 I - Terreno c/ 342,6Om2. Terreno R.
Olívia Chiodini Pradi -e- Aceita permuta por
imóvel até R$ 50.000,00. Preço: R$ 25.000,00

,Cód. 3113 NEREU RAMOS - Terreno
cf 865,30m2- (17x50,90). R: André
Voltolini. Preço: R$ 21.000,00

c/320 m2 - 2 suítes + 2 Quartos +

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

Cód 3Ó86 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno (:1480 m2 - Loteamento
Campo 5ampiero. Preço R$ 22.000,00

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

Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 300 I • SANTA LUZIA - Lotes

com flnanciamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 1013· CENTRO -' Casa alv. cl
230m2 - I suíte + 3 qtos, 3 vagas (le
garagem e demais dep .. Terreno cl
I (il00m2 (20.:50). Pr�ço: R$ 150.000,00

Cód.20SI

AMIZADE - Apto cf 3 qtos,
sala, copa, coz., gar.,lav.,
campo de futebol e salão de
I

festas. Res. Amizade

Preço: R$ 40.000,00

Cód. 2064 Apto Res. Bartel (I suíte + 2

qtos). Preço R$ 10.000,00 + financ.
_

Aceita carro

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

I Cód. 1155 VILA 'LALAU - Casa alv. cl
120m2 - 3qtos, sala, cOZ., bwc, garagem
'e demais deP1ndências. Terreno cl
585,15m2. Preço: R$ 75.000,00

Cód. 3055 Terreno c/ 529m2

(13x40,70). Lot. Piermann - Vila Lenzi.

Preço: �$ 25.000,00

Cód. 1149 VIEIRAS - Sobrado cml alv. c/
160m2. 4 qtos. Terreno c/ 598,08 (24 x 28)
Tem +' 2 casas de mad. �o: R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.c�m.br
e-mail: immenegotti@netuno.com'.br

•

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - CentroJMOSIllARIA
·

MENEGOTTl

.�.
/

CRECI W 550-J

({{:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSulESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

�I

.

5294 CASA - VILA LALAU - R. CARLOS EGER� 467-

CASA DE ALVENARIA, COM 03 QUARTOS, SALA,
,

CQ__PA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA,
DISPENSA E GARA,G EM. Área do terreno 456.00 m2

Área Benfeitorias 145.00 m2 Preço: 75,000.0'0

5295 CASA - RAU - RUA 649 - EVARISTO FRANZN ER
CASA ALVENARIA 130,00 M2 COM 04 QUARTOS, SALA,

• COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM, ÁREA FESTAS,
ETC ... TERRENO 368,00M2 FRENTE 23,00M LADOS

16,00M, TODA MURADA. Área-do terreno 368.00 m2 Área
Benfeitorias 130.00 m2 Preço: 37,000.00

5313 CASA - BARRA'DO RIO CERRO - RUA FRIDA
PISI<'E I<RUGER; 510 - CASA DE 120M213 QUARTOS,
2 BWC, 1 SALA DE TV, COPA COZII\IHA, LAVANDERIA,

ABRIGO PARA AUTOMOVEL. TERRENO COM
20000M2. Área do terreno 20,000.00 m2 Área

Benfeitorias 120.00 m2 Preço: 55,000.00

5319 CASA CASA MISTA - ILHA DA FIGU'EIRA - RUA
PADRE DONATO WIEMES - CASA MISTA COM 120,00M.
02 QUARTOS; COPA C'OZINHA;-SALA DE ESTAR; 01 BWC;

•

GARAGEM. EDICULA DE 40;bo M2. Área do terreno
408.96 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 P1-eço: 32,000.00

. '.

5241 PREDIO COMERCIAL/APARTAMTO - AGUA
VERDE - R.GUILHERMINA PEREIRA LIMA LENZI

APTOS COM 70,00M2 CADA UM(ÁREATOTAT
210,00M2-). COM 2 QUARTOS, SALA, COZIN HA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM. Área do terreno 350.00 m2

Área Benfeitorias 210.00 m2 Preço: 70,000.00

5265 SOBRADO - VILA NOVÀ - R.GUILHERME

WACI<ERHAGEN,378 - SOBRADO COM 4 SUÍTES (1 COM
BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM), SALA 3

AMBIENTES, ,SALA DE JANTAR, ESCRITORIO,
DEPENDÊNC-IÁ DE EMPREGADA, COZINHA E
BANHEIROS C/MÓVEIS SOB MEDIDA, GARAGEM PARA
02 CARROS, HURRASQUEIRA E PISCINA. Área do terreno
515.70 m2 Área Benfeitorias 394.00 m2 Preço: 3'00,000.00

5277 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 631-
LOTEAMENTO - VILA DERETTI - SOB'RADO COM 01

SUÍT( 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR, SALA JANTAR,
SALA TV, COPA/COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA,
DEPOSITO, DIS PENSAi GARAG EM' P/2 CARROS,
M EZANI NO. Área do terreno 371.00 m2 Área Benfeitorias
185.00 m2 Preço: 85,00�0.00

5279 SOBRADO - VILA NOVA - RUA FREDERICO C. A.

VASEL, 246 - SOBRADO COM 1 SUÍTE, 3 QUARTOS,'
SALA ALMOÇO. SALA ESTAR, SALAJAIHAR, SALA

TV, COPA/COZIN,�A, 2 WC, DEPENDENCIA qE I

EMPREGADA, DEPOSITO, DISPENSA, ESCRITORIO,
GARAGEM PARA 2 CARROS. Área do terreno 1,200.00
m2 Área Benfeitorias 405.00 m2 Preço: 312,000.00,

5296 SOBRADO - NEREU RAMOS - RUA MARIA
MADALENA LOPES SANTANA - SOBRADO 190,00M2
EM TERRENO 357,00M2 COM 01 SUÍTE + 02 QUARTOS,
02 SALAS, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA,
SACADAS, (JARAG EM ETC ... Área do terreno 357.00 m2

Área Benfeitorias 190.00 m2 Preço: 61,000.00

5303 SOBRADO - VILA LENZI - RUA MARCELO BARBI,
1166 - 01 SUITE, 03 QUARTOS, 02, BWC, SALA DE

ESTAR, CHUR., COPA/C0ZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM PARA 02 CARROS, DEPOSITaS. TERRENO
14 X 28M = 420,00IllF. Área do terreno 420.00 m2 Área
Benfeitorias 351.00 m2 Preço: 115,000.00

•

5314 SOBRADO - VILA LENZI - RUA N 360 NUMERO DA
CASA N 355 - SOBRADO COM AREA DE 185,00M2 E O

TERRENO 13X35 = 455M2. PARTE INFERIOR SALA, COZ.,
LAV., BWC, CHUR., GAR. P/2 CARROS. PISOS

CERAMICOS. PARTE SUPERIOR 3 QTOS; -BWC FALTA
ACABAMENTO FINAL; CARPET. Área do terreno 455.00 m2

Área Benfeitorias 185.00, m2 Preço: 101,000.00

• •, .
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Barra
A imobiliária da Barra 376-00.,5

barrasul@netuno.com.br
(

Casa
alv. •

120,(X)m2,
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/
três qtos,

sala, copa,

1 '

Chácara com 140.000,OOm2, terreno com
_/

topografia irregular, edificado com duas casas

residenciais, de madeira, sendo uma com

77,OOm2 devidamente averbada e a outra com,
63,OOm2, dois banheiros,garagem, piscina com

100,OOm2, golpão com churrasqueira e

banheiro, lagoa de peixe, pastagem, trilhas
para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distqnte 3Km do
'asfalto(SC-416)·- R$ 95.000,00

•

I

I

Rua: Cei. Procópio Gomes c/e Oliveira, 1207- Jaraguá do Sul/se,

vilsoncorretor@terro.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 gar. 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.·
I. R$ 120.000,00

109 - JOÃO PESSOA - casa em alv., cf 3

,9tos e demais _dep. Cendomlnío 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

B373-0283.
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - .Centro

GUARAMIRIM - SC

•

•

Cód. 1122 - Casa alvenaria com 91 m2 - 02 quartos - 01 suíte
- bwc -, sala - cozinha - garagem - lavanderia - Terreno com

384m2 - Rua João Bona - Amizade - Guaramirim - R$50.000,00
- À vista.

Cód. 866 - Casa madeira
com 63,00m2 - 02 quar
tos - bwc » garagem -

sala - cozinha - área de
serviço - Terreno com

391 ,00m2 -Rua Beijamim
Girardi - Vila Carolina -

Bairro Rio Branco -

Guaramirim
R$13.000,00 - Negociá
vel.

CAVERNU PARtlMóvEIS CORREIODOPOvo.7
. .

Cód. 993 - Casa com

90m2 - 3 quartos - bwc
- sala - cozinha - lavan
deria - garagem - Terre
no com 360,00m2 - Rua
João Sotter Corrêa -

Amizade - Guaramirim -

R$35.000,00.

Cód. 900 - Terreno com 400,00m2 - infra-estrutura completa -

Estrada Bananal do Sul - Beira Rio - Guaramirim - R$8.000,00 -

Negociável.

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

Terreno plano - BR 280 - Próximo FAMEG - Guaramirim -

R$37.000,00.

Cód. 1103 - Terreno com 22.500,00m2 - Plano - Infra-estrutura
completa - Próx. 12 lagoas - Bairro Corticeira - Guaramirim -

R$90.000,00 - Negociável.

Estamos no

planetaimovel.com

MARIMAR IMÓVEIS

323,00m2 próx. ao
Mercado Fronza.
Valor

R$16.500,00.
Vieiras -n«. 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 Ma!. 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

..

Cód. 1118 - Terreno com 9.570,49m2 - infra-estrutura com

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

Cód. 995 - Casa alvenaria com 170m2 - 02 quartos - 2
bwc • garagem - sala - área de serviço - cozinha - des

pensa - área comercial - Terreno com 243m2 - Rua Victor
Bramoski - Centro - Guaramirim - 80.000,00.

•

Cód. 0002R - Terreno com 5.000,00 - Infra-estrutura com

pleta - Rua 28 de Agosto - Centro - Em frente a APAE de
Guaramirim - R$180.000,00 - Estuda-se proposta.

•
ALUGA-SE: SaiaS comerciais na Rua Irineu Vilella Veiga,
135 - Ao lado da Imobiliária Rancho Imóveis.
Salas de 40m2 com aluguel a partir de R$226,00 (incluso o
condomínio) até R$376,00 (incluso o condomínio).

Centro Comercial Vilella

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$15.000,00 - Negociável.

•

Cód. 896 - Casa com

144m2 - 2. quartos -

01 suíte - 2 bwc - 2
salas - cozinha - la
vanderia - garagem -

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

R$35.000,00.

-ALUGA-SE: GALPÃO com aproximadamente 300m2 - Rua •

28 de Agosto - Centro - Guaramirim - R$1.800,00.
. I

• •

E-mail: marimar@netuno.com.br

• • •

Atendemos aos sábados das 8hs às 12hs

Fone/Fax: 275-0051

• •

����������Ribeirão Cava
lo - Ref. 24 � Em

alvenaria, com 03
dormitórios e de
mais dependênci
as. Terreno com

25.000m2• Valor
1oiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiõiiíoI R$ 50.000,00

....�����""""'''''''''''''''''''...... Amizade'- Ref. 40 -

Em alvenaria com 04
dormitórios e demais

dependências. Valor
R$ 35.000,00.

...

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

Amizade - Ref. 31 -

Em alvenaria, com 01

suíte; 01 dormitório e

demais dependências.
Valor R$ 50.000,00.

Barra do Rio Cerro - Ref. 39- Em alvenaria
com 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 37.000,00 (Acieta-se casa + carro

como pate do 'pagamento)

Vila Lalau - Ref. '50 - Casa em madeira com

66m2, sendo 02 dormitórios e demais dependên
cias. Valor R$ 35.000,00.

Centenário - Ref.
12 - Em alvenaria
com 03 dormitórios e

demais dependênci
as; piscina. Valor

:;;;;;;;;;;;;;;;�
R$ 85.000,00.

Barra do Rio Cerro
- Ref. 26 - Casa Mista,
com 02 dormitórios 'e
demais dependências.
Valor R$ 24.000,00

i������iii� Três Rios do Norte -

Ref. 44 - Em alvenaria
com

.

03 dormitórios e

demais dep. Valor R$
20.000,00 (Aceita ter
reno na Figueira de

1,!;��������;;;i!J
menor valor).

Ilha da Figueira - Ret. 51 - Casa em madeira
com 80m2, sendo 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 25.000,00.
.

Baependi - Ref.
03- Com 127m2 de
área construída, 03
dormitórios e de
mais dependênci
as; 01 garagem.
Valor
R$ 60.000,00.

Vila Lenzi - Ref.
48 - Com área de

74,17m2, 03 dormi
tórios e demais de

pendências. Valor
R$ 48.000,00

Três Rios do
Norte - Ret.
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,
com duas
casas em

alvenaria;
possui lagoa
de peixe,
nascente de

água, riacho;
refloresta-

����������� Czerniewicz - Ref; 43
- Piso Térreo, 02 dor

mitórios; 01 suíte; e de
mais dependências.
Piso Superio�,02 dormi
tórios; 01 suíte e de
mais dependências.

I!;;;;;;;;;;;;;;iiiôiiõ:ii====;" Valor R$ 95.000,00

•

•

Cód. 11,21 - Casa alvenaria com 105m2 - 04 quartos - bwc

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

Bairro Amizade - Guaramirim - R$40.000,00 (Quitada) ou

R$30.000,00 e assume financiamento.

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

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

mentode

eucalipto.
Valor R$

Vila Rau - Ref. 59 -

75.000,00
Piso térreo, 04 dormi- (Troca-se
tórios e demais dep.; por casa ).
Piso Superior, 01 suí-
te, 03 dormitórios e de-
mais dependências.

....iiiiiiiiiiiiiiiiii iIIiiiiiiioII Valor R$ 80.000,00

Vila Lalau - Ref. 27 - Sobra do com 140m2, na rua Bernardo Dornbusch.
Valor R$ 55.000,00 (Aceita-se casa ou terreno até 50% do valor.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GUARAMIRIM -

CASA 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
CASAS ALVENARIA
COM 160M2 - 03

QUARTOS - BWC -

GARAGEM - DEMAIS
DEPENDÊNCIÀS -

TERRENO COM
480M2 - RUA

• LEOPOLDO
SCHIMITZ - NOVA

'.

ESPERANÇA"
• R$55.000,00-

NEGOCIÁVEL c

TELEFONE: 373-•

0283 - CRECI 820-J.

OI
_

•

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 - 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:
37'1-0031. CRf:CI 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: 373-0283 -

CRECI 820-J. <'

JOÃO PESSOA - CASA

ALV., C/ 3 QTOS E

DEMAIS DEP. H$
38.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI
4936.

ÁGUA VERDE - CASA
,

ALV. COM 75M2,
TERRENO DE 300M2,
RUA HERMíuo FCO.
RAMOS (ASFALTADA) R$
50.000,00. OBS.:
ACEITA TROCA POR APTO

C/ 3 QUARTOS NO '

LENZI. TRATAR: 371
3724 (CRECI 8�54)

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM 144M2
- 2 QUARTOS - 01 SUíTE
- 02 BWC - GARAGEM -

BARRA DO RIODEMAIS DEP. - TERRENO
CERRO-VENDE-SE-RUACOM 5.000,00 -

, ALUíSIO BOEING, C/'

ESTRADA POÇO GRANDE
566M2. R$ 31.500,00.

,

- R$30.000,00 - NEG. -

TELEFONE: 373-0283 _

TRATAR: 371-8814. .;»

CRECI 820-J. CRECI1873-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

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

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

DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/2.590 M2
- RCA COZINHA S/
MEDIDA. PREÇO R$

,

230.000,00, TRATAR:
371-7931 CRECI 1741-J

VILA LENZI - CASA
ALV. C/170M2 - 3

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

PREÇO: R$ 55.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

JARAGUÁ ESQUERDO
- c/ 479,97m2. Rua

Amabille Tecila Pradi.

Preço R$ 22.000,00.
Fone: 371-7931 CRECI
1741-J

VILA RAU - C/
455.00M2, R.
BERTOLDO HORST. R$
16.000,00. TRATAR:

371-2357. CRECI 4936

TERRENO C/
378,82M2(16,14X23,50),
LOT.Nº 87, LOT. OURO
VERDE - R$
12.000,00. TRATAR:
37&0015. CRECI 158�J

TERRENO C/ 554,13.
RUA FRANCISCO
PIERMANN. PREÇO: R$
23.500,00
TRATAR: 371-7931 -

CREC11741-

., .

472M2 - R$ 25.000,00.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE
PARA RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:

371�14. CRECI 1873-J

TERRENO C/405;00M2
(22,50X18,50), RUA
JOÃO MAASS, OURO
VERDE - R$ 14.000,00.
TRATAR: 37&0015.
CRECI158�J

j,. ,. •

CRISTINA Z. MEURER.

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

TERRENO C/411M2,
LATERAL DA RUA TOMAS
FRANCISCO DE GOES

(PRÓX. A ARTELAGE)
R$ 25.000,00. TRATAR:
371-5512. CRECI 8054

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C/
583M2. VALOR NEGOCI- ED. AMARYLLlS -

ÁVEL. TRATAR: 275-
'

VILA NOVA - R.
1594. CRECI 612-J / ANGELO TORINELLI,
----.;_\--- 78 - APTO C/ SUíTE +

REF. 2150 - JARAGUÁ 2 QTOS, SACADA C/
99 - RESIDENCIAL CHUR. R$ 78.000,00,
MIRANDA - TERRENOS SEMI-MOBILIADO.
C/ 325,00M2. ENT. TRATAR: 371-8814.
R$ 2.500,00 + PARCo CRECI 1873-J
24X. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J RUA ADOLFO SACANI

- 36 - APTO. COM
ESTRADA NOVA - 306M2, COM SUíTE +

ÓTIMO TERRENO C/ 2 QTOS, DEP.DE
584 M2, R$ 14.500,00. EMPREGADA, 2 GAR. E
TRATAR: 371-5512. DEMAIS DEP. EDiFíCIO
CRECI 8054 '

cr GRANDE SALÃO DE
FESTA, CHUR.,
SAUNA, SALA DE

GINÁSTICA, SALA DE,

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

PROPRIETÁRIO).
TRATAR: .371-8814.
CRECI 1873-J

NOVA BRASíLIA -

ÓTIMO TERRENO PARA
MORADiA COM

3.700M2, LUGAR

AtTO, RUA 985,
LATERAL DA RUA
JOÃO PLANICHECK -

R$ 76.000,00.
TRATAR: 371"5512.
CRECI 8054

GUARAMIRIM -

TERRENO COM

368,62M2 - RUA liA" -

LOTEAMENTO JARDIM
SANTA RITA - pLANO -

INFRA-ESTRUTURA

COMPLETA,- BAIRRO
AVAí - R$9.500,00 -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA LENZI -

ILHA DA FIGUEIRA - R.
TERRENO C/406M2ALEXANDRE K0ELER - C/ (14,50 X 28). R. MARIA

AMIZADE - R.JOAO

BATISTA RUDOLF, CASA ALV. C/84,00M2,
,500 - PARTE C/LAJE C/ TRÊS QTOS,•

SUPERIOR: 1 SUíTE, '

SALA, COPA, COZ, LAV.,
-3 QUARTOS, SALA BWC, GAR., TERRENO

• DE ESTAR, COPA, C/892,58M2
COZINHA, WC, LAV., (30X29,75), TODA
SACADA, DEPOSITO. MURADA, RUA '

PARTE TÉRREA: VERÔNICA D.ROSA S/Nº,
SALA COMERCIAL, BARRA - R$ 55.000,00.
WC, DEPOSITO, TRATAR: 37&0015.

• GARAGEM P/2 CRECI 158�J
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, COZ., WC,

•

LAV., GARAGEM.
ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA

'

BENFEITORIAS
100.00M2. PREÇO:

•

27,600.00. TRATAR:
371-0031. CRECI TERRENO C/
550-J 390,96M2
-----'----

, (16X24,51), LOT. Nº

144, LOTEAMENTO

•

ED. SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,
COPA, COZINHA, BWC,
LAV., SACADA E

GARAGEM. 1º ANDAR,
Nº 104. PRÉDIO C/
PISCINA, CH'uR.

'

COLETIVA, C/ MESA
BILHAR, PLAYGROUND,

'

QUADRA POLIVALENTE.

R$ 75.000,00 NEG.

TRAT�R: 275-1594.

. .' . . •

s:
o'
<
rn

, êi5
80138808 NOSll1I .

•

CRECI612-J

VILA NOVA
APARTAMENTO -

RESID. MERCEDES,
R$ 20.000,00
ENTRADA + 62
PARCELAS DE 0,52 •

CUBS. TRATAR:

371-5512. CRECI
8054

APARTAMENTO

(NOVO)
RESIDENCIAL
BARTEL C/96M2
UMA SUITE + DOIS

QUARTOS, 3º
ANDAR, ENTRADA

R$ 32.000,00 +

42 PARCELAS DE

1.3 CUBS.
TRATAR: 371-
5512. CRECI 8054

•

NEREU RAMOS -

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

•

CRECI 4936

CHÁCARA COM

20.030,00M2"
COM CASA
ALVENARIA COM

84,00M2, C/LAJE,
t 3QTOS, SALA,
COPA,COZINHA,
BANHEIRO, LAGOA
GRANDE COM

PEIXE, PASTAGEM,
ÁGUA CORRENTE,
ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA, NA
RUA EMíLIO OTIO

\ OLDENBURG, Nº

300, JARAGUÁ 99
,

- R$ .85.000,00-
ACEITA OUTRO
IMÓVEL COMO
PARTEDE '

PAGAMENTO ATÉ
R$ 35.000,00. •

TRATAR:, 376-0015.
'

CRtCI 1589"J

•

·

•
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POSSO DANTA, - C/
32.000M2. R.
ESTRADA

,CARROEIRA,
CORUPÁ, 1 KM DA

BR 280. R$
23.000,00.
TRATAR: 371-2357. '

CRECI 4936
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Flashes da confraternização do DIA DO
. .

CORRETOR DE IMÓVEIS

A AIJS (Associação das Imobiliárias
-� de Jaraguá do Sul) comemorou, com
/ -== ...• muito sucesso, o "DIA DO

,

J CORRETOR DE IMÓVEIS", ,

.:_I registrado em 27' de agosto.
;

.'} No dia 24� corretores de imóv�is participaram de um almoço,
)"�; na recreatrva da empresa Marlian,

,

O grupo homenageou, com grande alegria, a Sra. CECILIA

ROHLING, proprietária da Interimóveis, juntamente com sua

família, com, troféu, flores e faixa com os dizeres:
"CORRETOR AMIGO 2002". Contamos também com a

presença do Sr. Gilmar dos Santos e esposa, ele presidentedo '

CRECIISC. Na data comemorou-se o aniversário do Sr.
Dieter Janssen, presidente da AIJS.,

Parabenizamos a todos
� os CORRETORES
,DE IMÓVEIS.
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Escolha Agora
Sua Cart.a de Crédit.o!!!

PLANOS 32 E 43 MESES

PLANOS 37 A 60 MESES

ESCOLHA A MARCA E O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA

,.
,

,

"�, .. , .. ,'���,.<

* Portas abertas para você e sua família
* Sua casa própria sem complicação

* Construir - Adquirir mais um imóvel! ou realizar sonho da sua.

casa ou apartamento na eldade, campo ou praia, com o

PANAMERICANO você terá benefícios especiais.

275-0475/9975-7602\
, Rua Jacob Buck, 120 • Centro • Ao 'lado do Besc • Jaraguá do Sul • SC

_::::��i\1'a_,tr,*[fu'l!l$Wt_@'" . Anexo à. PLUS COMPUTADORES G'!f;�$0..wt_w��:::::;;iiii/J.'*""'<'��,*nrnm::'t��m�;l����,\w&\mOOtt>;;p_ ���'%-i®*unrill rImR'L�:m�_!.\:1b'%i--�w:&'��·;':"
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• SÁBADO, 7 de setembro de 2002

\.,

CORREIO DO POVO 3

•

I o Aluguel!

A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE
• Casas com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salão deFestas cf churrasqueira
• Financiamento pela CEF em até 240 meses

Construtor

(fJl f,WJ8ft
&oI'-�Wi<lfWI!"iC-O�<J:.YM

275-2163

VEl\IDECA!iA

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

TERRENOS
1000 - Nereu Ramos -Lot, Murara, c/386,DOm' : RS 12.000,00
1012 - Barra do Rio Cerro· R: Oscar Schneider, cl 4D9,DDm'........................................................•....... RS 16.000,00
1013 - Nova Brasília· R. João Planinscheck, cl 1.240,DDm' RS 85.000,00
1015 - Czerniewicz· R. Roberto liemann, cl I D37,DDm' RS 95.000,00
1016 - Três Rios do Norle· de esquina, loto StoAntônio, c/751,D5m' , RS 22.000,00
l024 - Barra do Rio Cerro· R. Oscar Schneider, cl 48D,DDm' : RS 16.000,00

CASAS
2000 - VILA RAU· casa de alvenaria, cl 117,DDm' e terreno de 2.4D7,DDm' RS 145.000,00
001 - AMIZADE·lol. Versalis II, cl 37D,DDm' -íerrene de 45D,DDm' RS 45.000,00 em conslruçiío
002 - AMIZADE -Lot. Versalis II· casa em alv.. , cl 15p,ODm'·terreno de 45D,DDm' RS 45.000,00
010 - VILA LENZI.· casa emolv., c/258,DDm'·terreno de418, 12m' RS 160.000,00
O 12- Czerniewicz· R. Antonio Gesser, l.l3, cl 16D,DDm' RS 80.000,00
013 - Nova Brasília' c/ área de 2DD,DDm' e terreno de 12DD,DDm' : RS 160.000,00
0./4 - {enlro· (asa c/ I 44,DDm' e terreno cl 9DD,DDm' , RS 55.000,00
016 - Vilil I!ova· cl 395;DDm' + piscina : : : RS 260;000,00 + finan
021 - JGUA ESQUERDO· R. João Januário Ayroso, 2820., c/2D2,DDm'· em alv. Terreno de 45D,DDm' ... RS 1I6.000,00
022 - Vila Rau· R. Anton Fferich, 101. 73, cl 16D,DDm' , ...............•.................. RS 53.000,00
030 -Ilha da Figueira· R. Aguas (Iaras, alv., cl l2B,53m' : ': RS 58.000,00
031- Czerniewicz· ótima localização, cl I 55,DDm' RS 110.000,00
032 - Joiío Pessoa· Rua Fritz Sarler- Sobrado, terreno ti 322,DDm' e contr. cl I 64,DDm' , RS 90.000,00
034 -I/ha da Figueira· R '; Domingos Rosa,.3D2, c/ 326,DDm' RS 120.000,00
035 - Barra do Rio Cerro· mini·chácara cl terreno de 29DD,DDm' e casa c/ 87,5Dm' RS 75.000,00
036 - Baependi·lot. Bartel· casa alv., c/ 14D,DDm' e terreno c/38D,DDm' c RS 80.000,00
038 - Vi/a Amizade· Schroeder I, c/ 17D,DDm' , RS 22.000,00
040 - Nova Brasi/ia· R. 0."0 Kuchenbecker, c/.15D,DDm' RS 37.000,00
04 I- Nereu Ramas - (osa·alv. cl 186m', terreno c/ 45D,DDm' RS 45.000,00
042 - Nereu Ramos - (aso alv. c/ 9D,3Dm', terreno c/ 55D,DDm' RS 35.000,00
045 - Cenlro - R. Antonio (orlas Ferreiro, Galpão (omercial, cl 5DDm', terreno c/ 1218,DDm' RS 330.000,00
046 - CenlenÍlrio - (asa alv. c/ 2DD,DDm', terreno cl 36D,DDm' RS 85.000,00
050 - Vila La/ou· R. Ernesto lessmonn. (aso em olv. cf nD,DDm' e terreno cl 336,DDm' : RS 90.000,00
05 I - �i1a Lenzi/Nova Brasí/ia· (asa de mad., R. João Planischeck, terreno c/4DDm', e consl. c/ 8Dm' .. RS 55.000,00
052 - Agua Verde - (asa mista, R. Jorge Buhr, terreno c/7DD,DDm'e a constr. cl lID,DDm' RS 50.000,00

2056 - Figueirinha· R. Anélio Nicochelli· casa alv., cl I 76,DDm' e terreno cl 45D,DDm' RS 45.000,00
2057 - TifoMarlins· R. Agostino· casa mad., cl 39,DDm' e terreno c/ 332,DDm' RS 22.000,00
2058 - TifoMarlins· R. Santa Ana· casa mad., cl 5D,DDm' e terrena c/332,DDm' , RS 22.000,00
065 - Bairro Vieiras· R. Walmor Rolando Muller . casa mista cl 13D,DDm' e terreno c/ 364,DDm' RS 35.000,00
066 -Ilha da Figueira· R. Antônio Kochela -terreno c/ 567,DDm', contendo I casa c/ 84,DDm' e I sobrado c/ 14D,DDm'-.Sendo
sobrado cl 2 moradias RS 60.000,00

-

APARTAMENTOS
001 - Cenlro· cobetura c/ 4DD,DDm' RS 160.000,00
002 - Cenlro· R. Reinaldo Rliu, c/3 qtos, c/12D,DOm' RS 65.000,00

���: :�: :�:::::::: :��:� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� �::�����
014 - Cenlro· Ed. Schiochet, R. Barão do Rio 8ranco., RS 85.000,00

PLANTÃO: 9133q539 Fabrício ou 9993-6992 Fernando
E-mail: garcia®unerj_br - CRECI1541-J � Rua João Planinscheck, 302

* PENSAMENTO DO OlÁ*

ti

Mesmo aom tantos problemas, amem9s
nossa 'Pátria aaima de tudo

ti

•••
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SÁBADÓ, 7 de setembro de 2002 ri'

::Ui: Imobiliária Jardim Jaraguá Ltcía,
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 - 371-6582/ Plantão: 9997-9471

z
o

(11

�
I
c..

CZERNIEWICZ - casa em olv, com área
totál de150,00m2, 3 dorrn. 2 salas, 2 bwc,
coz. área serviço, dispensa, garagem pi 3
carros, chur, Terreno cl 350,00m2• Valor ,R$
55,000,00 (próx. Hospital Jaraguá)

VILA RAU (Lot. Renascença) - casa'
nova em alv. el área totaLde 1 óO,00m2,
suíte + 2 dorm., sala ampla, bwc-sociol,
cozinha, área serviço, garagem pi 2 car

ros, área el ehur. - terreno el 400,00m2•
Valor R$ 92.000,00 (aceita finane.)

CZERNIEWICZ - casa em alv. el óreo]
total de 180,00m2, suíte + 2 dorm., 2

salas, 2 bwes, cozinha, área serviço,
garagem pi 2 carros, área el ehur. -

terreno el 400,00m2. Valor negociável.

BAEPENDI - ótimo terreno pi fins
comerciais el área de' 2500m2, 77 ,50m
de frente pi Rua Bernardo Dornbuseh.

Valor a combinar.

CENTRO .,' apto no Ed. Karine cl "área
total de 75,00 m2, 2 dorm. sala com

sacada, + ehur., bwe-soeial, eoz., área
serviço el sacada, gar. R$ 43.000,00

d

CENTRO - casa em alv. pi fins com. ou resid.,
c/ área total de 157,00m2, 2 dorm., 2 salas, 2

bwes, coz. área serv., gar. pi 2 carros, ehur.,
terreno el 561 ,50m2• Valor R$ 85.000,00
(aceita imóvel em Jguá até R$ 50.000,00)

SÃO. LUIS - casa (semi-nova), em alv., proje
to pi sobrado, el área total de 110,00m2, 2
qtos, sala ampla, bwc-sociol, eoz., área servi

ço, gar. Terreno el 5.25,00m2• Valor R$
50.000,00 (próx. Igreja São Luis) - aceita fi
ncnciomento bancário.

VILA NOVA - ótima casa em alv., el área
total de 180,00m2, suíte + 2 dorm., 2 salas,
eser., bwe-soeial, lavabo, eoz. c/armários, área
serviço, ga�., terreno el 450,00m2• R$
105.000,00 (aceita proposta)

I

CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal Barg
el área total de 134,OOm2, suíte + 2

dorm., sala el sacada + ehur., bwe
social, eoz., área serviço, gar., salão
festa, piscina. Valor R$ 100.000,00.

BARRA RIO CERRO (LOT. PAPP) - coso a V.

c/ área total de 170,00m2, suíte + 3 +orrn.,
2 salas, bwe-soeial, lavabo, eoz., área servi
ço, gar., área el ehur., terreno el 525,00m2•
Valor R$ 130.000,00 (aceita proposta)

VILA RAU (Lot. Renascença) - casa

nova em alv. el área total de 150,00m2,
suíte + 2 dorm., sala ampla, bwe-soeial,
cozinha, área serviço, garagem pi 2 car

ros, área el ehur. - terreno el 400,00m2•
Valor R$ 85.000,00 (aceita fi nane.)

SÃO LUIS - (Próx. CAIC) casa em alv., el
total de 140.,00m2, 4 dorm., 2 salas, 2

bwes, eoz., área serviço, gar., terreno el
400,00m2• Valor R$ 50.000,00.

BAEPENDI (Iot. Bartel) - casa em

alv. el área total de 140,00m2, 2

dorm., sala ampla, bwe social, coz.,
área serviço, gar. Terreno 380,00m2•

R$ 80.000,00 (próx. Recreativa Marisol)

VILA NOVA - ótimo terreno el área de
1.040,00m2, 23,80m de frente pi Rua
Tibério Rozza - R$ 65.000,00 (aceita

proposta)

A IMOBILIÁRIA JARDIM JARAGUÁ está disposta em zelar seu imóvel com a

máxima seguran�a e credibilidade!
Estamos necessitando de imóveis para fins de leeeçõe, principalmente casas.
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REF 2298- NOVA
BRASILIA - R: JOSÉ
EMMENDOERFER, 981 -

SOBRADO ALV, 160 M2, 1
SUíTE COM nOSET, 2 DORM,
LAVABO, PISCINA, GARAGEM.
FICAM MÓVEIS COZINHA,
SUíTE E ÁREA DE FESTA.
R$ 100.000,00. TROCA POR
MAIOR VALOR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DO POVO

REF 738 - VILA LENZI -

Terreno Rua Waldemar
Rebello c/645,00m2
(17x38). R$ 36.000,ÓO

r

SÁBADO,7 de setembro de 2002

.../COMPRA

ó v

�.
[P�[ID�D
INlOV'eIS

CRECI8489

·.../VENDE

,/ALUGA

Rua Exp. Gumercindo da Silva,
119 - Centro - Jaraguá do Sul

REF. 124 - Casa alv., 1 suíte + 2

qtos, 200m2, Resid. Champagnat
R$ :1.30.000,00

Rua JoséEmmendoerfer,704 V 371-2507

* 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

I
LOTEAMENTO
* Lot, Souza - R$ 15.500,00 - Aceita troca

TERRENOS
* Figueira - R$ 18.000,00 - negociável
* Amizade - R$ 13.000,00 - negociáyel
* Três Rios - R$ 13.000,00 - negociável

J

722m' - Próx. Urbano· Jguá Esquerdo· R$ 35.000,00
REF. 124 - Casa Alv. c/200m2, 1 suíte- 2 dorm., Champagnat,
R$ :1.30.000,00

rn

REF. 302 . EDIF. PÉROLA'NEGRA . 120m2, 2

dorms, ' Centro. R$ 75.000,00
REF. 303· EDIF. KLARICE KOCH ,115m2, 2 dorms.

· Centro. R$ 65.000,00
REF. EDIF. SUELEN ,105m2• 3 dorms.. Próx.
Resid. Champagnat· R$ 53.000,00
REF. 304, EDIF. ROYAL BARG ' 160m2• 3 dorms.

,Centro· Entr. + financ. direto.

REF. EDIF. GONZAGA, 120m2• 2/3 dorms .. Vila

Nova (ótimo padrão de acabamento) . Entr. +

financiamento direto (Entrega 2003), Consulte-nos!

CRECI ·1959.J

275-0606

REF. 102· CASA ALV.. 3 dorms, 120m2• Amizade
· R$ 43.000,00
REF. 104 . CASA ALV. (nova) , 3 dorm .. Estrada

Nova, R$ 40.000,00
REF. 106· CASA ALV .. 3 dorm. (231,OOm2). Bairro
Santa Luzia, R$ 35.000,00
REF. 107· CASA ALV.' 2 dorms, 88m2. Barra Rio Molha- R$
45.000,00
REF.l00·CASl\ALV. ·3c1:Jnns, 144fn2·Estrala f\bva·R$40.ooo,oo
REF. 110, CASA ALV. (SOBRADO) - 3.dorms ' Vila

Carolina, Rio Branco- Guaramirim ' R$ 27.000,00
REF. 111 ' SOBRADO ALV. (NOVA) , 3 domns . Ana

Paula II ' R$ llO.ooo,OO
REF.113·CASl\DEMAD.·3dorrns,80rrJ2·VilaNola·R$8l.000,OO
REF. 115, CASA ALV. (NOVA) . 3 donms., c/203m2

· Vila Nova, R$ 160.000,00
REF.117 ·CASl\ALV.·3c1:Jnns, 15Qn2·lIhada�ra·R$60.ooo,OO
Rt:F.119·CASl\ALV.·1 sUrte +2dcims, 165rrí'·f\bva Brasilia·R$
95.000,00
REF. 121·CASA ALV. ($OBRADO) ·170m2. Czerniewcz- R$
140.000,00
REF. 122 . CASA ALV. ·3 dorm., 95m2, Jaraguá Esquerdo- R$
70.000,00

"

Centro > R$

REF. 501 ' Área 325m2 (Próx. Colégio) , Ilha da

Figueira· R$ 25.000,00
REF. 502 . Área 300m2 (Próx. Faculdade) , Bairro

Estrada Nova- R$ 12.000,00 ou entro R$ 2.000,00
+ R$ 230,00 pI mês
REF. 504 ' Área 703m2 (Próx. Ponte Argi) . Jaraguá
Esquerdo . R$ 18.000,00
REF. 505 . Área 462m2, com 16,5m de frente, (próx.
Salão) -Baírro Amizade· R$ 12.000,00
REF. 507 ,Área 350m2 (ótimaVista),VilaNova·R$25.ooo,oo
REt=. 509, Terreno c/ área 360m', próx. Salão 25 de Julho

. após Malwee. Entr. R$ 3.500,00 ,.. R$ 250,00 I mês
REF. 511· Terreno c/4i'6,70m2, próx. Mercado Souza
. Ana Paula II . R$ 22.000,00
REF. 512 ' Terreno c/ 3.515,15m2, Vila Lenzi. R$

12.000,00 + 48x

REF. 513 . Terreno c/305m2, Lot Siewert, próx.
Malwee. R$ 18.500,00
REF. 600· Galpão Industrial, área constr. 400m2, área

, terreno 737m2, prôx. Posto Behling. R$ llO.Ooo,OO

REF. 601 . Prédio com 945m2 de área construída·
Centro- defronte Justiça Federal (antiga Scar), destinçãó
comercial, industrial ou serviços R$ 16Ó.000,OO

"DISPOMOS TAMBÉM DE ÁREAS PARA

INDÚSTRIAS, REFlORESTAMENTOS, CHÁCARAS E

IMÓVEIS COMERCIAIS NA REGIÃO CENTRAL".
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA .

..-

2462 - VILA LENZI - terreno cf
682,40m' - R. Emílio Floriane, esq.
R. Lorenço Kanzler. R$ 27.000,00

5142 - AMIZADE - Casa alv. cf
130,87m2 cf 1 suite + 02 dorrn., 01
bwc, terreno cf 420,00m2• Rua
Frederico Todt, 361 - R$55.000,00

5157 - CZERNIEWICZ - Casa alv. cf
lS6,00m' - 03 dorrn., 02 bwc (1 cf
Hidro), terreno cf 378,00m2• Rua
Henrique Marquardt. R$ 65.000,00

2458 - BARRA - 2 terrenos, cf
200,80m2 (cada) 1280x23S0. R.
Bertha Weege, 800mt acima da
Malwee - R$ 16.000,00 cada

somente a vista

2465 - ÁGUA VERDE - Terreno cf
496,7Sm2. R. Henrique Nagel,

lote B2. R$ 32.000,00

2406 - CENTRO - terreno comi. cf
2.6SS,00m'. R. Preso Epitácio
Pessoa - R$ 120.000,00 nego

5156 - BARRA DO RIO MOLHA

sobrado, cf 140,00m2, suíte + 2
dorm., demais dep. Terreno cf

802,SOm2,-R. Ana Zacco, 234 -

R$ 95,000,00

Ref. 5137 - VILA RAU - casa alv.
nova, c/, lS0,00m2, suíte + 2

dorm., 1 bwc social, sala, copa;
coz., lav., gar. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00

5180 - Jguá esquerdo - Sobrado Alto Padrão cf
346,OOm2 e Terreno cf 826,OOm2• cf Suíte Master + 4
dorm. 2 bwc, piscina, piso porcelanado, cf Granito e

gesso. Cond. Residêncial Flamboyant - (Lugar alto) .

Negociável

3049 -Área pI Indúst ria Têxtil ou
,

� -,cf área de 108.736,40m2
- água corrente e cachoeira - casas

- galpão c/área 1.000,00m2 -

muita área verde - luz elétrica em
.

todo parque - Estrada Schroeder I -

Valor Negociável

2469 - VILA RAU - Terreno
comercial, cf 6.916,SOm2• Todo

"

plano. Rua Pref. José Bauer
R$ 150.000,00

Ref. 5150 - Três Rios do Sul - casa

alv., cf 70m2, 2 dorm., 1 bwc, copa,
coz., lav., toda murada, cf jardim.
Terreno c] 464,00m2• R. 699,
Augusto Demarch, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27;000,00 + fino

5134 - VILA RAU - sobrado cf
21_0,00m2, lot. Renascença - suíte
cf sacada + 2 dorm., bwc social, sala
estar; jantar, lavabo, copa/coz. cf

'

'armários emb., salão de festas cf
chur. Terreno cf 364,70m2• R. 7S3,
nO 27. R$ 67.000,00 sinal + financ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RAU - cl 2.500m2, cl casa
de madeira, 90m2, cancha
de bocha, churrasqueira.

R$ 49.000,00

* TRES RIOS DO NORTE
- casa c/3 qtos, sala,
cozinha e demais dep.

R$. 28.000,00

VILA RAU - SOBRADO, cl
suíte + 2 qtos, 2 salas, cl
lareira, coz., lav., escritório,
energia solar. R$ 115.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA -'

terreno de esquina, cl
400m2• R$ 15.500,00

VILA RAU - CASA ALV., cl 3
qtos, sala, coz., bwc, lav., chur.,
gar., murada cl portão eletrôni-

co. R$ 49.000,00

SÁBADO, 7 de setembro de 2002 I

- casa alvenaria"
cl 180m2 éonstr. e terrreno

390m2• RS 78.000,00

* CENTRO f , ..... 2 " IM -

ey_'@f;_�®- -

__
w'

ganhe até R$, 3.400;00 men-

sais. São 17 q�itin't,S', terreno
cf 850m2, área consto 780m2•

R$ 185.000,00 ne .

NEREU - CASA, cl 3 qtos, 2
salas, bwc, lav., Lot. Zngeline.

Terreno de 390m2•
R$ 36.000,00,

GUARAMIRIM - CASA ALV.
.

- cl 3 qtos, sala, coz., bwc, lav .:
R$ 45.000,00 nego

GUARAMIRIM, com 1 suíte cl
hidra, 3 qtos, 3 salas + dep.
R$ 105.000,00 + div.

ESTRADA NOVA - CASA,
alv., 3 qtos, sala, coz., bwc, lav.
e garagem. R$ 47.000,00

.. .�-,- , -

GUARAMIRIM - CASA, c/260m2,
terreno c/ 600m2, 1 suíte c! hidra, 1
closet,2 qtos, 2 bwc, 1 lav., 2 salas,
coz., chur., disp., escr., dep. empre.,
canil, aquecimento a gás e slar,
portão eletr., mob. c!móveis, todos
sob medida. R$ 135.000,00

CENTRO - TERRENO -

390m2• Rua Luiz Spezia. R$
26.500,00

VILA RAU - TERRENO, com
1396m2, casa cl 186m, 1 suíte,'
2 qtos, 2 salas + cozo + dep.
R$ 75.000,00. R. Prof. Jose

Bauer, sino

VILA LENZI - CASA, com
135m2, sendo 3 qtos e demais

dep. R$ 60.000,00

JOÃO PESSOA - CASA
ALV., cl suíte + 3 qtos, salas +

dep. cl 210m2 • Terreno
1400m2• R$ 95.000,00

TERRENO - Jardim
Francisco, de esquina, cl
450m2• R$ 25.000,00

GUARAMIRIM - TERRENO, cl
9.900,00 próx. ao ginásio de
esportes de Guaramirim. R$

. 170.000,00

CENTRO - casa alv., R. Eriche
Milk, 80, cl5 suítes, 4 salas +
dep. R$ 28Q.000,OO nego

JGUÁ ESQUERDO - 1 suíte, 2 '

qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, sala
com bwc + ou - 44m2 e gar. Terreno
'460m2• R$ 65.000,00, aceita
carro e terreno no nego

CZERNIEWICZ - SOBRADO -'I�
cl 1 suíte + 2 qtos e demais

dep. R$ 135.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�PanAmericano
Consorcio Nncíonaí

A CHALÉ TRAZ
PIARA G' O S �PanAmericana
� JARA UA D', UL' ",S'gu""S.A,

'

E REGIÃO O PLANO MINHA CASA

Consórcio Imobiliário.

, A Chalé Imobiliária em parceria com o Grupo Silvio
Santos e o Consórcio Panamericano agora vai
realizar o sonho da sua Casa Própria.
A partir de R$ 163,00 por mês você vai morar no
que é seu, sem pagar mais por isso.

Chalé Imobiliária. Há 20 anos a gente faz acontecer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SABADO, 7 de setembro de 2002

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

dejaimoveis@netuno.com.br

I
./

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

COO 324 - RIO MOLHA - CHÁCARA - medindo 3.500,00M2 -A cinco minutos do centro com ruas

100% asfaltadas - área toda escriturada - 2 lagoas com peixes - rancho - jardim - portão eletrônico
- residência com 4 quartos, sala, cozinha, garagem - terreno murado - pomar - portão eletrônico -

Valor R$ 120.000,00 - Pega caminhonete a diesel como parte do pagamento

COO 151- VILA NOVA· residência �m alvenaria medindo 191,00m2-1
suile, 2 quorlos, demais dependências, ficam moveis' embulidos - Valor R$
130.000,011

'

I
COO 165 - SCHROEOER - MINI CHACARA· Residência em alvenoria nova
- I suíte, 2 quartos, sola, <ozinha, lavanderia, banheiro, órea de feslas, piscina

� em conslrução, fonle, gronde órea de jardim, lerrena lodo murodo - VALOR R$
1 35.000,00

I".�
COO 116 - ILHA DA FlGUEIRA- Residêncioem alvenaria medindo 200,00m2
- I su�e, 2 quartos, 2 salas, 2 banheiros, rozinhn, lavanderia, d�penso, gorogem,
óreo de fe�os, piscina, lerreno medindo 2.000,00m210do murodo - V.lor R$
15.000,00

@ COO 186 - VIERAS-residência em alvenaria com 3 quartos e demais depoodêncios

1;1
- Val.1 R$ 50.000,00
COO 199 - LOTEAM. MIRANDA - Residência mlsta - 3 quorlos, salas,
cozinha, lavanderia, banheiro, gorogem - V.I.I R$ 25.000,00
COO 200 - RIO MOLHA - 3 quortos, solo, cozinha, lavanderia, banheiro,
gorogem, cosa de madeiro nos fundoS-'- ValorR$ 45.000,00
COO 20 I - CENTRO - lonchonele complela com inslalações poro lanches,
refeições, sorveleria ou qualquer oulro lipo de fesl f,oo - próximo ao lerminal
rodoviório- V.lor R$ 45.000,00 ,

'

COO 205 - AMIZADE-Ioles pronlos poraconslruir, com Ioda infro·eslruluro
) jóformada- V.I.IR$ 11.000,00
í COO 206 - ILHA DA FIGUEIRA - Residência em alvenaria· 3 quartos, 2

"
banheiros, 2 salas, e demais dependências - V.I., R$ 55.000,00
COO 208 - VILA LENZI- Locadora de video complela em funcionamenlo,
locaçõo de games- V.lorR$ 10.000,00

, '170000020'06 -2 ,IdLHAI DA FIGIUEIRA -dExcedlenle - órea de terrn medindo

� , , m I eo poro quo quer lipo e in ustrie ou comercio na Rua José

I'
Teodoro Ribeiro - Val.1 R$ 300.000,00
COO211- VILA LENZI-sobrodoem oho podrão - I suílecom socada, 2 quartos
com sacoda, copo, cozinha, lavonderia, banheiro, lavabo, saio de eslor, sola de Iv,

, órea de fesloscom piscino, gorogem para 2 veiculas - Valor R$ 165.000,00
" COO 218 - ANA PAULA - Casa em alvenorio - 3 quartos, saia, cozinha,

Iii..
,lavanderia, bonheiro, garogem - V.lor R$ 30.000,00 ' ,

COO 224 - CZERNIEWZCI- Terreno medindo 480,00m2 - galpão medindo
70,00m2 de esquina - próximó à panle - V.I., R$10.000,00
COO 230 - CENTRO -Ierreno na cenlro da cidode medindo I ,300,00m2 -

V.I.I R$ 350.000,00

�
COO 25 I - NOVA BRASILlA - lerreno medindo 470,00m2 - excelenle
locolização - V.I., RS 42.000,00 \

COO 252 - ANA PAULA - residência em olvenoria com 3 quartos, e demais
� dependências - VaI., R$ 35.000,00
j COO 263 - VILA RAU - órea de lerro medindo I 0.500,00m2 - residência

anliga - Val.1 R$ 300.000,00
COO 264 - CENTRO - prédio na Av, Gelúlio Vorgos - residenciol e comercial
- VaI., R$ 250.000,00
COO 265 - CENTRO- apartamenlo de oiro padrõo, <om I su�e, 2 quartos, sola,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garogem .:. ROYAL BARG RESIOENCE -

V.I.I R$ 100.000,00
COO 268 - SANTO ANTONIO - 3 residências em um lerreno - ólimo poro
inveslidores poro locaçõo- Valor R$ 25.000,00
COO 269 - BARRA DO RIO CERRO- Sobrodo com I suile, 3 quartas, sala
inlimo, saia, copa, cozinha, 2 banheiros, escrilório, dispenso, lavanderia, dep, de
empregada, órea de fm, oquedmenlo a gÍll, 3 glrDgens,murosdepn, calcamenlo
inlemo, massa corrida - Val.1 R$ 12Q.000,00 (tl.ca-seJ
COO 212 - ANA PAULA - residência em alvenaria com I suíle, 2 quartos,
copa/cozinha, sola, lavanderia, banheiro, órea de,feslas, 'goragem - próximo ao

poslo MIME - Valor R$ 55.000,00
COO 213 -ILHA DA FIGUEIRA - residência mi�a com 3 quartas, saia, <opa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, garogem díspenso, galpão - Valor R$ 40.000,00
COO 214 - ILHA DA FIGUEIRA - chócara medindo 50,000m2 - cam excelenle
residência, lagoas, eslrodo, mure- Val.1 R$ 150.000,00
COO 219 - VILA RAU-óreo de terrn medindo I 0,500,00m2 - galpão novo próprio
para qualquer Upa de comercio - residêncío em olvenoria - Valor R$ 210.000,00
COO 280 - VILA RAU-Terreno medindo 450,00m2 -próximo à faculdade -pronlo
para conslruir - VaI., R$ 23.000,00
COO 281 - GUARAMIRIM- (Mcara medindo 63.000,00m2 - órea de feslos com

churrasqueiro e piscina Próximo a FAMEG - VaI., R$ 120.000,00'
COO 283 - VILA LENZI - Residência em alvenaria medindo 270,00m2 com 4
quartas, 3 salas, 3 banheiros, 2 dispensas, cozinha, lavanderia, órea de feslos, goragem
- VaI., R$ 220.000,00
COO 284 - JARAGUÁ ESQUEROO- Residência em alvenaria -Ierreno com duas
Irenles, sendo uma poro rua: Joõo Januório Ayroso - Val.1 R$ 50.000,00
COO 286 - JARAGUÁ ESQUERDO - Mini chócaro no cenlra da cidade - órea
medindo 2.200,00m2 - residência misla em ólimo eslodo - V.liK R$ 60.000,00
COO 288 - ANA PAULA - Residência em alvenaria com 4 quartos, 3 banheiros, i
cozinhas, 2lavanderia, órea de feslas, garagem - V.I.I R$ 58.000,00 .

COO 290 - ILHA DA FIGUElRA- 3 residêndas em um lerreno medindo 1.280,00m2
- Ólimo poro lacação - Valor R$ 85.000,00
COO 291 - CENTRO-Ierreno medindo 20X35 -700,00m2 -Próximo a FiaI Javel
- Valor R$ 350.000,00

.

COO 293 - CENTRO - Edifício Monle Corlo - I suile com sacada, 2 quartos, socado
!riplo, solo em dois ombienles, cozinho, lavanderia, banheiro social, 2 vogas de gorogens
- VaI., R$ 120.000,00

'

COO 295 - PIÇARRAS - Sobrodo medindo I 00,00m2 - 3 quarlos mobiliados cam

sacados, 2 banheiros mobiliados, lavanderia mobiliado, cozinho mobiliado com Ir..zer,
gelodeiro, fogõo, sola mobiliado complelomenle (som), dispensa, 2 vogas de gorogem,
lelefone, saído poro borco no rio, 400,00 mls. da praia - Val.1 R$ 62.000,00
COO 296 - NOVA BRASILlA - Areo de terra medindo 3.726,62m2 - com Irês
frenles poro ruas comerciais, João 'Planincheck - José Emendoerfer '- ,Arnozonos . jó
seporodos 810les comerciais ou residenciais - Valor R$ 350.000,00
COO 291- ARAQUARI:_ Fàzendo poro crioçõo de gooo -Iololmenle formoda cam

Iodas as benfe�orios pronlos e poslogem - medindo 15.580.000,00m2 lolalmenle
cercado - Valor R$ 4.500.000,00
COO 299 - VILA LALAU - Área de lerro medindo 41689,00 - cam 55,40m de
Irenle poro a Av. Pref. Waldemor Gruba - V.I.I RS 480.000,00
COO 300-ANA PAUlA-I solacomercial + 2 residências-ao lado do PosloMinie
- V.I., RS 10.000,00
COO30I - BARRA - Residência em alvenaria com 3 quartos e dois banheiros - ólimo
para comercio - em Irenle 00 Poslo Cidade,- Val.1 RS 48.000,00
COO 302 - ANA PAULA - Residênda em alvenaria com 3 quarlas na Rua José Narlam
- VaI., RS 35.000,00
COO 303 - AMlZAOE- residência em alveriária novo (pronla) médindo I 45,00m2
-I suíle, 2 quartas, sala em 2 ambienles, banheiro social, cozinha, órea de f�as, 2 vagas
de goragem, jordim, lerreno lodo'murado - V.I., RS 90.000,00
COO 304 - VILA RAU - Condomínio Renascença - Residência nova em alvenaria
medindo 150,00m2 - I suíle, 2 quartos, sala em 2 ambienles, cazinha, lavanderia,
banheiro, 2 vogas de garagem, órea de feslas- V./or RS 85.000,00
COO 305 - VILA RAU· Condomínio Renascença - Residência nova de esquina em

alvenoria medindo I 64,00m2 - I suíle, 2 quartos, sala em 2 ambienles, cozinha,
lavanderia, banh�ro, 2 vagas de gorogem, órea de feslas- V.I.I RS 92.000,00
COO 306 - SAO LUIZ - Residência em alvenaria - I suíle, 2 quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, órea de feslas, canil, goragem dispensa, escrilório, dep.
De.'mpregada, jardim - Vo/.1 R$ 105.000,00

COO301- 8ARRA - Residência em madeira - 4 quartos, 2 solas, carinho, lavanderia,
banheiro, terreno medindo 1.120,00m2 - Valor R$ 60.000,00
COO 308 - BAEPENOI - Apartamenlo cam I suíle, 3 quartos, sola, copo, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, varanda, garagem - V./or RS 130.000,00
COO 310 - CZERNIEWICZ - Terreno medindo 1648,00in2 de Irenle para a Rua:
Roberto Ziemann - residência misla, residência em alvenaria - V.1orRS230.000,00
COO 3 I2 - SAO LUIZ - 2 Galpões, 6 banheiros, apartamenlo, garogem, escrilório, 2
solas - V.I.I RS 150.000,00
COO 313 - NEREU RAMOS - AUTOOROMO DE JARAGUÁ DO SUL -Área
10101 medindo 232.307,00m2 - pisla profissional de corrida na lerra - galpães
apartamenlo- parlaria,- V.lor RS 350.000,00
COO 3 14 - OUR_O VERDE - Terreno pronlo paroconslruir - Vo/.1R$ lO.500,00
COO 315 - JOAO PESSOA - Areo de lerro medindo 4.658.65m2 - com 37,50m
dI frenle para o Rodovia-Ao lado do Molel Mislérios -'- Valor RS 130.000,00
COO 3 16 - BARRA - Terreno na Rua Paslor Alberlo Schneider -medindo 825,80m2
- Próximo a Trilec - VaI., R$ 35.000,00
COO 319 - POMEROOE - CHACARA - Medindo 139.314,00m2 -com residência
com suU. ruslico - 21agoos - rio com cochoeiras - 4.000 palmeiras real de 3 anos-
1.000 eucoliplos ge 20 anos - rancho - galpão - V./or RS 120.000,00

. COO 320 - JOAO PESSOA - Ienene medindo 870,97m2 - VaI.,RS 12.000,00
COO 321 - GUARAMIRIM - Area de term medindo 26.180,00m2 - com 56,00
melros de Irenle para 8R 280 - Próximo a FAMEG - V.lor RS 280.000,00
COO 322 - NOVA BRASILIA - I suíle, 3 quartos, saia, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, escrilório - Valor RS 120.000,00
COO 323 - NOVA BRASILIA - Prédio com vórios apartamenlos-próximo à jusliça
federal- V.I.I R$ 160.000,00 '

COO 324 .: RIO MOLHA - CHÁCARA - medindo 3.500,00M2 -A cinco minulos
do cen�o com ruas 100% aslohodas- órea Iodo esailurada· 21agoas com peixes -rancho
- jordim - portão elelrônico - residênda com 4 quartos, saia, carinho, garagem -Ierreno •

murodo - pomar - portão elelrônico· VoI.1 RS 120.000,00 - Pega caminh...ete
o tliesel c.m. palte ti. p.g.ment.
COO 325 - NOVA BRASILIA - I su�e, 5 quartos, 3 cozinhas, 2 lavanderias, 2
goragens, 3 dispensas; 2 salas, órea de feslas - V./or RS 120.000,00
COO 326 - BARRA - Areo de lerra ,medindo 5.697,90m2 - residência nova em

alvenorio, I suíle, 3 quartos, saia, copa, cozinha; lavanderia, 2 banheiros, órea de feslas,
2 goragens, lagoa - com 50,00m de frenle para a rua Berta W..ge - Vai., RS
400.000,00 .

COO 321 - NEREU RAMOS - Residência em alvenaria medindo 80,OOm2 - 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - VaI., RS 25.000,00
COO 328 - NOVA BRASILlA· 2 Residências (Misla 200,00m2) + (alvenaria,
70,OOm2) - 3 quartos, 3 salas, copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 2 garagens
Val.1 RS 120.000,00
COO 329 - ILHA DA FIGUEIRA - Loleamenlo Pia",a - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheira, deposilo - Val.1 RS 30.000,00
COO 33I - SCHOROEOER - cosa misla - 3 quartos, saia, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor RS 18.000,00
COO 332 - CENTRO - Terreno de esquina na Rua Alagoas medindo 771 ,00m2 -

V./ol RS 55.000,00
COO 335 - ILHA DA FIGUEIRA -casa misla com 3 quarlos, saia, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, galpão - Valor RS 18.000,00

'

COO 336, - ITAJUBA - Terreno próximo à praia - Valor R$ 8.000,00
COO 331- VILA NOVA -4 quartos, 2 salas, 2 banheiras, copa, cozinha, lavanderia,
órea de feslas, garogem - Val.1RS 80.000,00
COO 338 - NOVA BRASILlA - Edifída Malhedi II - 3 quartos, sola, cozinha
mobiliada, lavanderia, bon�eiro, garagem - V./or RS 52.000,00
COO 339 - BARRA - Area de lérrea medindo 16.000,00m2 - órea induslriol
V.lolRS 120.000,00

COO 340 • ILHA DA FIGUEIRA - Ierreno medindo 395,00m2 -

L.teamento Oivinópolis - Val.1 RS 15.500,00
COO342 - CHICO DEPAULO - 4 quartos, solo, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, óreo de feslas, lerreno medindo 1500,00m2 - ValorRS
110.000,00 •

'

COO 343 - JOAOPESSOA - 2 quartas, sola, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - V.I.IRS20.000,00
COO 344 - ILHA DA FIGUEIRA - I suíle, 3 quarlos, 2 banheiros, 2 solas,
copa, cozinha, lavanderia, goragem - Valor R$ 96.000,00

"

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - Sobrado novo, I suíle, 2 quartos,
2 banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia, óreo de feslas, garagem - V.I.IRS
120.000,00
COO 341- ILHA DA FIGUEIRA - Sobrodo novo -I su�ecom hidro, I su�e

simples, 2 quarlos, 2 salas, 2 banheiros, órea de feslas, garagem, aquecimenlo
- RS 135.000,00
COO 348 - BARRA - 4 quartos, saia, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem-V.I.IRS60.000,00 ,

COO 349 - VILA LENZI - Terreno de esquina medindo 3.176,50m2 de
Irenle para a rua Venâncio do Silva Porto - Próximo a WEG I - Val.1 RS
65.000,00

•
.

COO 350 - AGUA VERDE -Ierreno medindo 468,00m2 - em Irenle ao

Shopp Club - Val.1 R$ 18.000,00
COO 351 - NOVA BRASILlA - Edifício Malhedi - 2 quartos, elosel,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - V./or 52.000,00 - TROCA
POR APTO EftI MEIA PRAI� - ITAPEMA
COO 352 - SAO LUIZ - Residência em madeira cóm 2 quartos - próximo
a Madre Poulina - V.I.I RS 15.000,00

.

COO 353 - VILA NQVA - Terrenos exelenles próximo a igreja Rainha da
Paz - Valores a p.ltil tle RS 38.000,00
COO 354 - NOVA BRASILlA - Terreno medindo 800,00m2 na rua Jasé
Emmendoerfer- V./ol R$ 50.000,00
COO 355 - ESTRADA NOVA -'Areo de lerro medindo 8.700,00m25-
ólimo paro loleamenlo - Val.1 RS 125.000,00
COO 358 - ILHA DA FIGUEIRA - Área de lerra medindo 38.000,OOm2
- V.I.I RS 200.000,00
COO359 - VILA LALAU - Sobrado com I suile, 3 quartos, dep. de ,,"pregodo,
do, copo, cozm� lavanderia, oomeiro, IovdJo, gorogem- VoIorRS I 10.000,00
COO 360 - CENTRO - Residência com 3 quartos, 2 banheiros, sola, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garogem - V.I.I RS 90.000,00
COO 36 I - NOVA BRASILlA -Ierreno de esquina medindo 1.0000,00m2
- exelenle para qualquer lipo de comercio - Val.1 RS 100.000,00
COO 362 - GUARAMIRIM - Sobrodo com I suile com hidra, 3 quartos,
2 salas, capa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, escrilório, órea de feslas -

Vo/.1RS I30.000,00
COO 364 - CENTRO,- Terrena medindo 675,00m2 com 25,00m de frenle
- V./or RS 55.000,00
COO 365 - JARAGUA ESQUERDO - Sobrado - 4 quartos, sala, cozinha,
4 banheiras, varondo, 21e1efones, lerreno lodo murado - VoIorRS58.000,00
COO 366 - CORUPA - Chócara medindo 117.500,00m2 - 2 residendas
mobiliadas, palmilos ..rvores enxertadas- Val.1 RS 40.000,00
COO 361- BARRA - Residência em alvenaria medindo I 00,OOm2 - 3
quartos, saia, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garogem, portõo ele�ânico,
piscina - Valor R$ 80.000,00
COO 368 - VILA LALAU - Residência em alvenaria - I suile, 3 quartos,
2 banheiros, lavanderia, copa, cozinha - V.I., R$ 46.000,00
COO 369 - PRAIA DE ITAJUBA -Ierreno medindo 300,00m2 - Val.1
R$5.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI934-J

1044 - loteamento Versalhes: Casa em alvenaria
(sobrado) em construcão (fase de acabamentol·

com 270 00m2contendo 1 suíte + 2 qtos, sala de TVI
estar e jantar, copa, CO:l., lav., gar. para 3

carros.Terreno +- 480,OOm2• RS 93.000,00

AMIZADE
1058 - Cosa c/ 3 qtos, sola, toz. bwc social, gar. pi 2 carros,
lavanderia. RS 55.000,00
1060-Cosa em Alvenaria com 340 m2 de área construída e 600
m2 de terreno. 3 Suítes, 2 quartos, 3 BWC, sola de estar, churros

. queíro, cozínha sob medido, garagem pi 3 carros no valor de
RS 280.000,00
1004 - Coso em alvenaria, loteamento Versalhes. Casa com

280,11 m2 e terreno com 450 m2. Aceito-se corro. Valor RS
140.000,00. )

1066 - Amizade - casa em alv., semi-acabada, 2
qtas, 3 bwc, sala, caz., gar. pi 2 carros, 1 suíte,
copa, lav. Terreno: 450m2 Casa: 280,11 m2 área

constr. RS 140.000,00 aceita-se carro

BARRA
1002 - Cosa c/3 quartos, bwc, cozinho, solo, gar. caso. tem

.

90,00 m2de área construído. Terreno c/ 600 m2. RS 36.000,00
1003 -lo!. Girollo, terreno c/392m2• RS 29.000,OÓ
1005 - Borro do rio cerro: Terreno com +- 320,00 m2 I
loteamento Róeder RS 7.000,00.
1061-Terrenoc/392 m2, no loteamento Girollo. RS 25.000,00

CENTRO
1032- Ed. Catarina &ching, I suíte + I quarto, bwc, solo,ett ..
RS 70.000,00.
1033- Coso em Alvenaria com 162m2 e terreno com I.050m2.
RS 180.000,00.
1037-Terreno com área de 650m2, em frente 00 Ed. Amaronthus.
RS65.000,00., I

'1038 - Apto no Edf. Corvolho com I suíte + 2 quartos, solo,
cozinha, lavanderia, dependencio de empregado completa, mais
I bwc social.Apto c/ 153m2. RS 66.000,00 + 38 parcelas junto
o Caixa Econômico Federal.
1039 - Apto no Edf. Corvalho com I suíte + 2 quartos, sola,
cozinho, lavanderia, dependendo de empregado completo,mais
I bwc social. RS 90.000,00

,

1040-Apto cobertura no Edif. Jaroguá, 2 salosconj., I suíte+
2 qtos, I bwc, lavabo, dep. de empregado compl. RS 180.000,00.
1045 - Ed. (atorina &sching, apto com 330m2 - contendo 4
quartos (2 suítes) e demais dependêncios. localização central
próximo ao rodízio de Pizzas Caneri. RS 270.000,00

Engetec Construtora e Imobiliária
, .

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Pàdre Francken, 253

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772 '

1057- Coso em alvenaria com 191,56 m2 e terreno com 1.050 m2.
Semi- acabado. Valor RS 150.000,00. I

1062 -Cosa em alvenaria com 150 m2 de área construída e + -

330m2 de terreno localizado na Rua Felipe Frenzel nº 89, próximo
aMilium. I suíte, 2 quartos, 2 salas, copa, cozinha, churrasqueira,
garagem pi 2 carros

VILA BAEPENDI
1056 - Apto cl 3 qtos, 2 bwc, sala; copz, coz., sacada, gar. RS
60.000,00

'

VILALALAU
1017- Terreno c/585,00m7e sobrado com 140,OOm2 RS 70.000,00
possa a ponte da Ilha da figueira para Vila lolau entra na primeira
a direita.
10 19 - Apto. prôx a recreativa MarisQI, com suíte + 2 quartos
240,00m2, sala cozinha, dep. completa de empregada RS
100.000,00

CZERNIEWCZ
1020 - (osa 2 andares c/ suíte + 2 quartos (entrado na rua do
Pomo) RS 130.000,00.
1021 - Terreno Rua Roberto liemann (próx Canarinho) com

2.548,91 32x24,80 RS250.000,00
1022 - 2 cosas com terreno de +- 650 m2 RS 90.000,00. 1001- Casa semi - acabada ótima localização, ao

lado da recreativa da Duas Rodas.RS 170.000,00.ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Cosa alvenaria, RuaMathias Ryson, próximo Posto Pérola,
área com 435m2 e construção com 104m2. 3 Quartos, solo,
bwc,lavanderia. RS 70.000,00
1016 -loteamento do Dona Olinda Terreno com 304 m216x19
RS 15.000,00 Rua Santa Júlia.

. 1065 - Cosac/ 160m2, 3 qtos, copa, coz., lav., goro c/ chur., 450m2
de terreno. RS 65.000,00
1100 -Cosa em Alvenaria com uma área de 160,00m2terreno com
450,00 m2, com divisão interno, 3 quartos, solos, copo - cozinha,
área de festas com churrasqueira e garagem. Rua Pe. Donato, 318
Ilha do 'Figueira. Valor: 65.000,00 .

Casa com 3 quartos, garagem pi 2 carros, bwc, Rua
Dom Bosco 69. (Aceita-se carro).
RS 85.000,00, próx. a Demicar

VlLALENZI
1026- Cosa com 80m2em alvenaria, R$ 37.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO
1031- Coso cori1504m2, Rua João Franzner, terreno com 15x31.
RS 160.000,00 /

110 I - Cosa em alvenarío área de 180,00 m2, terreno com área
de 600,00 m2, com divisão interna, com I suíte + 2 quartos, sala de
estar, cozinha, área de festas, churrasqueira, piscina, garagem para
2 carros. Rua Arduino Pradi, Jaroguá esquerdo, 44. Valor:
125.000,00

VILA NOVA
1007 - Terrenos com 425,25 m2 (15x28,35) RS 35.500,00
1008-Terrenoscom675,OOm2(15x45) RS 51.513,00
1009 - Terrenos com 490,00 m2 (18 x 28,35) RS 56.000,00
10 10- Terrenos com 570,00 m2 (15 x 38) RS 60.343,00

1041 - (asa em alvenaria, próximo ao Forum com sala
de visitas com 2 ambientes, suíte com doset, sacada,
hidramassagem, 2 quartos e 1 suíte de visitas, cozinha
com armários embutidos revestido de granito, sala

comerei!)1 independente, com 55,70 m2, salão de festas, 2
linhas telefonicas,etc... RS 220.000,00

1024 - Terreno com Caso na Rua João Ropelallo. Esquina
com a Rua Edmundo Koch com 31.0I2m2 edificado com a

casa de aproximadamente 80,00m2, valor RS 135.000,00
Condições a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V Voto�antim I finanças

Siena
Goll.0

Fiesta,4p
Ranger, compl.
Corsa Super
Gol Plus
Blaser DLX
Corsa

S-10

02 Cinza

99 Verde E.

99 Azul

97 Cinza

97 Bordô

96 Preto

Gas. R$ 21.000,00
Gas. R$ 11.500,00
Gas. R$ 11.300,00
Gas. R$ 17.500,00
Gas. R$ 10.300,00
Gas. R$ 9.800,00

96 Cinza Gas.

96 Preto Gas. R$ 9.300,00
95 \ Bordô Gas. R$ 14.800,00
93 'Preto Gas., R$ 9.800,00
93 Grafite Gas. R$ 11.900,00
93 Azul Gàs. R$ 7.800,00
90 Branco Die. R$ 21.000,00
88 Bege Alc. R$ 14.500,00

.,tífltl('�ii:I'·;[ro'cá

Logus 1.8, compl.
Omega, compl.
Pampa
0-40, baú
C-20

VEICUL.OS

01
99

98

98
99

99

99

97

97

96

95

95

94

'93
91

91

84

78

�'
G

G

G

G

G

G

G

G

D

G

G

G

G

G

G

D

D,

, Vectra Chalinger
Grand Blazer DLX 4p
Kadett GLS

Vectra GL

Vectra CD

eorsa Sedan cornpl, - dir

Santana 2.0 cornpl.
Tempra 16V 4LX

Omega GLS

S-10 Cab Simples
Tipo 1.6 compl.
Kadett GSI

Vectra GSI 16V

D-20 Cab Dupla
Parati 1.8

'Chevette DL

Caminhão 113 MB

Caminhão 2013 MB

Cinza

Verde

Branco

Cinza

Azul

Branco

Branco

Cinza

Cinza

Branca

Prata

Branca

Vermelho

Berdô

Branca

Azul

Vermelho

Branca

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - FONE: 370-0013

Marea HLX, 20Vv
Fiesta 2p.
Corsa

Palio ED, 2p
Fiesta 1.3

Uno ELX, 2p
Escort Hobby
Uno CS

Ternpra, 8V, compl.
GolGL

Verona
Saveiro

99

97

97

97
96

95
95 .

95

93

93'
92

90

R$ 25.000,00
R$ .8.900,00
R$ 11.000,00
R$ 9.900,00
R$

\ 9.500,00
R$ 7.400,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 6.900,00
R$ 6.500,00
R$

.

5.900,00

OFERTA

Tempra Stile, turbo 95 R$ 9.800,00

94

Corsa Milênio, 4p
Corsa Sedan, 4p
'Vectra GLS compl., 4p
Monza SUE, 2p

Okm

,01
94
88

Gol CLl1.8, 2p
Gol CL 1.6, 2p

96

93

Mille Smart, 2p
Uno Mille, 2p
Palio EDX, cf d.h., 4p

01

91

97

Escort Hobby, 2p

Branco
Cinza'
Dourado
Cinza

G
G
G
G

Vermelho
Branco

G
A

Branco

Cinza

Vermelho

G

G

G

Dourado G

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

vw
Gol LO, MI, parachoque pers. 98
Goll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerof6lio 96
Goll.6, CU, pare-choque pers. 96
Kombi"Stander 1.6, envidraçada 95
Parati ci. 1,6, gas. 91
Fusca 1300 81
OM
Kadet Gl, 1.8, 96, cl trio, e para-choque pers. 96
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente. desb. Tras. 92
Kadet SL 1.8, desemb. aerofólío, para-coque pers. + CD 91
FIAT

-

Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., Lp., ar quente, compl.> ar 98
. Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., lp. e d.t., gas., ar quente 97
Palio EDX LO, 2p, compL, . ar 97
Palio El, 1,5, 4p, T,E" pare-choque pers., + CD 97
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94

Plck-up Fiorino aberta 1.0, longa 94

Tipo cornpl, 4p. 95

Tempra 2.0, azul, 8V, compl. 98
FORD
Escort GLI, 1.8, limp. desemb., ar-qte, dtr. hidr. 96

F·1000, motor MWM Turbinado, hidr. 86
PEUOEOT

Picape aberta 504 diesel 95
MOTO
Kawasakl 50 ce. Okm, 2002· R$ 2.500,00 02
CG Tinam 125, cl P. E. 01
Honda C8R 450 90

prata
Prata
branco
branca

prata
bege

bordo
cinza
dourado
verde meto

bordô
bordô
bordô
branco
Azul met.
Branca
Preto onix
azul

azul meto
branca

bordô

azul

preta

Chevette

Vectra GLS 2.0

Vectra GL

Escort Sedan 16V

Uno 1.0 Faire

Escort GL 1.6

Passat Village 1.8

Gol 1000

Fiesta 4p

Peugebt 106, 4p
Ka(
Fusca

95 Azul G

98 Prata M. G

98 Bordô G

02' Branca G

'96 Bordô G

89 Azul A

98 VermelhoG

95 Branco G

99. .
Prata G

98 Prata M. G

85 Branco G

86 Prata G

370·7986
Rua Walter Marquardt, 21'66
Jaraguá do Sul· SC

R$ 14.500,00

R$ 20.500,00

R$ 13.000,00

R$ 12.700,00

R$ 10.300,00

R$ 5.150,00

R$ 12.300,00

R$ 7.800,00

R$ 13.000,00

R$ 6.000,00 +ün.

R$ 1.500,00 + fin '

R$ 3.800,00

1999
1995

Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC

(47) 376-1772 - 273-1001

Gol cu 1.8
SantanaCL1.8. ar, dlr.
SantanaCL1.8. dI�.
GoICL1.8

'.

GoICL1.8AP
Apoloal1.8
GoICL1.8
V..nll

1998
1995
1994
1993
1992
1991
1989
1980

vw
a . 8nInco
a Btanco
a Verde
G 8nInco
G Verde
a Cinza
a PmD
a Cinza

FlAT
a Azul
a Prata
G Verde
G Prata

11M
a Vonnolha
a Vennolho
a Prata../
o 8nInco
a 8nInco
o Verde
o Verde

FORD
O 8nInco
a Cinza
a 8nInco
a Vennolho
a Azul
G I Vermelho

MOTO
'

G Verde,lBralco
a Cinza
a Prata
IMPORTADOI

a Vonnolha
a Azul

Unosx
Uno cs 1.5. 4p
Uno cs 1.5. 2p
FIorIno 1.&

Ceha,opo.
Voctra aLS 00f11J.
5-102:2
f>.20Conquoat, oompI....
_aL
Ornop aLS30 oompI.
a-SI.

1998
1998
1995
1993

2002
1997
1998
1995
1995
1993
1979

Elc:crtaL1.8Var+dir.
PanpaL1.8
Verona1.8
Elc:crtXR3
Elc:crtl1.8
Elc:crtl1.8

HoncIaBIoES
COlltlOl
Xl.3!50

IloImIlIsro
Peupat 40Ii SRI oompI.

1998
1998
1995
1994\
1990

/1990

2001
2002
1997

/

Flnanclames
seu veículo!
9981-5840

\ 9.979-0113
Operadoras Maga e Orsola

\

Gol, 4p. Vermo cf roda 16v

Gol4p 16V
Saveiro fechada,

\ Uno Mille
Gol CU1.6
Gol 1.8 CU

Uno, 4p. cornpl., ELX
Gol ale
Gol 1.6, gas.,
F-1000 Dupla Comp
Parati

Escort, ai, 1.6
Fiorino
F-1000

Chevette, gas.,
Voyage,
Fusca

99
99
95
95

95
94
94

93
91

91

�O
89
87

87
83
77

14.000,00
R$ 13.500,00
R$ 15.000,00
R$ 7.200,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.000,00
R$. 6.500,00
R$ 7.200,00
R$ 30.000,00
R$ 6.500,00
R$ 5.000,00
R$

.

4.500,00
R$ 17.500,00
R$\ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2,000,pO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO

-+ VENDE

-+ Vende.� Casa alvenaria, cfárea 270 m2 (6 dorm.), em terreno 750 m2.

Rua: Paulo dos Santos (Vila Lenzi). Preço: R$ 110.000,00
-+ Casa madeira, cf área 90 m2, em terreno de 320 m2. Ilha da Figueira.
Preço: R$ 22.000,00
-+ . Mine chácara, em terreno 'c/área 2.000 m2, contendo casa mista, cf

aprox. 117 m2. (Tifa Teresinha) Preço: R$ 23.000,00
-+ Casa alvenaria, c/área 238 m2, em terreno de 580 m2. (Vilq Lenzi),

Pre�o: R$ 85.000,00
-+ Casa alvenaria, cfárea 172 m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão Leandro

(Vila Lenzi) Preço: R$ 70.000,00

Intermediária

Vende: Ap., contendo 3 dorm., (área
aprox. 90 m2), cf excelente

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

Vende: 2 casas, sendo: mista c/ área
153 m2, e alvenaria cfárea 70 m2.

Terreno de 770 m2. Rua João
Planincheck. Preço: R$ 120.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 122

m2, em terreno 455 m2. Czerniewic;
Preço: R$ 55.000,00 .

Vende: Terreno de esquina, cfárea
456 m2. Lot. Vila Romana (Vila

.

Nova) Preço: R$ 38.000,00

Vende: Casa alvenaria (semi
acabada), c/ área 100 m2, em terreno

de 1.100 m2. BR 280 - Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00
I

Vende: Casa em alvenaria, c/ área
aprox. 100 m2, em terreno 390 m2.

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 36.000,00

SÁBADO, 7 de setembro de 2002

- - __ I

Vende: 2 casas em alvenaria, sendo:
lima 60 m2 (3 dorm.); e outra 36m2 (2
donn.). Terreno de360m2. Lot. Corupá.
Preço: R$ 28.000,00 (Aceita carro)

Vende: Sobrado-tsemi acabado), c/
área 265 m2, em terreno 356 m2.
Czerniewicz. Preço: R$ 76.000,00
(Negociáveis)

·1

Vende: Casa em alvenaria, contendo'
03 dormitórios, c/ área 250 m2, em
terreno de 603 m2. Ilha da Figueira
Preço: R$ 55.000;00

Vende: Casa alvenaria, cf área 70

m2, em terreno 589 m2. Rua Bertha
Weege (Barra)

Preço: R$ 35.000,00

-,VENDE

Casa em alvenaria, cl área 110m2, em terreno de
540 nü: Ponto comercial cl área 49 m'.

Rua Adão Maba (Rio Molha) Próx. Prefeitura
Preço: R$ 6$.000,00 (Aceita casa ou carro)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S_Á_B_A_D_O_,_7_de_se_te_m_b_ro_d_e_2_0_02
VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto frente p/ mar - 3 suítes, 2 !lar., novo. R$ 350.000,00.
Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 3 derm. (suíte) + dep. empregada, gar., situado no

Centro - R$ 125.000,00. Burallo - Tralar: (47).9983-5920 ou Ai
367-1993. CRECI 296 CP'

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra p/ Mar -

R$ 95.000,00. Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-
,

1993. CRECI 296

;o
m
n
...

00
UI

':"
....
ILar Imóveisl
275-2010 /9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583 Roy�

Vendas ou loca ão
, • Loias ., Salas Comerciai.

(C/ diversos metragens)
• Pra,a de Alimenta�ão
• Espa,. pI Eventos

'3.08011'12
(com Garag�ml
LOCALlZACAO:

Ruo Marechal Deodoro
da Fonseca,972· Centro

qtos e demais dep, escriturada. R$
16,500,00. Tratar na rua dos

Escoteiros, 114, pi Posto Mareolla.

Tratar: 371·8153,

RIO MOLHA - vende-se, nova,
madeira, el 42,00m'. Terreno el
500,00m2• Local. no lot. Aldrovandi.
Tratar: 9993-6992.

'

SANTA LUZIA - vende-se, em alv.,
terrenq de 855m', 1 km após Friguns.
R$ 33.000,00, aceita-se carro até R$
10,000,00. Tratar: 372·3922�

AMIZADE - vende-se, próx. Clube
dos Viajá'ntes, 60% de entro e

restante pare. Tratar: 9992·6045.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276·1044, el João.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s, cl
13X32, pronto pI construir, el escritura.
R$ 10.000,00. Tratar: 9122'()566.

BLUMENAU - vende-se, el área de
2,755m', local. na R. Hermann Barthel,
bairro Velha Central. Terreno avaliado
por corretor de tmôve ls em R$
18.000,00, Aceito carro no nego Tratar:
371·2898 e 9955·5858, cl Lodemar.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, el 120m',
3 qtos e demais dep. Aceito sítio ou

chácara no nego Tratar: 276-0070.

VILA L'ENZI - vende-se, frente pI,
colégio, el 125m'; el gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ ·75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + finane.
Tratar: 370-905Ó, el Simone.

i�CHAMPANHAT . vende-se, el 600m.
Tratar: 9111·1996, el Fabio.

. .-. .

smevers
COMP,RO - terreno de arroz, aqui
na região, pago a vista. Tratar: 379·
1538, el Marisa.VILA LENZI - vende-se, alv., cl 70m2,

2 qtos e demais dep., R. Marcelo Barbi,
terreno el 720m'. R$ 28.000,00.
Tratar: 372·3922, el Walter.

ESTRA�A NOVA - vende-se, lotes
finane" prontos pI eontruir, próx.
escola, creche e mercado. Tratar:
9993·6992.VILA LENZI - vende-se, em alv., el

200m, 2 piso e demais dep., próx.
Mercado Lenzl. R$ 60.000,00. Aceita
se casa até R$ 30.000,00, em Nereu
ou Jaraguá. Tratar: 9963·9445,

LOT. SANTO ANTÔNIO - troca-se, res"

el 160m', por resido mais próx. ao

Centro. Tratar: 276-0645, el Altair.
ITAJUBA - vende-se, cl 500m da'
praia e 300m'. Tratar: 370-5187.

NOVA SANTA ROSA (PR) - vende-se
ou troca-se por outra em Jaraguá do
Sul. Tra!ar: 276·3257.

ALUGA-SE - quarto mob. el coz., lav,
Tratar: 370·3561 cl proprietário, ou

R. Fidélis St�nghen, 64, próx. Portal.

ALUGA-SE • quartos em casa de
família pi rapazes. O local já possui
coz., área de lavação e o própria qto
mob, De fronte a Metalúrgica Trapp,
no çentro. Tratar: 275·0423.

JARDIM FIRENZE - �enae.se.
Tratar: 371·7061,VILA NOVA - vende-se, R. Eugênio

Piaz, 135. R$ 35.000,00, aceita c'arro
no neg, Tratar: 273·1545, cl Valdir. NEREU RAMOS - vende-se, cl 387,50.

R$ 7.000,00, nego Tratar: 370·8097
ou 91,04·5468, el Tina. CRECI 9839.

RIO DO SUL - vende-se ou troca-se,
el 95m', em alv. Terreno cl 495m'. VILA RAU - vende-se, 'mista, cl 3TERRENOS

• Terreno Marcelo Barbi, c/350,00m2. R$ 16.000,00.
• Ierreno c/ área de 442,00m2 (13x34), sito no loteamento
Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi. Valor R$
20.000.00. I

(

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
após corpo de bombeiros, Tratar:
9133-7539.CASAS

• Casa de madeira c/ 72,00m2, Rua Antonio José Macedo -

Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor R$ 30.000,00.

I.
Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, é/ 65,00m2, Lote 21. R$

20.000,00 + 39x R$ 270,00.
• Casa mista, c/ 130,00m2 - Rua Waldomiro Schmidt. R$
37.000,00.
• Casa de olvenorio, c/ 400,00m2. Centro.
+Coso de alvenaria, c/280,OOm2, em construção (7a'loconduído),
no Jaraguá Esquerdo. R$ 65.000,00.
• Casa de alvenaria, c/ 70,OOm2, no Loteamento Ouro Verde

I
(Barro). R$ 14.000;00 entrada + 57x 500,00.
• Casa de madeira, c/ 80,OOm2, no Firense -lote 101 - Jguá
Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação.
• Casa de,alvenaria, Jguá Esquerdo, c/ 60,OOm2 - Lote 105 -

Firense. R$ 20.000,00 + 38x R$ 270,00.
• Casa de alvenaria, c/ 220,OOm2 • Lot. Juventus. R$ 85.000,00
- aceita carro menor valor.
• Casa de alvenaria, c/99,00m2, Rua Horácio Pradi, 161.

CORUPÁ - mista, no centro, troca

se por casa ou apto em Jguá ou

Bal. Camborlú. Tratar: 9133·7539.

I
DIVIDE-SE - próx. a Unerj, Procura-se

moças, Tratar: 375·2177, el Rose.

PROCURA-SE - casa próx. cento pI
alugar. Tratar 9975·6823 el Isolde

Veja o: que Vo'c�"
,

pode fazer cem
R$ 214,16

CZERNIEWICZ - vende-se." sobrado
el 267m, 3 qtos., 2 bwc, 2 salas,
coz., área de serviço, gar., pi 2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao

n' 134, Tratar: 275·0845.

ESTRADA NOVA - vende-se, mad.,
nova, 50m', terreno cl 14x29m, 2
qtos e demais dep. R. FeHx Rlehert,
116, lote 3, R$ 16,000,00 ou R$ \

12.000,00 + financ. 1 sal. mín.
Tratar no local.

� Comprar sua casa

� Comprarum terreno

� Reformar sua casa

,., Concluir sua construção
v Poderá utilizar 'o' FGT,S seu e da'
sua família

ILHA DA FIGUEIRA· vende-se, em
,

I
'

aILlvH·A,C/DA70FmlG' UaPErloRxA" t.evrreenndOe,C.s/e5,
33m'.

R$ 15.000,00. Tratar: 370-5432.I APARTAMENTO
• Ed. Florença, c/ 170m2• ótimo acabamento. R$ 130.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUENA

ENTRADA

,

• CAMPOSAMPIERO "
• FIRENZE

mad., el 70m', ·terreno cl 360m',
R$ 26.000,00. Tratar: 370-8097 ou

• 9104·5468, el Tina. CRECI 9839.

ILHA DA FIGUEIRA· vende-se. nova .

R$ 19.000,00. Tratar: 370-501.2.• CAMPOSAMPIERO I,

I. OU�(O
VERDE

CONDOMíNIO FECHADO
- FLAMBOYANT

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
da praia, prôx, da Erivelto Imóveis.
Ficam móveis, geladeira, fogão, etc.

R$ 12.000,00, neg, aceita-se carro.

Tratar: 370·0075 ou 9975-0601.

EDIFíCIO GONZAGA JARAGUÁ ESQUERDO - vence-se, ,

mad., el 150m' e terreno cl 600m2,
situado a rua Luiz Gonzaga - R$
70.000,00. Tratar: 370-8097 ou

9104·5468, el Tina. CRECI 9839.

I

REPRESENTANTE
BATISTELA E EMMENDORFER CONSÓRCIO

Moacir F. F'agunde,s - Tel. 371-3655 - 9102-1674 - 370-0187
Vicente Wernke - Tel. 376-3396 - 9104-2183

Consórcio de imóveis

Aptos de 2 e 3 qtos (financiamento próprio)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

JOÃO PESSOA - vende-se, em alv.,
cl 3 qtos, 2 salas, gar, e demais

dep. Terreno ,el 508m', todo,
murado. R$ 50,000,00, neg.,' ou,

troca-se por chácara. Tratar: 371·
2599 h.c. ou 370-5967, a noite.

�371-1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..,. AUTOMÓVEIS
373-0�31

I

BMW 3251A 93 cinza G
/

Gol 16V 00 branco G

Kadett GL 1.8 96 cinza G

Kadett GL 2.0 95 preto A

Tipo SLX 2.0 95 verde G

Uno Mille 1.0 00 prata G

Uno SR 1.0 96 preto G

Uno EP 1.0 96 vermelho G

Corsa 1.0 96 bordô G
Gol1.6 96 branco G

Monza GL 2.0 95 branco G

Escort L 1.6 96 azul G

Gol MI. 97 verde G
\

, Parati CL 1.6 89 branco G

Del Rey Guia 86 branco A

Monza 1.8 84 vermelho A

Buge Angra 86 amarelo G

YBR Yamaha ok vermelha G

\
\

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
VOLKSWAGEN

Gol1.0 16V Verde 98
Gol1.6 MI Vermelho 98
Santana GL, compl. Azul 95

'j Logus GL, comp. Prata 94
'

,�1'
FlAT

Palio ELX, compl. Cinza 01
Palio EDX Bege 98
Palio EX Vermelho 98 '

Uno EP Vermelho 96
Uno ELX Vermelha 95
Tipo 1.6 Cinza 95
Fiorino Bege 91

FORD \

Ka Bege 00
Escort GLX Azul I 98
Escort GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Kadett GL Prata \ 97
Kadett SL Prata 93
Monza SLE Vermelho 91

Mercedes Classic A 190 Prata 01
Peugeot 205x51 Vermelha 96

[I'�
.

Financiàm'os
seu veículo!

I

9981-5840'I

I

9979-0113
Operadoras Maga e Orsola

/

\

� I. f'
,(

,

Fone (47) 371-2111'
Fa� (47)275-2076
e-mail: javel@netuno.com.br

Financiamos
seu veícu'lo!
9981-5840
9979-0113'

Operadoras Maga e Orsola

J

(

Arduíno
Vetculos 371·4225

_Ul

,

VV0!o�'aUifim I finanças

VEíCULO ANO COR COMB.
Gol GIII, 4p, 16\1 OI Azul Gas.
Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.,_
Gol 16V. 4p 99 Branco Gas. ,

Corsa Sedan Super 99. Branco Gas.
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.

Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.
Palio ED, 4p 98 Azul Gas.
Kadett GL, cornpl, 98 Cinza Gas.

Vectra GL, cornpl. 97 Azul Gas.

UnoSX,4p 97 Cinza Gas.
MondeoCLX 96 Preto Gas.

TempraSX 96 Preto Gas.
Gol CLI.6 96 Branco' Gas.
Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.
Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.
Kadett Gt: 2.0 95 Vermelha Gas.
VectraCl) 94 Prata Gas.

VoyageGL 89 Cinza Ale.
CB400 84 ' Azul Gas.
CBX �OO Strada OI Azul Gas.

-O) 370-2227 / 9975-1804
Rua Prel. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se
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171. DOMINGOS DA.NOVA, ,449
/

Iro a Fone/Fax: 275-0174 -

I

371-3124 '_ 275-0722

IMÓVEIS LTDA
r ,

4208· SCHROEDER • CHÁCARA· e/245.800m2,
tendo 400mts frente pI estrada principal, casa em

alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$150.000,00.

E-mail: giroll�@netuno.com.br
:rf

Usando seu FGTS, e começando
a pagar o financiamento da CAIXA
só depois de receber as chaves.

1319 - CASA DE ALV. - VILA UNZI cl
301m2 em terreno cl 600m2• suíte cl
hidra edosed, 3 qtos - R$ 1�0.000,00

13S2 - CASA DE ALV. - VILA NOVA
cl 150,OOm2 em terreno de 448,OOm�,
cl 4 qtos, R$ 70.000,00 • Aceita

imóvel de me�or valor na negociaç�o

1991 - CASA DE ALV. - SCHROEDER -

(próx. Pçsto Dalçoquio) cl 168,OOm2 em

terreno cl 1.485',OOm2, 4 qtos, 2 bwc's,
área pI festas, chur. R$ 48.000,00

FINANCIAMENTO

EMPREENDIMENTO
.. '

CC»·RVIS&I-
.'

-' -

1002· CENTRO" (PROX. FARMACIA BARUFFI)
. CASA ALVENARIA· el 154,89m2 el 4 qtos.
R$ 120.000,00

- 1051· ÁGUA VERDE· (PRÓX. UNERJ) • CASA
ALVENARIA· el 108m2 em terreno el 550m2
- 3 qtos, 2 bwe. R$ 25.000,00 + financ.
1093· BAEPENDI • (PRÓX. RECR. MARISOL)·
CASA ALVENARIA· el 360m2 (semi-acabada),
suíte + 2 qtos, garagem pI 2 carros. 'R$
240.000,00
1074· AMIZADE (próx. a Igreja São Cristóvão)
• CASA ALVENARIA - el 130m2 em terreno el
420m2, suíte + 2 qtos. R$ 55.000,00
1114· BARRA· CASA - el 200m2 e/3 qtos,
ehur., piscina, gar. el 2 carros.

1114 • CZERNIEWICZ (PRÓX. GRUTA)·
SOBRADO el 300m2 em tereno el 14 70m� -

suíte + 3 qtos. R$' 135.000,00
1314· VrLA LENZI.· CASA - (1 de madeira e 1

de alv. semi-acabada, ambas com 70m2).
Terreno di 450m2, murado. R$ 37.000,00
1985· PICARRAS . SOBRADO - el 100m2, 3
qtos, ehur., el telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ '62.000,00
1986 • GUARAMIRIM . CASA mista, parte
alta, el 200m2, terreno el 616,87m2, 3 qtos,
2 bwe's, ehur., gar. pI 2 carros. Aceita imóvel
em Jaraguá. R$ 60.000,00
2001· CENTRO· TERRENO el 375m2 (15x25).
R$ 60.000,00
2003 . CENTRO· TERRENO ao lado Javel,
885m2 (30x29,50)
2021· CENTRO· TERRENO el 1537,06m2. Em
frente ao Posto Marechal.

'

2022· CENTRO - Terreno el 609m2, próx. Beira
Rio - R$ 48.000,0'0
2034·CENTRO - próx. Justiça Federal- Terreno el
793,48m2 - R$ 66.000,00 _frente para 2 ruas

2112 . BARRA DO RIO CERRO· TERRENO -

468m2 (26x18) - R$ 18.000,00.
2176 • CZERNIEWICZ (pró,x. ao Pama) •

TERRENO - el 15.901,40m2 el frente pI R.

Jorge Czerniewiez. R$ 790.000,00.
2199 . FIGUEIRA· TERRENO - de frente c/ a

rua principal, esquina el 421,40m2, sendo
22m de frente - R$ 34.500,00
2201· FIGUEIRÁ· TERRENO lateral da rua prin
cipal el + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00
2369· VILA NOVA· TERRENO parte alta; el
4651,40m2. R$ 150.000,00
2982 . GUARAMIRIM . TERRENO defronte pI
asfalto pI Massaranduba, el 42�72m2: R$
40.000,00 \

2983· G.UARAMIRIM • TERRENO próx. Pedrei
ra Rio Branco, el área 450m2 (:L5x30). R$
7.50.0,00
3000· ED. CRISTIANE MONIQUE - suíte, 2 qtos,
eoz. mobiliada, dep. emprgada, 2 vgs gara
gem. Área privativa de 128,09m2 - R$
80.000,00
3001· CENTRO· ED. MARAJÓ· APARTAMENTO
- el suíte( + � qtos. R$ 65.000,00. Aceita
parcelamento.

I

3054· CENTRO· APTO· ED. SCHIOCHET (ao
lado Angeloni) el 140m2 -suíte + 2 qtos, dep.
empregada, saláel poreelanato, todo apto tem
massa corrida. R$ 115.000,00
3092· RES. BARTEL· APTO - novo el suíte + 2

qtos, el piso laminado - R$ 47.000,00
3101· BAEPENDI próx. da Rod. - APTO el 3
qtos - 3Q andar, piso de madeira - R$ 25 eubs
de entrada + 74 parcelas de 2,21 eubs
mensais.
3214· JGUÁ ESQUERDO· APTO NO ED. FRA·
/ '

GATA - cf suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada
el ehur., piso = madeira. R$ 35.00Ó,00 +

finanê,
3316 • VILA LENZI • APTO· RES. ILHA DOS
ACORES el suíte + 1 qto, sacada el ehur. R$
55.000,00

'

1272 - CASA DE ALV. - BARRA cl
260m - suíte + 3 qtos, churrasqueira.

R$ 85.000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr., chur.,
gar. pI 3 carros. Aceita apto até R$
100.000,00. �$ 170.0000;00

1213 • ,Jlrlquá Esquerdo - C.I"U
alvenaria cl 185m2 em terreno 1e

710m2, tendo 3 qtos e garagem pI '3

carros • R$ 75.000,00.,

\

LOCAÇÃO

601· CASA MISTA· VILA NOVA el 4 qtos - R$
400,00.
604· CASA ALV.. BARRA DO RIO CERRO el suíte
+ 3 qtos - R$ 300,00.

_PIIII'I.i1J�v!ilqartGle�.fl�.•.R 2· iii, 0.&- i tilil' . iiMj

608· CASA DE MAD .• ÁGUA VERDE el 2 qtos -

R$ 250,00 .

609· CASA MAD.'· CENTRO e/1 qto. R$120,00
,613 • CASA DE MAD.• JGUÁ ESQUERDO el 2 '

qtos - R$ 230,00.
.

I 622 ·APTO. ED. ARNO REICHOW • CENTRO el
suite + 2 qtos e gar. R$480,00.
623· APTO .• ED. JARAGUÁ· CENTRO el 2 qtos
si garagem - R$ 330,00.
624· APTO el suíte + 2 qtos - Ed. Verona - R$ 400,00
625 • APTO CENTRAL el suite + 2 qtos e dep,
empregada. R$ 600,00.
627· APTO. ED. CAETANO CHIODINI· CENTROCI
2 qtos e gar, R$300,00.
628· APTO· ED. BARÃO· CENTRO el suite + 2

qtos e gar. R$ 400,00.
629· APTO· JARDIM CENTENÁRIO el 1 qto, R$
200;00.
630· APTO· ED. GARDENIA • CENTRO el 1 suíte
+ 2 qtos - R$ 400,00.
631 • ED__ MENEGOTTI • CENTRO el 3 qtos - R$
300,00.
632· APTO· SANTA LUZIA· el 1. 2 e 3 qtos 'a
partir de R$ 160,00. ,

634· APTO· RES ILHA DOS ACORES· VILA LENZI .

el suíte + 1 qto e garagem - R$ 270,00.
635· QUITINETE· ED. MARQUARDT a partir de R$

, I \

200,00.
636 • APTOS NOVOS· VILA LENZI c/ suíte + 2

qtos e garagem - R$ 385,00.
638 . APTO • CENTRO - cobertura c/ suíte + 3

qtos, garagem pI 2 carros - R$ 700,00.
640 • APTO· CENTRO - el suíte + 2 qtos.,
garagem. R$ 780,00. ,

/ 641 • APTO· CENtRO el 3 qtos, eoz., mob.,
despensa e garagem - R$ 4.50,00./
656· SALAS COML. • SANTA LUZIA a partir de
R$ 150,00.
659· SALA COML.· CENTRO - el 3 amb. e bwe.,
após centro médico odontológico. R$ 250,QO.
660 • SALÁ COML. • CENTRO el 70m2 - Rua

Leopoldo Malheiro - R$ 300,00.
664. SALA COML. . VILA LALAU - el 300m2, el
estae. ná frente. R$ 670,00.
671 • SALA COML. • CENTRO - el 2 amb., el
60m2. R$ 300,00.
673·SAlA COML· CENTRO el 70m2. R$ 400,00.
674· SALA COML. VILA LENZI . el 50m2. R$
220,OÔ.
676 • SALA COML. • CENTRO Av. Mal. Deodoro

•

da Fonseca, e(. 32m2 - R$ 280,00. ,

678 • SALA COML. • ED. MARKET PLACE •

CENTRO - CI 45m2. R$ 270,00.
. 682· SAI:.A COML. • VILA LALAU R. Pref. Waldemar

Grubba, el 70m2 - R$ 440,00.
683·SALAS COMLS. ·ILHA DA FIGUEIRA R. José :

Theodoro Ribeiro, a partir de R$ 280,00.
697· SALA COML.· CENTRO R. Procópio Gomes
de Oliveira a partir de'R$ 2.500,00.
804 • GALPÃO· ILHA DA FIGUEIRA .R. Matias
Ruysan, el 525m2 R$ 11.500,00.
901 • TERRENO· VILA BA'EPENDI (antes da

Caraguá Veículos) el 3.000m2 R$ 700,00.
902· TERRENO· CENTRO R. Barão do Rio Branco

el 800m2 R$ 500,00.
903· TERRENO· CENTRO R. Angelo Sehioehet el
500,00 R$ 280,00.
905 • TERRENO· VILA NOVA R. Guilherme
Cristiano Waekerghagem cl 1.807,01m2 R$
350,00.
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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,OO

LOCAL Cf TODA INFRAESTRUTURA, REDE SANITARIA

SÉPTICA, REDE HIDRAULlCA DIRETAMENTE DA

NESCENTE, REDE ELÉTRICA Cf ILUMINAÇÃO EXTERNA,
CANIL E MAIS TERRENOS PRONTOS Pf CONTRUIR.

DOCUMENTAÇÃO 100% LEGALIZADA.

FONES: (047) 370-9172 f 370-8563 f 9975-0102
E-MAIL: geram@netuno.com.br

ACEITO CAMINHONETE OU IMÓVEL DE MENOR VALOR NO
LITORAL SUL CATARINENSE COMO PARTE DE PAGAMENTO

PiÇARRAS - vende-se, a 50m2 do

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

SÃO LUIS � vende-se, cl 425m2, bonito,
17�25. R$ 12.000,00. Tratar: 370-2995.

SCHROEDER - vende-se, lotes financ.,
cl área acima de 450,00m2, próx. a

Marisol S/A. Tratar: 9133-7539.

VIDAL RAMOS - vende-se, 130hc,
lagoas, ranchos e 1 casa de alv. cl
70m2• R$ 180.000,00. Tratar: 371-
1987,275-0777 ou 371-5639.

VILA LALAU - vende-se, próx.
Marisol, cl 322m2, livre de enchente.

R$ 23.000,00. Tratar: 9963-9445.

VILA LENZI - vende-se, cl área total
de 644,00m2, próx. ao Colégio Giardini

Lenzi, na Rua Jaime Gadotli. R$
19.000,00. Aceita-se proposta. Tratar:
371-6310, comI., ou 9975-9543, cl
Patricia,

VILA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, cl 562,87rn2, sendo 29m de
frente pI asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parco Tratar: 275-
3900 ou 0113-0900.

VILA RAU - vende-se, área de 3.646m2,
frente 40m pi Rua José Sauer, ao

lado da Transportadora Planalto. R$
110.000,00. Tratar: 275-2163.

BARRA - vende-se, em alv., cl piso
e' laje, cl terreno de 980m2• R$
23.000,00. Tratar: 276-3333, aceita
se terreno de menor loc. no Jguá
Esquerdo.

.

CENTENÁRIO'- aluga-se, defronte

pI. SR. Tratar: 370-3561.

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

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade:cl toda
infraestrutura montada e clientela
formada. Valor a comb. Tratar: 275-2825.

CENTRO - procura-se, cl 200m2, pI
alugar, próx. ao INSS de Jaraguá do
Sul. Tratar: 371-7390 ou 9125-272'2.

CENTRO - aluga-se, salas confortáveis,
cl ar, rnob., fax, ramal exclusivo e

secretária. Centro Med. Odontológico,
3' andar. Rua Guilherme Weege, 50.
'Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

CENTRO - aluga-se, na Av. mal.
Deodoro da Fonseca, Ed. Picolli, próx.
Hosp. São José, Tratar: 372-0802.

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

ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de
auto cilindrada. R$ 15.000,00.
Tratar: 370-7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO .- vende-se Central, el
toda infraestrutura montada, sala el
div., bwe, dep., 2 eomp., fax,
internet, telefone, ar eond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.
Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se, Central de

Prestação de Serviços, com toda infra
estrutura montada, sala el divisória,
bwc, 2 eomp., fax, internet, telefone,
ar eond. R$ 10.000,00. Acelta-se-carro
ou moto. Tratar: 372-3970.

LO.JA 1,99 - vende-se montada el
120m2• Tratar: 9975-0993.

SALA COMERCIAL - vende.-se no Ed.
Tower Center, 4' andar, 101m2, el
gar, R$ 40.000,00. Aceita-se carro e

pare. Tratar: 371-9935 ou 9113-2231:

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 morgo s, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Aceita-se
terreno ou casa. R$ 15.000,00, nas

prox. da Ilha da Fig�eira ou Vila Lalau.
Tratar: 376-2221, el Francisco.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el

CORREIODOPOVO 11

aprox. 30.000m2, próx. ao Centro, el
luz, água e ehopana, ideal p/'elube.
Tratar; 370-4992.

edícula no estilo suíço el gar., ehur.,
escr., telefone, circuito de tv, aquec. à
lenha e parabólica, rede sanitária

septiea, rede hidr. direto da nascente,
rede elétrica el iluminação externa,
galpão el quitinete, canil, lagoa, e

mais terrenos prontos I -construir.
Tratar: 370-8563 I 9975-0102.

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
públicos estaduais, federais,

ativo ou inativo, cl desconto em

folha de pagamento, si consulta
ao SPC ou SERASA, liberação
imediata. Também financiamos
veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região.

Ruo João pJoninscheck, 293 sola 6.
TrataI: 370-626' ou 9991-6366,
onligo Zonlo MoI. Conslr.

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, el 1000m2 contr., salão de

baile, laneh., rest., cancha bocha, 2

campos fut, Suíço, 1 el iluminação,
lagoa de peixes cl 400m2 e pista de
motoeros. Área de 20.000m2 a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca

por outro imóvel de menor valor.
Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

VENDE·SE - terreno pI chácara, el
40.000m2, sendo 10.000m área plana,
el 2 riachos, el água cristalina, lago,
caminho pI Pomerode. Próx. Parque
Aquático Paraíso, 12km do centro. R$
35.000,00. Tratar: 370-8928, el Marcus.RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, cl área de 75.000m2, el
casa de alv., el lagoa el peixe. R$
;30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

APARTAMENto EDIFíCIO AMARANTHUS
Vendo apto. 1003 no Ed. Amaranthus em

.Jaraguá do Sul, localizado na Rua Adolfo

Saeari, 36, próx, Justiça Federal, com

acabamento de primeira qualidade a ser

definido com o cliente. Valor de venda R$
210.000,00, nego Tratar: (47) 432-0917 ou

9984-0252, cf Jorge Mayerle.

RIO MOLHA - Vende-se, ;el casa de·5

qtos, terreno de 3.900m2, 2 lagos cl
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se

proposta, Tratar: 370-1401, el Flavio.

RIO MOLHA - Vende-se, cl área de
20.850m2 R$ 130.000,00 ou de
40.850m2• R$160.000,00, À õkm- do
centro perto de tudo que ve precisa.
Local el toda infra-estrutura, chalé e

ERRENO C/855m2
ha, sala, 2 bwc, lavanderia, área comI.

Aceito Proposta)
arlos Ramthun, nO 18.137

IA - 1 Km após a Frigums
2-0601/9111·1213/9101·9011

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMAS DE CURSOS

ORATÓRIA
16h 16/9 O 20/9 2º O 6º 19h os 22h 15 RS 140,00 ou 1 + 1 RS 71,00

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
30h 23/9 O 14/10 2º, 4º e 6º 19h os 22h RS 180,00 ou 1 + 1 RS 91,00 ou

r + 2 RS 65,00

APERFEIÇOAMENTO P/ SECRET�RIAS _

60h 24/9 o 28/11 3º e 5º 19h os 22h RS 300,00 ou 1 + 2 RS 105,00

NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
15h 21/10 o 25/10 A definir A definir

LEGISLAÇÃO TRIBlJTÁRIA
15h 28/10 o 01/11 A definir A definir

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

SESC TRAZA JARAGUÁ DO SUL
O MELHOR DA MÚSICA DE VIOLA

(Agende-se! Convide aos seus amigos.
Informações em anexo).

PROJETO SONORA BRASIL - CircuitoNacional SESC deMúsica
. Apresenta:

VIOLA DE COCHO, VIOLA DEARAME, VOZ e SAPATEADO
com os músicos: Roberto Corrêa, Paulo Freire e Badia

Medeiros

Dia 11 de Setembro de 2002, às 20 horas.
,

, ,

Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul- SCAR

Ingressos no SESC e SCAR:
R$ 5,00 (inteira) ou R$ 2,50 (meia)

Informações eReservas: (47) 371-9177

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

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

Inscrição até 12/09/2002
Vagas LimitadasUI

F/ESC
SENAI

JARAGUÁ DO SUL........ �.

ISO 9001
�AUlIr..onr.uuuD.1I:
��.�

PROMOVE CURSO DE:
MOPP (Treinamento Específico
de Condutores de Veículos
Rodoviários Trcnspor-tcdores

de Produtos Perigosos)

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos
PANFLETOS - precisa-se pessoas
para entregar, período integral.
Tratar: 370-3320.

REPRESENTANTES - precisa-se, que
já atendem supermercados, padarias,
restaurantes em Blumenau, Joinville,
São Bento do Sul e Piçarras(região).
Tratar: 9997-7701 c/cerson.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Doríval.

VENDEDORAS - Precisa-se, c/
experiência. Tratar; 371-5353.

VENDEDORES - oferecemos 10

vagas, sexo masco ou fem., 18 a 35
anos. Tratar: 372-2852.

VENDEDOR EXTERNO - precisa-se,
na área de construção civil. Vir

acompanhado de curriculum. Tratar:

370-6533, c/ Marina.

VENDEDORES - Precisa-se, autônomos
c/ carro, p/ venda de, pronta entrega
nas resld., produto inédito e de ótima

aceitação, Tratar: 9978-4077.

AUX. ADMINISTRATIVA - precisa
se, c/ exp. E c/ habilitação. Tratar:
370-8237, c/ Ana Lúcia.

•
c c n s c rc r c

UNIAO

•
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•
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•
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UNIAO

•
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UNIAO

CHACREIRO' - precisa-se, sem

filhos, Tratar: 9973-8449.

COMPUTADOR - 'Concerta-se, micro e

-impressoras. Tratar: 276-1476, c/ Elol.,

,DIARISTA - Ofereço-me p/ trabalhar, ou

empr. doméstica, c/ ref. Tiatar. 9902-7378,

FACÇÃO OVERLOQUE - Tratar: 275-1962.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar c/ exp. ou Cantina. Tratar:
9902-0063 c/ José.

MOTORISTA - procuro serviço, possuo
curso de mope e dir. Tratar: 276-3339.

PRECISA-5E - moça para trabalhar em
casa de fam1lia, da-se pref. que possa

pernoitar na casa. Tratar: 276-3206.

PROCURO EMPREGO - c/ cozinheira,
aux. de cozo ou camareira, c/ exp.
Tratar: 276-0545.

PROCURO EMPREGO - tenho 18 anos,

faço faculdade de Administração· RH,
possuo exp. em escritório, cursos na

área adm. e conhecimentos de inf. e

Internet. Também aceito estágio.
Tratar: 372 3922, c/ Karen.

SERVENTE DE PEDREIRO - preclsa
se, c/ exp., horário normal. Tratar:

372-3214, c/ Tatiane.

SERViÇOS JARDIN,AGEM -;- Tratar:

9104-5332, c/ Inésio, das 12 às 13h30,
ou à noite.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

-Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau.- Jaragu1fclo Sui

veículos
C-10 - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CELTA - vende-se, 01, person.,
cinza meto Tratar: 373-2545.

CHEVETTE - vende-se, 80, inteiro.
R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

CHEVETTE - vende-se, 79, dourado

met., em bom estado. Tratar: 370-9380.

CHEVETTE - vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CHEVETTE -r- vende-se, 79, verde
met. R$ 2.300,00. Tratar: 9903-3526
ou 273-0454.

CHEVETTE - vende-se, 83, 4p, c/
reparo na lata. R$ 700,00. Tratar:
9111-7033.

GRUPO ESPECIAL
MOTO/CARROS.

Cl00 Biz
CG 125
YB� 125
XLR 125
CBX 200
Twister
Tornado

R$
R$'
RS 92,22
R$ 101,50
R$ 120,83
R$ 145,96
R$, 1'60,08

79,65
83,52

RS
RS
RS 9.684,00
R$ 10.679,On
RS 11.394,00
R$ 11 .810,00
R$ 12.17BJOO

8.504,00
9.40B,OO

RS 126,49
RS 139,94
RS 144,04
RS 158,85
RS 169,48
R$_ 175,67
RS 181, 14

CHEVETTE - vende-se, 78, modo 82.
R$ 1.600,00. Tratar: 9111-7033.

CORSA - vende-se 95, wind, R$
9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-se, plck-up compL (
d.h.), prata. R$ 10.500,00 à vista ou

R$ 7.000,00 de entro +12x R$ 351,00
fixas. Tratar: 9955-5572, c/ Jucélio.

CORSA - vende-se 96, Wind. Tratar:
371-7212.

CORSA - vende-se, 2p, preto, 02, c/
ar cond., c/ 15.000km. 11$
15.500,00. Tratar: 9117-2518.

CORSA SEDAN - vende-se Pick-up,
96, GL, prata, acento de couro, em

ótimo estado. R$ 10.500,00.
Tratar;371-6651 ou 9,977-4913.

,

CORSA SUPER - 4p, bordô, cornpl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01 ou

02. Tratar: 370-6360, c/ Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209, c/
Charles.

CORSA WINp - Vende-se, 95,
vermelho, desemb. tras., pneus novos,
int. imp. Tratar: 372-4360, c/ Marcos.
R$ 7.800,00. Aceito Carro menor vaiar.

D-10- 76, branca, die. Tratar: 371-7212.

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul.
esc. Met., v.e., t.e., ar cond., espelho
e., capo e., d.h., volante, esc., 6Cc,
gas., cornpl. R$ 6.700,00. Impec.
Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se, 90, impec.
R$ 6.000,00. Tratar: 9979-0605.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 03. R$ 12.000,00
ou troca-se p/ menor vaiar. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, c/ Sandro.

KADETT - Vende-se, Sport, 96,
cornpl., ou troco por caminhonete
608 ou F4000. Tratar: 373-1137.

KADETT - Vende-se, Sport, 95, gas.,
compl. Ótimo estado. Tratar: 9979-0585.

KADETT - Vende-se, 96, cornpl. - ar,
rodas liga leve. R$ 10.000,00, nego
Tratar: 370-5187.

KADETT - vende-se, 91, azul met.,
em bom estado. Valor a comb.
Tratar: 373-2563.

MONZA - vende-se 87, SLE, compl. (.
ar) e d.h. R$ 4.500,00. Tratar: 276-3355.

MONZA - vende-se 88 hldramático
todo elétrico compl. R$ 5.200,00.
Troca-se por carro de menor vaiar.

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.,
teto c/ comp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x R$ 275,00. Tratar: 371-8432.

OMEGA - vende-se, GLS, cornpl. R$
13.500,00. Tratar: 373-2563

S-10 - Vende-se ou troca-se, Deluxe,
die., 96 e 97, imp. Tratar: 276-32,23.
S-10 - Vende-se, 96, preta, c/ d.h.,
valor a comb. Tratar: 376-1772, c/ Nei.

5-10 - vende-se, 95, prot. de caçamba,
cap. Marítírna, V.E., D.H. R$ 14.900,00.
Aceito Troca e financ. Tratar 275-0777.

5-10- vende-se, cabo Dupla, 01, compl.
Aceita-se carro de menor vaiar. Tratar:

9975-1724, c/ Fernando.•

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

VECTRA - Vende-se ou troca-se por
carro de menor vaiar, 97, CD,

_

compl., azul. Tratar: 370-2748.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371-9616, c/ Udio.

VECTRA - Vende-se, CD, 93/94, c/
d.h., ar, t.e., v.e., volante escam.,

4p, insufilme, doc. pgaté jUlho/03,
aceita carro 1000 na troca. Tratar:

370-4622, c/· Edivino.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

•
c.o-"'-c)JClô,·>

UNIAO

•
c e ns e re t e

UNIAO

E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

•
Cons-ó'e'�Ó

UNIAO:
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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.

Tratar: 370-4208 cl Ademir.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Vendas e ServiçosPALIO - vende-se, EL 1.5, 97, branco,
4p, t.e. + cd. Tratar: 371-5343.

mtêlbm.l

UHI! HDL
;...
t 111111

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.

PALIO - vende-se 98, 1.6, cl v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:

;373-1026. Após 17h.

UNO - vende-se ELX, cl v.e, t.e., azul,
95. R$ 8.000,00. Tratar: 9123-9011.

PALIO - vende-se, ED, 98, barbada.

R$ 8.900,00. Tratar: 9979-0605.
Rua Bernardo .Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484 PALIO - vende-se, 1.6, cornpt.,' 4p,
97, cinza estil, doc. paga até maio/
03. R$ 13.000,00. Tratàr: 375-2177.

UNO - vende-se Mille, 93, cl limp.,
desemb., e ar qte. R$ 6.300,00.
Tratar: 373-2563.

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

UNO - vende-se Mille, 92, prata, em

ótimo estado. R$ 6.200,00. Tratar:
373-4018 ou 9992-6016.

PALIO WEEKEND - vende-se, ELX, 02,
azul, cl d.h, trv., v.e., desemb. tras.
4p, impec. Tratar: 9111-1996, cl Fabio.

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. UNO - vende-se Mille EP, 96, 2'

dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar: 9973-
9432, cl Douglas.

PALIO - compra-se, branco, 4p, 99 a

2002. Tratar: 376-0081.ALFA ROMEO - vende-se 164, ano'
95, hidr., cinza, chumbo, com 27.000

km, orlg. novo. Tratar: 275-3044 ou

9993-5946.

FIORINO - vende-se píck-up, 93, álcool,
prata rnet., oferta. R$ 5.950,00 ou
financio. Tratar:273-1001.

PREMIO - vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4p, compl. Valor a comb.

Tratar: 371-1335.
Fone/Fax: 275-2992UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,

desemb. tras., àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. cl Marlon.

'

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: slncrottênetuno.ccm.br - Site: www.sincrotel.gb.net

FIAT 147 - vende-se 86, R$
1.600,00. Aceita-se troca. Tratàr:
9111-7033.

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99,
compl. R$ 20.000,00. Tratar:-9979-
1437, cl Giovani.

PREMIO - vende-se, 91, gas., motor

1.6, 4p, verde. R$ 4.400,00. Tratar:
9104-3722.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

R$ 5.800,00, aceita finane. Tratar:

370-7703, cl Jacob.
CORCEL II - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00. Empl. até 03.
Bom estado. Tratar: 370-9108.

FIAT 147 - vende-se, 80. R$ 900,00.
Tratar: 9111-7033.

PALIO - vende-se 2000/2001, vidro,
trava, limp., 'desemb., 4p. R$15.500,00. TEMPRA - vende-se 93, azul. R$

8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.

UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., ar qte. R$ 6.000,00 + 7x

R$ 246,00. Tratar: 373-2563. F·1000' - vende-se, 94, cornpl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar: 376-1701.CORCEL II - vende-se, 81, valor a

cornb.. Tratar: 9965-9318 cl Leandro.TEMPRA - vende-se, 95, 16V, série

Ouro, compl., banco cl reg. elétrico,
ar cond., som Alpine pi 6 CDs. R$
11.90b,00. Tratar: 372-0258.

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p, prata,
muito bem conservado. Tratar: 376-1772. F-1000 - vende-se, ,81, motor novo,

carroceria de rnad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370-748L

DAKOTA - vende-se, 99, vermelha,
SDT. R$ 21.800,00. Tratar: 376-1772UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,

lindo. Tratar: 9975-0383.
DEL REY - vende-se, 86, GL. R$
3.800,00. Tratar: 9111-7033.

F-1000 - vende-se, 86, branca, cl
,

d.h., die, motor mwm-turbo. R$

17.000,00., Tratar: 371-5343.

TEMPRA - vende-se, 95, compl. R$
6.800,00 + financ. Tratar: 373-2563. 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,

ESCORT - vende-se Hobby, LO; 94,
bordô, cl para-choque pers. Ótimo
estado. R$ 6,700,00, Tratar:-275-
3248 ou 9102-8213:

TIPO - vende-se, 1.6, 4p. R$ 5,000,00
+ 26x R$ 242,00. Tratar: 371-5038 ou

371-8410, cl Franciele ou Edione.

F-1000 - vende-se, 86, gabo
Simples, ótimo estado, R$
17,500,00, aceita 2 carros de menor

valor. Tratar: 370-7703, cl Jacob.
UNO - Vende-se, 96, 4p., compl.
Tratar: 373-2563.TIPO - vende-se, IE, 1.6, 95, compl.

- ar. R$ 8,000,00 a vista. Tratac .

371-2737,

ESCORT - vende-se Hobby, 94, gas.

impc. R$ 6.800,00, acerto proposta.
Tratar: 376-3566.

1 __

F-1000 - vende-se, gabo pi 6 pessoas,
motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563.

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.

TIPO - vende-se ou troca-se, 95,
compl. - ar. Valor nego Tratar: 371-

8153, cl Elcio.
'

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,
amarelo, 88. R$ 6.300,00, ou aceita

carro de maior valor financ. Tratar:
379-1571 ou 9121-4703.

F-1000 - vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242.

GEOMETRIA PNEU� UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a comb., cl NF. Tratar:

371-2117, cl Charles.
UNO - vende-se, CS, 1.5 IE, 95, ar

cond., v.e., t..e., alarme. R$ 7.850,00
ou financio. Tratar: 273-1001.CON�ERTm DE RODA� BALANCEAMENTO F-250 - vende-se, XL, 00, 50 mil

originais. Tratar: 373-0263.
ESCORT - vende-se, L, 93, azul

petróleo, gas., 2' dono, pers. Tratar:

370-9172 ou 9975-0102.

Rua Dotnin os da Nova 93 - fone 371-1005 UNO - vende-se 01, 4p. R$
12.500,00. Tratar: 373-2563. FIESTA '- vende-se, 1.0, 4p, 98,

prata. Tratar: 370-8622.ESCORT - vende-se, 88, guia, ale.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FlESTA - vende-se ou troca-se, 97, 4p_
R$ 5.700,00 + 21x R$ 206,00 ou R$
9_300,00, a vista, Tratar: 374-2016_

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde

limão, cl alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado, R$ 8.900,00 + 22x R$
172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97 cl 4p,
branca, de pref. EP. Tratar: 9122-2093.

KA - Vende-se, 97, 1.0, GL. R$
10.700,00. Tratar: 376-1854.

MONDEO - troca-se, 00, por apto ou

casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

(021-11)6976-9448.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se

veículo de menor valor. Tratar: 370-

7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

RANGER - Vende-se, 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,
XLT, 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, 95, branco, GL
1.8. Tratar: 373-2545.

VERSAllES - vende-se, 92, guia
compl., branco. R$ 8.500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-7703,
cl Jacob.

VERSAllES - vende-se, 95, 2.0,
compl., azul meto R$ 10.000,00.
Tratar: 371-0843, cl Nairo.

I\l;'.olO - vende-se ou troca-se, 91,
�Icool, cl aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 370-0277 ou 9121-1320.

APOLO - vende-se, GL, 91, cl
�nual e n.f. Bem conservado. R$
3.�JO,00 + finan. Tratar: 370-5937.

QIA

APOLO - vende-se GLS, 90. R$
3.500,00 + financ. Ou troca-se entro por
CG 2001. Tratar: 370-2280 após 15h.

'BRASllIA - 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, 75. R$
1.200,00. Tratar: 371-2708.

BRASILlA - Vende-se, '81, imp., 2'
dono. R$ 2.800,00. Tratar: 370-7481.

FUSCA - vende-se 73, bege. R$'
1.700,00. Tratar: 9909-0502.

F1JSCA - Vende-se, 74, em ótimo
'estado. Tratar: 276-3075.

F1JSCA - Vende-se, 83, 1.3001,
batido na frente. R$ 1.500,00.
Tratar: 274-8141, após 16h.

F1JSCA - Vende-se, 72, modo 80,
ótimo estado. R$ 1.450,00. Tratar:

9991-6637.

FUSCA - vende-se, 74, branco, em

bom estado. R$ 1.800,00, a vista.
Tratar: 9133-5824.

FlJSCA - vende-se 81 em ótimo estado
aoeita moto. Tratar. 372-0391 ou 9965-8875.

FUSCA - vende-se, 78, branco,
ótimo estado. R$ 2.700,00, financ.

Própri9' Tratar: 370-7703, cl Jacob.

F1JSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.

R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - vende-se, 67, bege, cl
doc. em dia, em ótimo estado (motor
1300) todo oríg, R$ 2.800,00. Tratar

370-9134 ou 9122-7341.

F1JSCA - vende-se, 80, impec. R$
2.300,00. Tratar: 9979-0605.

FUSCA - vende-se, 81, bege, ótimo
estado. R$ 2.200,00. Tratar: 9965-8875.

FUSCA - vende-se ou troca-se, 86,
branca, gas., em ótimo estado. Tratar:
9123-3139 ou 372-3623, após 19h.

GOL - vende-se, 95, ar qte, desem.

tras., v.v., ótimo estado. R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1432 ou 9905-4105, cl
Fernando.

GOL - vende-se, CU, 97, 1.6, branco

cl ar qte, limp. e desemb., pneus
novos. Tratar: 371-9993.

GOL - vende-se, 99, 1.0, 16V, prata,
4p, ar qte e desemb., 20.000km, único
dono. R$ 15.000,00. Tratar: 372-1146.

GOL - vende-se ou troca-se, 94, 1.6
AP, gas. R$ 4.500,00 + 17x R$

.

290,00. Tratar: 276-3056 à tarde.

GOL - vende-se, GL, 92, 1.8, gas.
R$ 7.500,00. Tratar: 371-5700.

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, insulfilme, 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 Davi.

GOL - vende-se 92, 1.6, álc. R$
3.000,00 + fino Tratar: 371-6916.

GOl-vende-se 96, 1000. Tratar: 371-5343.

GOL - vende-se, CL, 1.6, alc., 88. R$
4.000,00 entro E assumir 10 pare. R$
159,00. Tratar: 370-2146.

GOL - vende-se ou troca-se CU, 951
95. Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se CL 1.6 gas., 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entro + 9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00
à vista. Tratar: 370-8579 cl Marcelo.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96, financ.,
ou quitado, aceito carro de menor

valor. Tratar: 370-8199, cl Joel.

GOL - vende-se, 95 em ótimo estado. R$
7.800,00. Tratar: 370-6348 cl Jackson.

GOL - Vende-se, 96: 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371-9730.

GOL - Vende-se, 1000, special, branco.
R$ 13.000,00. Tratar: 379-1342.

GOL - Vende-se, 85, BX, branco, alc.,

cl aros de liga, 3 pontas, R$ 2.600,00,
troca-se por moto. Tratar,' 370-2275.

GOL - Vende-se, 99, Special, em

ótimo estado. Valor a comb. Aceito

carro de menor valor. Tratar: 275-

3730 ou 370-1184.

GOL - Troca-se, 1.6, MI, 97, branco,
motor todo revisado, por carro de

menor valor. Tratar: 275-3191, cl
Romi, após 18hs, ou 9111-7012.

GOlF - Se o seu sonho é Ter um Golf,
não perca essa. 1.6 Mi, 99/00, cl
IPVA 02 quitado. Tratar: 9973-8707.

KOMBI - Vende-se, 79, envidraçada,
ótimo estado, ou troca-se por carro

de passeio, nego a diferença. Tratar:
372-3743 ou 9117-6391.

lOGUS - Vende-se, GU, 94, prata, compl.
R$ 2.500,00 + financ. Tratar: 379-1342.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 97,
prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514.

PARATI :_ vende-se ou troca-se, 89

por carro de maior valor. Tratar: 370-

1161 cl Luís.

PARATI - vende-se GL, 89; álc.
Tratar: 9963-7641 ou 371-7212.

PARATI - Vende-se, CL, 95. 'R$
9.000,00. Tratar: 275-0927.

PASSAT - Vende-se 74, vilage,
preto, álcool. R$ 2.600,00. Tratar:
9903-3450 cl Gilmar pela manhã.

PASSAT - Vende-se, 1.8, 87, prata,
ale., super inteiro. R$ 3.800,00 ou

R$ 1.300,00 e rest. nego Tratar:

9963-8002 ou 370-5504.

SANTANA - Vende-se, Quantum,
93, CU, cl ar cond., e d.h., R$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.

SANTANA - Vende-se, 97, MI,
compl., a GNV. Ótimo. estado. R$
15.500,00. Tratar: 373-2563.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
cornpl., autom. Tratar: 370-8622.

SANTANA - vende-se GU, 94, 4

portas, dir. hidr., chumbo met,
financio. Tratar: 273-1001.

Preto 200�
Prata 1994
Prata 1994
Roxo 1994
Cinza 1999
Marrom 1987
Branco 1999
Branco 1998
Verde 1998
Bordo 1995
Roxo 1994
Roxo 1996
Prata 1995
Vermelho 1991
Azul 1992
Marron 1990
Cinza 1989
Cinza 1997
Branca 1990
Branca 1988
Marrom 1980
Branco 1998
Branco 1997
Prata 1997
Verde 1996
Verde 1988
Roxa 1998
Azul 1996
Azul 1993
Cinza 1990
Bordo ,1996
Cinza 1995
Branco 1994
Prata 2001
Prata 2000

Fone: (47)
370-8622

ua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

l'iOI·irJ
1.0, GIII, 2p, rodas 15
CL � .8, c/ opcionais
CL 1.6, c/ opcionais
GTI compl/couro/teto
1.0, l6v, 4p, trava + opcionais
GLS, 4p', aulom.
Sedan GLS-2.0, compl.
Sedan GL 1.6, c/ opcionais

rAe�p\�in1'J"���fõ'n��as 15

1.0, 2p Wind, c/ opcionais
DeLuxe, 2.5, turbo diesel

gt� .��' �or�cr�s
��;8i�:S�.,���,iO�.�iSc���1.
5��';:ht�·el;7s,(��:� compl.
Baú Diesel
Custon Diesel
Cabine Dupla Diesel
1.0, 4p, c/ opcionais
Weekwnd, 1.5, V.E/opcionais
Mille SX, 4p, compl.
Mille EP, 4;p, Iimp.ldesJar quenle
1.3 CS, c/ opcionais, gas.
LX 1.3 Básica
XL V6 compl.
L 1.6, c/ opcionais
LX 1.6 c/ opcionais
Stralus 2.0 completo
GLX, 1.8 completo
Cabo dupla die.
125, parto elétr.
125, si parto elétr.

VW Gol
VW Gol
VW Gol
VW Gol!
VW Parati
VW Santana
GM Astra
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GMS-10
GM Veclra
GM Chevette
GMMonza
GMMonza
GMMonza
GM Opala
GM D-40
GM D-20
GMD-10
FiaI Palio
Fiai Palio
Fiat Uno
FiaI Uno
FiaI Uno
Ford Courier
Ford Ranger
Ford Escort
Ford Verona
Chrysler
Seat Cordoba
Mazda B2200
Honda Tilan
Honda Titan

SANTANA - Vende-se, MI, 1.8, 97,
vermelho per., cl manual, NF, compl.
- v.e. R$ 15.50.0,00. Tratar:
371-6056.

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas.
R$ q.500,00, aceito troca por menor

valor. Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$
13.800,00. Tratar: 376-1116 ou

911,8-0160, cl Valdir.

SAVEIRO - Vende-se, cl, 1.8, mi, 98,
verde, cl 50.000km. R$ 13.200,00.
Tratar: 9979-1524.

SAVEIRO - Vende-se, 90, gas., 1.6.
Tratar: 372-1363.

VARIANl - vende-se, 76, azul, em
bom estado. R$ 550,00 a vista.

Tratar: 9133-5824.

VARIANT II - vende-se, 80, 2' dono,
ótimo estado, motor novo. R$
2.500,00. Tratar: 273-1001.

VOYAGE - Vende-se em ótimo estado

R$ 2.500,00 aceita moto de menor

valor no. nego Tratar: 9121-4061.

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSORCIO

370-5999

,

CONSORCIO REGATA
Indiscutivelmente o melhor

Plano Super Fácil
No mínimo OS motos todo mês!

Você só pag,a metade do vblor. da

parcela até a contempla�ão

A fácil_ ._ .

maneira mais

de adquirir sua moto!

370-5999

AEROWlllYS - vende-se, 68. R$
1.800,00. Tratar: 9903-3060.

CARONA - vende-se, 86, álc., 5

marchas, motor 4Cc, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, cl Cris.

CLlO - vende-se, 1.0, 16v, 01, v.e.,;
t.e., pintura met., ar cond. (novo). R$
12.000,00 (a vista + 22 parco de, cons.
de R$ 402,00. Tratar: 372-1380).

DAKOTA - vende-se pick-up , 99,
vermelha, 32.000km, capota marítima,
imp. R$ 23.000,00. Tratar: 376-1772.

DOGE - vende-se, Polar, 79. R$
5.500,00. Tratar: 9111-7033.

JEEP - vende-se, 65, reformado, em ótimo
estado. Tratar: 9902-7378, cl Marcos.

lADA lAIKA - vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada com

carroceria oríg., em ótimo estado. R$
4.500,00. Tratar: 276-0287 ou 276-0373.
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RURAL WILLVS - vende-se, 75, motor

6Cc, mecânica exc .. Valor a comb., pronta
p/ trilha. Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

TOVOTA - vende-se !;Iilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5.800 km oríg.,
superconservado, equipada. Tratar:
372-2339 ou 9993·5946.

TURUNA - vende-se, 83. R$ 1.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9117-7030.

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

ÁSIA TOWNER FURGÁO - Vende-se,
97, branca, pneus seminovos. Ótimo
estado de conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435 ou 372-

0136, c/ Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impec. R$ 21.000,00.
Tratar: 370-7986.

JEEP - vende-se 65, motor 6C, em

ótimo estado c/ acessórios. Tratar:
9902-7378 c/ Marcos.

MERCEDES - troca-se, compl.,
trucado, por chácara. Tratar: 372-

0108, não importa a localidade.

MITSUBISHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, compl. (- vidro),
aro esp., cap. marítima. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, ·c/ Vilson.

PEUGEOUT - Vende-se, 96, cornpl., verde
rnet. C/ 77.000 km orig. R$ 13.500,00.
Tratar: 372-0560 ou 9112-4950.-

PEUGEOUT - Vende-se, 95, XS,
compl., branco. Tratar: 9955-0504.

PEUGEOUT - Vende-se, píck-up 504,
die., 95, bordô. R$ 14.000,00.
Tratar: 371-5343.

'

TOBATA - compra-se em ótimo
estado de cons. Tratar: 276-0264.

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
compl., dramático. Tratar: 373-2563.

CAMINHÁO - vende-se, 1113, 83,
turbinado, trucado, pneumático. R$
12.000,00 + financ. Tratar: 376-

2585, aceita-se troca.

CHEVROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita
se carro menor vaiar. Tratar: 373-2563

DOGE - vende-se, d 400, 77,
vermelho, c/ baú e 5m. R$
10.800,00, aceita-se Corsa na troca.
Tratar: 372-0391 ou 9965·8875.

F-4000 - Compra-se, 608 ou volkswagem.
Paga-se a vista. Tratar: 9121-4061

F-4000 - vende-se, 78, em bom estado.
Valor a comb. Tratar: 373·2563.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: ·9973-8839.

vw - vende-se, 8.150, 00, baú, c/
6,20m, hc. R$ 35.000,00 entro + 47.x
R$ 470,00, parto Tratar: 9979-1437.

BIZ - compra-se, acima de 98, ou moto

Honda CG 125 acima de 88, pg a vista.
Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

I

BIZ - compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, c/ Gisele.

CB 450 - vende-se, 90, ótimo
estado -Ó,Tratar: 275·0712. f·'

CG TITAN - compra-se, 97. Tratar:
276-3206.

CG TITAN - vende-se, 98, verde.
Tratar: 9992-4166.

CG TITAN - vende-se, 01. R$
1.000,01D + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlei).

CG TITAN - vende-se, 125, 01 c/
partida eletr. e freio a disco. R$
4.000,00. Tratar: 373-2563.

CG TITAN - vende-se, consórcio.
partlda elétr., c/ 10 parco Pgs,
faltando 26 parco Tratar: 376-3034

(manhã).

CG TITAN - troca-se, 96 por moto de maior
vaiar. Tratar: 373D335 ou 9992-6016.

COMPRA-SE - 84 a 90. Tratar: 9117-

9897, c/ Emerson.

DAELING - 50Cc, amarela, 99, c/
690km. Tratar: 9122-7311.

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. c/ Luís no 370-1161.

DT - vende-se 180, 85, prep. p/ trilha,
motor e caixa O, 2 paralarnas da

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.
R$ 1.300,00. Tratar: 9111-7033.

Dr - vence-se 200, p/ trilha c/
'urgência, Tratar: 9111-7033.

FALCON - vende-se, consórcio, c/ 31
parco pagas. R$ 193,34 + 29 parco R$
4.000,00. Tratar: (47) 392·3050 ..

GL 250 - vende-se. R$ 1.500,00.
Tratar: 9117-7033.

HONDA DREAM - vende-se, 100. R$
1.900,00. Tratar: 9979-0605.

KAWASAKV - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:

370-2227, c/ Anderson.

LAMBRETA - Vende-se ou troca-se.

R$ 500,00. Tratar: 371-1335.

LAMBRETA - Vende-se, Rubão
Lambreta Esport Originais, relíquia
restaurada, oríg., 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409, c/ Rubens.
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NX - compra-se 400 falcon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.

RDZ 135 - vende-se, 86. R$ 1.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9111-7033.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio, toda
revisada c/ motor feito. R$ 1.400,00.
Tratar: 370-9134, 9122-7341 ou 275-

0051, c/ Jussara.

SCOOTER - vende-se, 97, verm., doc.
em dia. R$ 1.200,00. Tratar: 9903-3691.

SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: 371-

6310. Com. ou 9133-0560.

SCOOTER - vende-se, Sundonw

Super Fifty, 98. Tratar: 9953-1878,
c/ Leonardo.

STRADA-vende-se, 200, 99. R$ 2.500,00
+ 24x R$ 173,00. Tratar: 9111-5630.

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 c/ tanque cheio e capacete.
Tratar: 373·3001 c/ Mara h/c.

TURUNA - vende-se 83, R$ 1000,00.
Acaita prop. Tratar: 9111-7033.

VIRAGO - Vende-se, 250, 01,
3000km, super inteira. Tratar: 371-
7390 ou 9125-2722.

VIRAGO - Vende-se, 250, 01. R$
6.000,00 + 20 parco de R$ 266,00.
Tratar: 372-3970.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, c/ Luis.

XL - Vende-se, 250, 85. R$
1.500,00. Tratar: 9111-7033.

XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha.

Valor a comb., Tratar: 275-1676 ou

275-0817.

XLR - Vende-se, Halo, 02. R$
1.600,00 + 20x R$ 266,00. Tratar:
9102-9593, c/ Julio.

.

XR 200 - Vende

se, 'h, 1.000km,
branca. Tratar:

. 370-9357 ou

9104-2775.

XT 225 - Vende

se, 01, verm., c/
19.000km.
R$ 3.500,00 +

21x R$ 164,10.
Tratar: 372-3673,
após 15hs.

VAMAHA -

vende-se, YBR

125E, 01, c/
7.566km,
emplacada.
Tratar: 371-9804,
c/ Celia.

VAMAHA -

vende-se, RD

350,90.
R$ 2.400,00 +

doc. Tratar:
9101-6766.

CRÉDITOS
Para compra dé imóveis,
construção ou reforma de

R$ 20.000,00 a
R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

I:lê} 1':1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, c/ Maurício

APARELHO CD - Vende-se, pioner, c/
controle, 6 cornetas, 2 super tuíter, 2
sub de 12' e bateria de 100 ampér. R$
2.000,00. Tratar: 376-1854.

APARELHO CD - Vende-se, novo,

original, p/ Golf ou Gol GIII. R$
450,00. Tratar: 9975-2574.

AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, c/ pneus liga p/ Fusca. Tratar:

370-0670, c/ Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99, c/ 12

lugares, a mais compl. Tratar: 371-9464.

BARCO - vende-se, c/ 3,5m, de

alumínio, c/ motor everude, 4hp. R$
700,00. Tratar: 375-2329, c/ Walter.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, p/ Pampa.
Tratar: 370-0670, c/ Paulista.

é

CAPOTA FIBRA - Vende-se, p/ D-20.

Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-3223.

CARRETINHA - compra-se, usada, p/
microtator tobatta, em bom estado.

Pago a vist�. Tratar: 379-1538, c/ Maisa.

CARRO DO ANO - Compra-se, acima

de 95 pI frente, 4p, compl., pref.
finaciado. Tratar: 371-0695.

CARRO - compro financiado, entrada
Caravan Diplomata, 84, compl.
Tratar: 9117-7030.

COMPRO - carro de maior valor ou

troco por moto. Tratar: 373-3001 c/
Mara hor.coml.

COMPRA-SE - Carro, paga-se R$
1.000,00 de entrada e assume

financiamento. Tratar: 370-7321 c/
Dorival.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto
não contemplado. Tratar: 373-4018.
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parco pagas. Tratar: 276-0476.p/ Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:
(47) 9105-9172, c/ Jeferson.

. NGATE PARA CARRETINHA _ vende

se, R$ 50,00. Tratar: 372-1817.

RODAS _ vende-se, esportiva, de

Opala 5 furos, ou troca-se por orlg,
de Diplomata. R$ 200,00. Tratar:

370-1225, c/ Robson.

JOGO DE ARO _ vende-se, p/ Fiesta

jaro convencional). R$ 100,00.
Tratar: 376-0409.

SOM PI CARRO _ vende-se, 2 sub

12", modelo novo Pioner, 1 módulo
Boss 1600 wats, frente de acrílico, 1

par 69 Pioner, caixa 'selada para os

sub. R$ 820,00. Tratar: 376-2593.PÁRA-CHOQUE _ Vende-se, 1 par,

diversos
ACARAí - vende-se, título do clube.

R$ 150,00. Tratar: 9979-4455.
mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

ALUGUEL - precisa-se de moça p/
dividir. Tratar: 9103-8378. C/ Joana
ápos 19h.

BAZAR - vende-se, compl., no bairro
São Luiz. Tratar: 376-0330 ou 9902-5620.

BEBÊ - Aceita-se doação de roupas,
carrinho, andador etc. Tratar: 370-9367.AGENDA _ moça perdeu agenda

2002 de Paulo Coelho, cinza/azul,
na Rua Bernardo Dornbusch. Tratar:
371·6288 ou 373-2699, c/ Patrícia.

BEBÊ - vende-se, 1 mosquiteiro de

teto, 1 par de protetor de berço, verde
água e 1 cad. De refeições vime, todos
seminovos. R$ 120,00. Tratar: 371-

1271, c/ Dalva, hor. ComI.
APARELHO DE SOM _ vende-se,
3.200 watz, Alwa, 3 cd's. Valor a

comb. Tratar: 9995·2778, c/ Adriano.
BEIRA RIO _ vende-se, título. Tratar:
371-9787.BALCÃO FRIGORíFICO - medindo

3m e 60cm. R$ 1.000,00, nego
Tratar: 376·0418 ou 9975-9435. BEBE CONFORTO _ Vende-se, da

Burigotto, c/ alça-e balanço. R$
50,00, seminovo. Tratar: 376·1933.BARBEADOR - vende-se elétr. c/ 3

lâminas, Philips. Tratar: 372-1870.

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) c/ colchão. R$ 300,00
.aceita proposta. Tratar: 9903-1898.

BARBEADOR - vende-se, elétr., '

Philipis, seminovo. Tratar: 371-8507,
c/ Fabiane.

CACHORRO _ vende-se, filhotes de
Poodle. Tratar: 373-3787.BAZAR - vende-se, estoque e

CACHORRO _

compra-se, filhote
de qualquer raça,
Tratar: 9993-0623_

tavanderia

,..J!M, Hisienização

CACHORRO _

vende-se, fi,lhotes
Bagles mestiços.
R$ 50,00. Tratar:
371-6021.

locação e higienização de toalhas e capas
paro salões de Cabeleireiros

Locação e higienização de lençol. jaleco. roupão e

sapatinhos para Clinicas de Estéticas e Medica

Higieniz(jção de roupas
de cama e banho para Hotels

Higienização de toalhas de mesa, guarodanapos
e copos de cadeiras POro Restaurantes

Hi9ienlzoção de Edredons e Cobertores

CADEIRA DE BEBE '

_ vende-se, p/
carro, c/ 2 meses

de uso. R$ 60,00_
Tratar; 376-0345_

CALCULADORA _

compra-se, HP
48G ou HP 48 GX
ou HP 48G+, c/
urgência. Tratar:

370-0S16, c/
surnara.

CARTA DE
CRÊDITO -

compra-se,
contemplada, c/
no máximo 10

CARTA DE CRÊDITO - vende-se

contemplada. R$ 11.500,00, c/ 5 pare.
pagas. R$ 2.000,00 + 55x R$ 223,00,
Tratar: 9123-7514 c/ Matheus,

CARTA DE CRÊDITO - vende-se. H$
12_000,00, c/7 parco pagas. R$ 253,00
(valor da parco). Tratar: 9995-2778, c/
Adriano.

CALCULADORA _ Compra-se, HP,
usada. Tratar: 371-8242 ou 9953-1398.

CALCULADORA _ Vende-se, HP 12C,
tlnancelra. R$ 200,00, neg. Tratar:
273-0223, c/ Wagner_

CELULAR � vende-se Ericson, de
cartão. R$ 180,00_ Tratar: 9903-3526
ou 273-0454_

CELULAR _: vende-se, motorola. R$
80,00_ Tratar: 276-0782 ou 9103-9157_

CELULAR - vende-se, Gradiente, 10

550_ R$ 120,00. Tratar: 9124-0512_

CELULAR - vende-se, Nokia 5125_

R$ 220,00_ Tratar: 9124-0512_

CELULAR - vende-se, Ideal, da

Global (cartão), c/ NF, 8 meses de

uso. R$ 180,00_ Tratar: 9121-4061.

CELULAR - vende-se, Pronto Gradiente

Strike, c/ 4 capas e carregador por R$
160,00_ Tratar: 9952-0057_

CELULAR _ Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a comb, Tratar: 275-1676_

CELULAR _ vende-se, Ericson,
cartão modelo 788_ R$ 120,00_
Tratar: 9973,8668 ou 372-3944_

CHAPA E.LÊTRICA _. vende-se, portátil,
c/ duas bocas, ideal p/ camping ou

p/ quem gosta de cozinhar em

pequenos espaços. R$, 130,00. Tratar:
370-0464_

CLUBE BAEPENDI - vende-se (torra
se) título R$ 350,00. Tratar: 9965-1347
c/ Osnlldo,

COLCHÃO _ vende-se, magnético,
usado. R$ 800,00, 2 balcões de mad.

c/ vidro p/ loja, Tratar: 371-8734_

COMPUTADORES _ vende-se, novos
com garantia, AMO DURON 950 MHZ,
R$ 1.498,00. Pentium 4 1_6 GHZ, R$
1.910,00. Outras configurações.
Tratar: 275-1334 ou acesse o site

www.microwebbr.hpg_com_br

COMPUTADOR _ vende-se, c/ impressora.
R$ 1.100,00_ Tratar: 370-9340_

COMPRESSOR _ vende-se, Schultz,
3_6_ R$ 450,00_ Tratar: 376-0971.

COMPRO _ Ouro, pulseiras, correntes,
aliança, etc. Tratar: 9979-0605, c/ Adir_

CONSÓRCIO - vende-se de moto

Honda, NX4, Falcon. Valor pg R$
5_200-,00, vendo por R$ 4_500,00 +

60 x R$ 193,34_ Tratar: 392-3050_

CURIÓ _ vende-se, fêmea, Tratar:
9962-5883.

CURSO DE INGLÊS - vende-se, kit

composto por 4 CD's, 3 fitas de
video e livros de exercícios.
Fantástica rnet, de ensino através de
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A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau -- Jaraguá do Sul

msgs sublimtnares. Indicado também

para estudos compl. a outros
.cursos. Tratar: 371-7529_

DESUMIFICADOR DE AR _ vende-se.

R$ 250,00_ Tratar: 9997-5371.

DIVISORA - p/ pães francês R$
800,00. Tratar: 376-1090 c/ Zuleica
ou Adlma.

DREAN QUEST _ vende-se, c/ CD

original. Tratar: 9117-9897"c/ Emerson.

ELEVADOR _ vende-se, 2 toneladas
e meia, trifásico. Valor a comb,

Tratar: 372-1870_

ENCICLOPÊDIA ALEMÃ (RARIDADE)
_ vende-se, Der Grasse Brock-Haus",
c/ 14 volumes, diretamente importado
da alemanha. R$ 250,00, neg. Tratar:
370-0075 ou 9975-0601, c/ Anderson.

ESCORREGADOR _ Vende-se, p/
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. c/ prof. Adernar.

EQUIPAMENTO PI PROPAGANDA
VEICULAR _ vende-se, novo, Car

Áudio System, c/ cxa de rnad. naval,
a prova de' chuva,
eq, c/ 4 fal. e 4

super tweeters, som

de excelente

qualidade,' amplif.
.800 watts, eq. p/
uso de fita kassete
e mixer p/ 2

microfones, podendo
ser utilizado c/ CD_

,

Tratar: 371-2898 ou

9955-5858, c/
Lodemar.

FARMÁCIA'
vende-se c/ clientela
e convênio formado _

Tratar: 376-1949.

FILMADORA _

Vende-se. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.

FILMADORA _

Vende-se, Panasonic, visor colorido.

R$ 750,00, nova, c/ maleta, Tratar:

9973-5371, c/ Fernando.
.

LOTE OfS GUARAMIRIM/SC
Prédio de alvenaria cf 5 pvtos, galpões, prédios
térreos; silos e guarita, à BR 280, Km 58, a 200m do
trevo da BR 413, Área: 77.854,67m2, Á. constr.
14.406,96 (aprox.), Matr. 58,829 e 5813, ou local.
Obs: Edificações averbadas a menor. Regularização
pI conta do comprador.
Valormínimo de venda R$ 2.263.200,00

CONSUL.TE 'MÓVEIS EM OUTROS ESTADOS

[��li11i��'1'�.��ºº!�.11.1i��7r-;('1'��1

acessõrios automotivos Comercializamos peças mecânicas para pick-up e caminhões das linhas

FORD, G�,.JEEP WILLVS e TOVOTA
* ApUcação de pelíCUla autõmotiva
* Faixas refletivas para caminhões

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do .Sul- e-mail: marangoni.autopecas@terra.com.br - Tel. 372·2900 Tel./Fax: 372-0170

Qualidade e confiabilidode em acessórios

para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGÓCIO Informativo
Imobiliário AIJS)DE PRIMEIRA

ATO Nº 024/02
Ãd referendum" do plenário

Estou colocando a disposição a

quem interessar, uma pizzaria e

restaurante numa das cidades
.

que mais cresce em Santa

Catarina,.localizada no centro,
nome patendiado, com uma

infraestrutura de primeira,
faturamento aproximadamente
R$ 28.000,00, completa.

Aceita proposta.
Tratar: 275-2825, cf Osair

o PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS -11ª REGIÃO/SC, no uso de suas atribuições que
lhe confere o artigo 17, IX da Lei nº 6.530/78 c/ p artigo 16, XIII
do Decreto nº81.871/78, c/ o artigo 4, IV do Regimento Padrão
em vigor;

CONSIDERANDO que a diretoria possui o prazo de 60

(sessenta) dias determinado pelo' art.5º, Parágrafo único da

Resoluç.ão- COFECI nº 341/92, para análise dos processoas de

inscrição de estágio;
CONSIDERANDO que o protocolo de pedido de estagiário

faltando documentação ou pendente de pagamento por parte
do responsável pelo estágio acarreta morosidade ao processo;

CONSIDERANDO a decisão da Diretoria, reunida em 7 de

agosto do corrente ano;

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque el cobertura. Preço a eomb.
Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MESA DE SINUCA - vende-se, eompl.,
4 tacos, bolas, giz, tampo de marmore.

R$ 590,00. Tratar: 372-1274, nego

MÁQ. COSTURA - Vende-se, .1 corte
de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote el todos tem dese. ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

MODELADORA - vende-se pI pão
francês, Sulpan. R$ 800,00. Tratar:
376-1090 el Zuleiea ou Adima.

MOTOR - vende-se, die., 10 hp, marca
Yamaha. Aceito carro ou moto na troca. R$
1.200,00. Tratar: 372'{)391 ou 9965-8875.

MÁQ. DE MONTAR PNEUS - vende

se, marca Autoffieine A 210. R$
1.500,00. Tratar: 370-7942, el Laércio.
MÁQ. DE TRICO - vende-se, Engel Brodul,

, eompl. R$ 1.00b,oo. Tratar: 376-3538.

MÁQ. LAVAR ROUPA - vende-se,
Brastemp, automática, 6kg. R$
350,00. Tratar: 371-1080, el Daiane.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende-se,
4 agulhas, marca Hansai. R$ 3.500,00
à vista ou entro R$ 2.000,00 e o resto

pare. Tratar: 9975·4523, el Rosa.

MÓVEIS - vende-se, de lanchonete.

Tratar: 9121·2362, el Joilee.

MÓVEIS PI LOJA - vende-se, provdor el
cortina, balcão mad. el prateleiras,
cabides pI calças e blusas, balcão de

vidro el cebideiro.vcabideiros grandes e

pequenos. Tratar: 371·7529 ou 9102·7055.

RESOLVE

1º Determinar que os processoas de estagiários (as) somente
serão aceitos e protocolados, mediante entrega da documentação
completa, inclusive verificação de débitos da Pessoas Jurídica e

Sócio-Gerente responsável ou da pessoa física e que ficará
vinculado o estudante/estagiário.

PAPELARIA - vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274·8329
ou 274-8264, el Simone.

MÁQ. SACOLAS - vende-se pI fazer sacolas
plásticas. Tratar. 376-1042. el Lurdes. 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.

2º Que os processoas de estagiários(as) serão aprovados pelo
presidente e diretor secretário e posteriormente referendados
em Reunião de Diretoria.

MÁQ. SOLDA - vende-se maq. solda

elétrica, lixadeira, furadeira de impacto
(industrial) e caixa de ferramenta compl.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

371. R$ 200,00. Tratar: 437·3523.GUITARRA - vende-se, strimberg
stratoearter. R$ 250,00. Tratar: 370-

6596, el João Carlos, após 18hs. LOJA - vende-se, na R. José Narlok,
próx. Posto Mime IV. Valor a eomb.
Tratar: 376-0703 ou 273-0203.

Paragrafo único - Após aprovação do Presidente e Secretário
será expedida cédula de identidade do estagiário e remetida ao

mesmo.

MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO -

vende-se, diversos, novos. Tratar: 370-

6432, após 15 horas, el Fernando.

PEDESTAL - vende-se, 16 canhões
de luz el catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372·3598, el Ane.

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373·3787. el Noeli.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar: 9992·7162.

MÁQ. COSTURA - Vende-sei lnteloche
(Yamaha) e tricô (Elgin Brother

. Eletronie). R$ 3,000,00 as duas ou

troca-se por moto de menor valor. Tratar:
375-1080.

LAVATÓRIO PI SALÁO DE BELEZA -

vende-se, em ótimo estado. Tratar:
9121-4061.

MESA - vende-se, marfim, el tampa de

vidro, pi 6 cad. estofadas. R$ 200,00.
Tratar: 372,4153, el Alex ou 370·6278.

3º Este ATO estra em vigor na data de sua assimatura .

PlNCHER - vende-se, n2 O. Tratar. 276-3206. Florianópolis (SC), 15 de agosto de 2002.
C.I Gilmar dos Santos

Presidente

MESA - vende-se, de musculação,
sem equipamento, somente a mesa,

novinha, sem nenhum dia de uso.

R$ 200,00. Tratar: 372-3970.

LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

eomb. Tratar: 373·3787 el Noell. MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo

reta, Yamata. Valor a eomb. Tratar:
9113·7636.

PINTURA - fazemos pintura em móveis

(pátina, deeapé, etc.). Tratar. 9905-2929
ou 275-2229.

-LINHA TELEFONICA - vende-se, prefixo

li
I

SASM -

CARNE& FRANGO

Experimente
nosso rodízio
de massas!

os at; sua caLev ,
•

c
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Tratar: 371-9603 ou 9104-2393.

BELAS li SAPECAS.
Sua melhor opção de prazer

fltencflmcznto 24 horas
(Apôs as 22:00lu, cl hora marcada.)

Atendlllmos Eles. Elos III �osols
Dcupedldos de Solteiro.mossogQns eróticos

Jaraguá do Sul e região
Jade 00 Jcrkson (47) 9991-8668

• _'0 •• , ••.••• ", ••••••• "", •• , ••••••••••••••••••••••••••••
" •• , •••••

vende-se c/ 1,20xO,90, c/ regulagem
e cadeira. Tratar: 370-9172 .

PNEUS - vende-se, 4 Miehelin, c/ aro

de ferro 16 - 215/75, p/ piek-up, aro

cf 6 furos. R$ 1.100,00. Tratar; 372-

4492, c/ ligue ou 372-1693, c/ lieo. PRODUTORA DE GELO - vende-se de

gelo em cubos c/ depósito e uma maq.
De gelo em barra cf 50 formas de

inox. Tratar: 376-1496 ou 9873-8743.
PORTAS (4) - vende-se, mad. Maciça

(cedro). e.j almofada e canto .

superior e\n meia lua. R$ 400,00 ou

1 por R$ 120,00. Tratar: 9104-4588. PROTETORES DE BERÇO (3) -

vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:

370-9228. c/ Rosane.PRANCHA - vende-se, p/ cabelo. R$
40,00 + transformador. Tratar: 370-6650.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

aluga-se por hora, l' hora grátis.PRANCHETAjAQUITETURA -

INVESTIMENTO CERTO

Vendo no centro, uma área

de 1.218,OOm2, com

galpão em alv. de

500,00m2. Excelente para

oficina, transportadora de

pequenos cargos,
construção de edifício.

Tratar: 370-6624.

CRECI8844

ROUPAS - necessito de roupas p/
crianças de 10, 7 e 5 anos. Tratar:

273-5086, c/ Marcia.
'

TECIDO - vende-se, p/ eonfeeeionista

(ponta de estoque). Tratar: 370-3561.

TOLDO - compra-se, usado, 3mx4m

ou maior. Tratar: 379-1750.

TECLADO - Vende-se, Cassio, modo

CTK 500, seminovo. Tratar: 370-

1462, atê 19hs, c/ Flávio ou Miriam.

TV 14' - vende-se, semp. R$
200,00. Tratar: 376-3434.

TV 15' - vende-se, tela plana. R$
500,00. Tratar: 370-3207.

TV 20' - vende-se. R$ 200,00.
Tratar: 372-1817.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se,
seminovo. Tratar: 371-8507, c/ Fabiane.

VIDEOGAME - vende-se Play
Station 2, destravado c/ 6 ed's.

Tratar: 376-2206.

VOLANTE - vende-se, da momo + cubo

p/ GM. R$ 450,00, nego Tratar: 372-1274.

BAEPENDI
vende-se apto., c/
2 suites, bwc, sala

em gesso,
lavanderia, cozinha
compl. da Berlim,

cf granito.
Tratar: 9976c8066

.

cf Léia ou

9996-2266 cf
Vanderlei.

x - PINGUIM
X - BACON.
X - CALABRESA
X - EGG
X - SALADA
X - BURGER
X - TIKE
X - CORAÇÃO
x - MINGNON
X - BIFE
HAMBURGER
BAURÚ
MISTO QUENTE
QUEIJO QUENTE
HAMBURGER ct
FRANGO
PÃO CI BIFE
PÃO CI BIFE E QUEIJO
MISTO FRIO
PÃO ct BOLINHO
BOLINHO
PASTEL

SORVETE fIlTRO
SORVETE 2 LITROS
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BATATA FRITA
CORAÇÃO DE FRANGO
BIFE (PICADO OU INTEIRO) /

CAMARÃO AO PALITO

MOELA DE FRANGO

QUEIJO (PORÇÃO)
PEDAÇO DE PALMITO
PRESUNTO E QUEIJO
FRANGO À PASSARINHO
PICADINHO FILÉ DE FRANGO
PICADINHO FILÉ DE FRANGO Cf QUEIJO
POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS)
AIPIM FRITO (12 PEDAÇOS)
PICADINHO DE MINGNON

DA CASA

FRANGO

PALMITO

PRESUNTO

MILHO VERDE

CALABRESA

ATUM

MUSSARELA

CAMARÃO
4 QUEUOS
PORTUGUESA
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ALUGA-SE

Galpão alvenaria c/300m2, na Rua Guilherme Danker, 33-
centro (Iat. Barão do Rio Branco, perto Despachante Arno
Valle), c/ 2 salas p/ escritório, 2 bwc, 1 refeitório e área
aberta c/ piso de concreto novo. Totalmente forrado com

isopor, instalações elétrica trifásica, bem iluminado. Valor
mensal do aluguel: R$ 600,00. Tratar: 370-4959, c/ Nilton.

ALUGA-SE
Para temporada, sobrado com mobília completa, na praia
'de Armação, (Penha), c/ 3 qtos, bwc, sala íntima, 2 sacadas
no piso superior, sala de estar/tv, sala de jantar, cozinha,
garagem, churrasqueira, lavanderia, lavabo, varanda no piso
inferior. Localizado a 50 metros da praia, num dos melhores
pontos de Armação. Valor da diária: R$ 120,00. Tratar:
370-4959, c/ Nilton.

ALUGA-SE
,

Apto. no 8º andar, Edif. Tower Center (recém inaugurado), c/
151m2, acabamento 1ª linha, frente p/ R. Reinoldo Rau, c/
1 suíte completa + 1 qto, bwc, sala de estar, sala de jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, salão
de festas, 1 vaga de garagem c/ despensa. Para locação
imediata. Valor mensal do aluguel: R$ 550,00. Tratar: 370-
4959, c/ Nilton.

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA S/ SEGURO

18.600,00 ' , , R$ 154,00
24.700,00 : , R$195,00
31.300,00 , R$ 258,00
37.400,00 R$ 310,00
43.500,00 R$ 355,00
50.000,00 , , R$ 410,00
56.000,00 : R$ 460,00
62.100,00 R$ 515,00
68.100,00 R$ 560,00,...
74.000,00 R$ 610,00

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1152, c/ Paulo

Ou 9981-3627, pare. reduz.

••
Café da manhã .

Chá da tarde

0llperitivo
executiva

�aternúkde

3rutas e 310res
,Cicor e C1weolate

especial f1)ia das�es

especialmia dos !:Namorados
Outras ocasiões especiais

••
�(47) 372-0316

Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - se

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélla Grubba Lehmann, Oficiai do Registro Civil do 1�
Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber
que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL n� 23.896 de 02-09-2002
ANDERSON RODRIGUES E VIVIANA JUNKES

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Witmarsum, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Adolfo Püttjer, 64,
Ribeirâo Molha, nesta cidade, filho de Manoel Rodrigues e

Salete Rodrigues.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Adolfo Püttjer, 64, Ribeirão

Molha, nesta cidade, filha de Otávio Junkes e Ana Maria Kobus

Junkes.

EDITAL n� 23.898 de 02-09-2002
RICARDO IVAN BARICHELLO E PATRICIA DE ARAUJO

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Foz do Iguaçu,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Antonio Carlos Ferreira,
745, nesta cidade, filho de Ari Barichello e Sirlei Barichello.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Adolfo Augusto
Alfredo Ziemann, 316, nesta cidade, filha de José Variei de

Araujo e Sônia Mara de Araujo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde
será afixado por 15 (quinze) dias.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

Juizado Especial Cível e Criminal

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A)Doutor(a) Candida Inês Zoellner, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 14/10/2002, às 14 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 28/10/2002, às 14:00 horas, neste Juízo de

Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,
CEP 89259·300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça
o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos

n2 036.96.000575-2, em que figura(m) como exequente(s) Werner

Marquardt, tendo como executado(s) Romilda Pedrelli Oechsler. Bem(ns):
50% (cinqüenta porcento) do imóvel de matrícula n2 3.628, com a área

de 896,00m2, situado na Rua Campo Alegre, com um barracão comercial

com aproximadamente 200,00m2, em alvenaria. Avaliação: R$
50.000,00, em 12/11/96, cujo valor será corrigido monetariamente

atê a data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito

cobrado. Ônus: Recursos ou pendências: Salienta-se que, em primeiro
leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser segunda oportunidade, onde
haverá a alienação a quem mais ofertar (aer. 686, VI, do CPC).
Caso não encontrado(s) 0(5) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s),
por meio do presente, da realização dahasta pública acima descrita. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Sérgio Alberto Martins, o digitei, e eu, Sérgio Alberto Martins, Escrivã(ão)
Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SCJ, 21 de

agosto de 2002.

Candida Inês Zoellner

Juíza de Direito

RETRATAÇÃO
Emmendorfer com. de veículos Ltda., vem, através desta,
informar que. emitiu incorretamente e encaminhou
indevidamente para cobrança em cartório, conforme consta
no Edital de Protesto publicado no jornal Correio do Povo do
dia 24/08/2002, um título destituído de fundamento contra
o Sr. MOACIR LUIZ FUCK ..

Queremos nos. retratar perante o mesmo, por tratar-se de

pessoa idônea e sem nenhum débito junto a esta empresa.
A Direção

SÁBADO, 7 de setembro de 2002

•

EDITAL
r

.

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia

Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ASSOC AMIGOS ESPORTE AMADOR - R ANGELO
TORINELLI 78 - NESTA;
COIOTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - R ORACIO
PRADI 290 - NESTA;
COM ASSIT DE MAQ DE ESCRITORI - RUA ERWINO
MENEGOTII 1631 - NESTA;
DISTR DE ERVAS DE CHIMARAO NILSEN LTD - R 733,
LOTE 53 S/N§ VILA RAU - VILA RAU - NESTA;
ESTOFADOS SEMAR INDUSTRIA E CO - RUA JOSE

FACHINI, 117 - NESTA;
EUGENIO MORETII GARCIA - AV GETULIO VARGAS

621- NESTA;
IND DE EST VILA NOVA LTDA - R JOSE THEODORO

RIBEIRO, 4420 - CENTRO - NESTA;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LTDA - RODOVIA
BR 280 KM 82 S/NR GALPAO 3 - NESTA;
iNDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LTDA - RODOVIA
BR 280 KM 82 S/NR GALPAO 3 - NESTA;
INFO CLlCK EQUIPAMENTOS LTDA ME - RUA

LEOPOLDO MAHNKE 76 - NESTA;
JOSE MORAIS - RUA ANGELO TORINELLI 71 -

NESTA;
KLEBER RANGEL CORREA JUNIOR - R ANGELO

TORINELLI 78 - NESTA;
LEILA REGINA DO NASCIMENTO - RUA HERMANN

SCHULZ 169 - NESTA;
LlLIAN RODRIGUES LOPES - SOLDADO JOAO KRAUSS

TIFA MARTINS, 149 - NESTA;
MARCOS PSCHEIDT MARQUES ME - RUA PDE .

ALBERTO R. JACOBS � NESTA;
MEGUEL RIBEIRO - RUA HERMANN SCHULZ 169 -' . 1

NESTA;
METALURGICA LEITZKE LTDA - RUA JOINVILLE 2287
- NESTA;
MOVEIS E ESQUADRIAS FRAMPIER LTDA- FREDERICO

SHAUARTE 70 - NESTA;
NEWS VIDEO LOC LTDA ME - R ROBERTO ZIEMANN

195 SL 03 - NESTA;
NEWS VIDEO LOC LTDA ME - R ROBERTO ZIEMANN

195 SL 03 .:_ NESTA;
PANFER METALMEC NICA IND.COM.L - R BR 280-
KM 60,15774 - NESTA;
REFRIGERACAO JARAGUA LTDA --,- RUA ROBERTO

ZIEMANN 2905 - NESTA;
RENATO KRUEGER - R RD ALUISIO BOEING 1111-

NESTA; '$;
SANDRO MAURO POFFO - R ANGELO TORINELLI 78
- NESTA; _

SERGIO ERNANI ALVES DE MEIRA- RUA HEITZ FUCHS

APTO 06 - NESTA;
SILVIO SALABISKY - HILDA FRIEDEL LAFIN 576

-NESTA;
SUPERMERCADO ROLE LTDA - RUA DOMINGOS

ANACLETO GARCIA S/NR - NESTA;
WALTAMIRO BERTHELSEN - RUA DUQUE DE CAXIAS
40 CENTRO -,- CORUPÁ;,

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, 4 de Setembro de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�unos do Colégio Marista

A equipe Voto Nulo do

ColégioMarista São Luis foi

vencedora da Gincana

Virtual Tecnológica realiza

da de 19 a 21 de setembro.

A equipe composta pelas
alunas Angélica Luciana

Nau, Ana Priscila Gumz

Eichstaedt,MarianaBeatrice

t Venturelli
Scoz e PaulaMa-

I riana Stâhelin, competiu
com outros 42 grupos e

mostrou organização, res
ponsabilidade e agilidade em
resolver as atividades pro-
postas pela Gincana.
I, O projeto teve como
.\ -

",tema as ELEIÇOES e con-

tou com a participação de
380 alunos das 7" séries dos
diversos Colégios Maristas

de Santa Catarina e o Colé-

gio Marista Paranaense de
Curitiba -' PR.

O Colégio Marista São
Luís foi o destaque da ginca
na, pois além da 1 a coloca

ção; conquistou ainda o 2° e
3° lugar com as equipes Bra-

15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
17h30 - Perpétuo Socorro(festa)

sil Eleitoral (Aline Bertoli da
Cunha, BárbaraWeis, Cami
la Martins Concer, Gabriela

Zanghelini e Isabele Helena
Obenaus) e Câmara das De

dicadas ,(AlessandraMainka,
Anapaula Pellin, Andressa
SardaMaiochi,BrunaJaque
line Salomon e Lara Almida

Zimmermann).
Através das atividades

realizadas procurou-se de
senvolver a consciência da

importância do voto e da

cidadania e pôde-se perce
ber, durante a Gincana, a

aprendizagem cooperativa,
a pesquisa em grupo, a

organização e a autonomia

de cada aluno interagindo
com sua equipe.

"O nível da gincana foi
elevado e as questões desa
fiadoras. Por isso os alunos
estavam bastante motivados

e empenhados em resolver

as tarefas", concluiu Luciane
Schwalbe, coordenadora de
informática.

Domingo

07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz'
08h30 - Molha

lOhOO - Perpétuo Socorro(festa)

lOhOO - São benedito

NOSSAMENSAGEM

"A correção fraterna"

IEXPERIÊNCIA: EMISSORA COMPLETOU 54 ANOS DE EXIST�NCIA A SERViÇO DA COMUNIDADE DE JS

Rádio .laraguá AM comemora
• •

\

�

aruversano com promoçao
}ARAGuA DO SUL - A

Rádio JaraguáAM foi fim

dada em 1948, com a ins

talação, em fase experi
mental, do equipamento
da Bynhgton & Cia, que
funcionava em ondas lon

gas de 151 quilociclos,
196,8 metros, 250 watts,
com antena instalada no

Morro dos Bruhns. Em ju- .

lho de 1948, tinha lugar a

bênção e inauguração da

rádio, com prefixo ZyP-

9. Os sócios-fundadores,
Werner Stange e Homero

Camargo de Oliveira, or

ganizaram um esplêndido
programa que culminou

com as irradiações à noite,
nos salões do Clube Atlé

tico Baependi, abrilhan
tado pelo elenco artístico

da PRB-2, Rádio Clube

Paranaense, de Curitiba.

De acordo com o radia

listaTim Francisco, esse foi
o maior acontecimento da

época na região. Com o

passar do tempo, a con

tratação de locutores, co
mo Cícero Motta, Arruda
Neto, Antônio Pereira, da
radiofonia paulista, aumen
tou ainda mais os níveis de

audiência, incrementando a

.

venda de aparelhos de rá-

dio.
A cidade pulsava na

magia do rádio propor
cionando informação e

uma saudável distração aos

seus ouvintes com progra
mação variada, como

transmissões esportivas,
noticiários, "Rancho do

Dadi", radioteatro, brindes·
sonoros, entre outros, além
de programas de varieda
des ao vivo, no auditório
da rádio, ZYP-9, na Rua

Coronel Emílio Carlos

Jourdan, especialmente aos

Fotos:Téo Bogo/CP

Apesar da chuva, público, lotou o pátio da Caraguá Veículos, na noite de ontem

entre outros.

Mesmo que não fosse

para perpetuar-se no mi

crofone, o rádio represen
tava para muitos a realiza-

o ção de um sonho dourado
e muitas vezes servia de

trampolim para outras

profissões devido a horá

rios menos rígidos e mais

flexíveis, possibilitando,
muitas vezes, a continuação
dós estudos. Passado o

tempo, a ZYP-9 moder

nizou-se, dando lugar aJa
raguá AM, em prédio
próprio, com equipamen
tos modernos de longo
alcance e equipe altamente
profissional. (M�M)

'\1, ão Luís vencem a gincana
I

Deus nos faz hoje um convite insistente à misericórdia e

ao perdão. Ser misericordioso significa colocar ali o coração
do irmão ou da irmã o meu coração. Deus tem misericórdia

.

para. comiqo.Ele coloca, no meu coração, o seu coração de
Pai. É preciso denunciar o pecado, mas é necessária a

misericórdia. É preciso
corrigir os defeitos, mas são "_A=o=io,,,,:---------1.
necessários a reconciliação e

o diálogo fraterno. Da parte
de todos nós, são necessários
a vontade e o empenho
sinceros para com a vida de
comunhão e de con-versão.
Cristo hoje nos ensina a ser

misericórdia e a alcançá-Ia
do Pai do Céu.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

domingos. Dessa forma,
na época, o rádio eh o

principal elo de.comunica
ção com o mundo, as fa

mílias se reuniam ao seu

redor, influenciando o

meio. social fortemente, pa
.pel este que a televisão assu

miu décadas mais tarde.

A Broadcasting da

ZYP-9 na época, até os

idos dos anos 60, mesmo
contando com profissio
nais do nível de Walter

Franco, Augusto Sílvio

Prodohl, e outros, era for
mado, em sua maioria, por
jovens da cidade, que reu

niam-se em torno do rá

dio, como locutores, co
mentaristas esportivos e

radionovelas.
Entre os profissionais

da época, constam os no

mes de Antônio (Ico) Zim
mermann, Senira.Mafra,
Edith da Silva, Ruth Braun,
Ritta Maller, José Castilho

Pinto, Senízia Mafra Pinto,
OliviaWuenderlich, Arlete
Müller, Eugênio Victor
Schrnôckel, Otto Mey,
Adernar da Silva, Neide,
Helena, Aldo Prada, Eva
nira e

.

Clotilde Sansão,
Douglas e Milton Stange,

Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença - 1· andar

o

Fones: 047 371-1910 e 275-3125

BiREITHÃÜPT
·

Coordenador do evento, radialista Tim Francisco,
comandou o sorteio dos candidatos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I TEATRO: ESPETAcULO TRAZ À TONA A QUESTÃO DO PRECONCEITO NO CONvíVIO SOCIAL

Peça "O·Duende Careca" será
exibida neste final de semana

];'\RAGuA DO SUL - o

espetáculo "O Duende Ca

reca", de Augusto Cesar

Lustosa, o Guto, é uma

emocionante história de
um duende e suas aventu

ras na floresta, A peça in
fantil estará .em cartaz so

mente neste final de sema

na, às 16 horas, na Scar (So
ciedade Cultura Artística),
em Jaraguá do Sul.

A fábula, especialmente
criada para teatro de bo

necos, conta a trajetória e

as peripécias de um duen
de que tem sua cabeleira'

surrupiada pela bruxa Ca

romila Maravilheca. Ao

perder a cabeleira, o

duende, sente-se distante e

estranho em seu próprio
"ninho". Mais tardeperce-,
be que é possível ser dife
rente e ao mesmo tempo
ser bem-aceito no meio

em que vive. 'Em suma, o

enredo debate a questão
dos preconceitos na socie

dade.
De acordo com o dire

-

torAugusto Cesar Lustosa,
o desenrolar da história
tem um ritmo agradável,\

com música sublinhando
as cenas e bonecos bem
'humoradas confecciona-

I I
dos em espuma. "Procurei

Cesar Junkes/CP

Sandra Baron, coordenadora das oficinas de teatro, com o 'duende' e seu criador, Guto

realizar um espetáculo que
\ colaborasse com a forma
ção social da criança sem

distanciar-me de süas fan

tasias. Imagino urna ence

nação .de fácil entendimen
to com personagens bens

próximos aos sonhos da

infância", enfatiza Guto.
O espetáculo "O·

Duende, Careca" foi mon
tado pela primeira vez em

f

Recife, marcando a história

do teatro pernambucano
como a primeira encena

ção, que utilizava a técnica

de Teatro Negro (técnica
que permite fazer desapa
recer os manipuladores

diante deis espectadores).
A montagem realizada pela
Gestus, Uma Fábrica de

Sonhos, recebeu a adapta
ção para roteiro' de vídeo,
ocasião em que recebeu o

prêmio "Melhor roteiro

para vídeo infantil", pro
movido, pela TV-Viva.

A peça "O Duende Ca

reca" é encenada pelos ato
res Luciano Bugmann, Ca
inila Landon, Liziane Lar

gura, Cristiane Silva, Cyro,
Desirré (sonoplastia) e Gu
to Lustosa (diretor/ator/
cenógrafo /bonequeiro).

Os ingressos estão à

venda na Scar e os valores

são de R$ 5,00 para estu

dantes, na compra anteci

pada, e inteira a R$ 10,00.
PARCERIA - O Gru

po I;ábrica de Sonhos, em
parceria com o Grupo
Adulto de Teatro da Scar

(Sociedade CulturaArtísti-
\ ca), estréia, no final de se

tembro, um espetáculo
chamado "Construindo
História de Amor", volta
do aos adultos e contrace

nado com bonecos em es

puma. De acordo com

Sandra Baron, a peça rela

tará fatos do .cotidiano

interpretadas de maneira

bem-humorada.

Capela Sagrada Família comemora 3? anos de fundação
GUARAMI�IM - Apro

ximadamente 2 mil pes
soas estão.sendo espera
das, neste final de semana,
em comemoração .aos 35

anos de fundação da Ca

pela Sagrada Família, loca
lizada na RuaAnélioNico

celli, Bairro Figueirinha, em
Guaramirim.

De acordo com, o pre
sidente da comunidade,
Irineu Alberto Baader, a

tradicional festa contará

com a seguinte programa
ção: hoje, a partir das 18

horas, haverá completo
serviço de bar e cozinha,
onde será servido urn sa

boroso jantar (pato assado,

frango,' galinha caipira,
churrasco, saladas, dentre
outros). Em seguida, às 22
horas, começa o baile ani

mado pelo grupo "Os Fi
lhos da Querência", e os

)

ingressos estarão à venda
a R$ 5,00 para o homem e

R$ 3,00 para mulher.

A Santa Missa estámar

cada para as 10 horas de

amarihã, e contará com a

participação do Coral
Bom Jesus de Guaraniaçu,
de Massaranduba. No pe
,ríodo da-tarde, às 14horas,
tem início o tradicional

bingo, e, por volta das 15

horas, tarde dançante com
o "Musical Eclipse":

,HISTÓRICO - A Co

munidade Sagrada Família
foi formada em 1 de fe-.
vereiro de 1967, com

apoio e incentivo do padre
Mathias Maria Stein, par
tindo de um desejo do gru
po em ter seu próprio
templo para fazer os pe
didos e orações, Foi.neste
dia, que também recebeu

o nome de ''A Sagrada Fa
mília", na missa inaugural
realizada na residência de

João Modestino Junkes.
Após a primeira missa,

iniciou-se a construção da

igreja, no terreno doado à

Mitra Diocesana, por Rc
berto José Junkes.

Toda construção foi

erguida pela própria
.
comunidade, volunta

riamente; através da doa

ção de madeira pelos mes
mos e sob a orientação do

padre Mathias.

Mas foi no dia 21 de
'. setembro de 1968, após a

missa das 10 horas, inau
gurada a construção do

prédio, de madeira, que foi
presidido por João Mo

destinoJunkes.
Alguns anos depois, a

comunidade sentiu a ne

cessidade de uma nova

construção, em alvenaria,
para dar maior conforto a

todos os seus devotos.

Centro de Pesquisas
Energéticas investe nas cores

]ARAGUA DO SUL - As

�sensações de 'prazer e des
prazer podem estar direta

mente relacionadas às cores

que a pessoa está usando.

A afirmação é do parapsi
cólogo e músico Ali Gas

par, proprietário do Cen

tro de Pesquisas Energéti
cas de Jaraguá do Sul e de

fensor da cromoterapia,
espécie de ciência 'exotérica
que valoriza as cores como

instrumento de ajuda às

pessoas na resolução dos

mais diversos problemas.
Trabalhando nessa área

há 23 anos, Gaspar está
investindo na produção de
roupas energéticas, ou seja,
peças de várias cores que
serão comercializadas em

forma de kits. As peças
devem Ser usadas diaria

mente, sempre a partir das
indicações, contidas em

algum tipo de manual que
será entregue ao cliente. ''As

roupas serão baseadas nas

, sete cores do arco-íris, mais

, PEDREIRA RIO
BRANCO LBA.
.....811\'. 'AI!A'çoN$,luWi
BJUft I'E I,HDaISt:t; PÓ 1I1fBlI:T�

roxa,'mt'4Qª'3'Hl3J
FAl:I7I"�

o branco. Serão confeccio

nadas oito peças idênticas,
em cores diferentes em

escala terapêutica. A roupa
será acompanhada de urn

tmanual de iristrução para
se saber a cor que deve se

usada. Esse manual é' par�
ticular e único e elaborado

para cada um, diferente

mente", explica Gaspar.
Segundo ele, esse tipo de

roupa ainda não está dis

ponível, porque será, co

mercializada por uma loja
da cidade, em breve.

O trabalho de Ali Ga I'

par nesse projeto de rou

pas energéticas consiste em
oferecer assessoria às pes
soas interessadas em usar

a cromoterapia como tra

tamento alternativo. Se

gundo Gaspar, existem co- I

res que impedem a energia,
como o preto, o cinza e o

marrom. A melhor cor,
avalia Gaspar, é o branco,
porque representa a soma

de todas as cores. (MHM) ,

r-------�-,�,' ,I
Ler o salmo 38 três
vezes ao dia, durante
três dias. Fazer 3
pedidos, sendo 2
difíceis e um impos
sível. No quarto dia

publicar, e ver o que
acontece. A.�

"Faustão"
Jaraguá do Sul no

"Faustão" . No dia 17/11,
Jaraguá do Sul estará

participando do

programa global do
,"Domingão do Faustão",
Com direito a conhecer os

pontos turísticos da

"Cidade Maravilhosa".

Informações nos

telefones 371-8772 ou

9955-0087.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IARTE:' SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNÉA LUIZ HENRIQUE SCHWANKE INTENSIFICA AÇÕES-
l-:

,
)

-
f Governo repassa verbas
1

�para escolas básicas ela região Catálogo da.mostra com as

obras será lançado dia ·1-9
]ARAGuA DO SUL -

Aconteceu, ontem à tarde, às
14h30, na 19a CRE (Coorde
nadoriaRegional deEnsino)"
a solenidade de entrega de

duas ordens de serviço do

governo estadual para esco-

las da região, repassadas pela
secretária de Educação-ad
junta, CarmelinaAlvesBarjo
na. Foram beneficiadas as es
colas básicas Alvino Tribess,
de Jaraguá do Sul, que rece

beu R$ 139.203,54 para a

reforma na cobertura, e a

General Rondon, de Massa
randuba, comomontante de

.� R$ 126.616,79 para a cons-

r trução de uma quadra dees
portes coberta. Foram entre

gues, também, materiais es

portivos, como bolas de vá
riasmodalidades e arC0S, des
tinadas a todas as escolas dos

municípios de Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba,
Corupá e jaraguá.do Sul.

"Desejamos oferecermelho
res condições de infra-estru

. tura nas escolas eprocuramos
incentivar os jovens à prática
de alguma atividade tisica",

ressalta a secretária, que enfa
tiza a importância da ocupa
ção saudável, através.do es-

I

porte para a formação de

pessoas conscientes com as

responsabilidades enquanto
integrantes de uma sociedade
organizada. De acordo com
o coordenador da 19a CRE;
Anésio Luiz Alexandre, só
em agosto foram inaJgura
das três quadras cobertas
com arquibancadas, n:as es

colas de Educação Básica

Júlio Karsten e Jardine Luiz
Lenzi, ambas de Jaraguá do
Sul, e na Escola riuro Zim

merrnann, de Guaramirim.
Alexandre acrescenta ainda

que dois ginásios estão em

fase de término, nas escolas
de Educação Básica José
Duarte Magalhães e Lílian

Ayroso. Estavam presentes
no evento os diretores e pre
sidentes das APPs (Assoei
ação de Pais e Professores)
das escolas Alvino Tribess e

General Rondon, bem co

mo representantes das em

preiteiras responsáveis pela
concretização das obras.

]ARAGuA DO SUL - O
Salão de Arte Contempo
rânea Luiz Henrique Sch
wanke abre no próximo dia
19 e está divulgando suapro
gramação. Além da mostra

,

dos artistas selecionados e

das salas especiais dedicadas
a Schwanke, inúmeros even
tos paralelos estarão aconte

cendo no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul e no centro

da cidade.
.

Na noite de abertura será
lançado o catálogo da mos

tra, com 96 páginas colori
das e textos dos curadores.
Cada artista, que participa do
salão receberá cinco exem

plares. Instituições culturaisde \
todo o País receberão exem

plares pelos Correios. Para
os demais interessados o

catálogo será comercializado
por R$ 15,00. Parte-do valor
arrecadado com a venda dos

catálogos será destinada à

manutenção das obras de

Schwanke, assim como acon-
, tecerá com os demais produ-

)
\ Cesar Junkes/CP

Lançamento do salão aconteceu no início deste ano', com a participação da imprensa
\
regiolJal

tos que estarão à disposição coral, um projeto externo Daniel Acosta e Yiftah Pe-
na lojinhado Centro Cultural, " com baldes plásticos que ledo Nos dias 20 e 21 estão

C01110 camisetas, bottons, ca- nunca chegou a e ser execu- previstasmanifestações artís-
netas e canecos. Nas salas es- tado pelo artista. Também ticas livres dos artistas, sele-
peciais dedicadas a Schwan- estão definidas a realização de cionados ou não, da cidade.

ke, com curadoria de Nadja duas mesas-redondas com A visitação do público
Lamas, serão expostas obras Tadeu Chiarelli, Nadjas La- acontece no período de 20

inéditas,nunca apresentadas mas, Charles Narloch, Fran- de setembro até 17 de no-

em espaços públicos, como klin Pedroso, Ricardo Re- vembt<j\ de terças-feiras a

desenhos de dorsos masculi- sende e Paulo Reis, e ainda domingos, das 14 às 20
nos com shorts e a cobra- dois cursos gratuitos com horas. A entrada é franca,

.

I

De como as coisas eram, são e poderão ser...

E há um detalhe importante a ser observado:

preocupar-se com a água não é só espalhar pela cidade
outdoors com frases bonitas ... É, principalmente, agir
preservando os mananciais. Preservação se faz com atos

enão "papos".
Nós, cidadãos conscientes, temos que fazer valer o

que a Unesco publicou: "Cada geração deve deixar os

recursos da água, do solo e do ar tão purose despoluídos
como quando apareceram na Terra. Cada geração' deve
a seus descendentes a mesma quantidade de espécies de

animais que encontrou."
É urgente que façamos um "pacto pela vida". Eu

escrevi, "pacto pela vida", não "pacto econômico pela
vida". Pois é possível o crescimento econômico sem

,

degradar o meio ambiente; é possível o desenvolvimento
sustentável. Chega de juras de amor à natureza e ao meio

ambiente só até onde vão os interesses políticos e

econômicos, pois a hipocrisia não faz brotar águal O pacto
pela 'vida exige, em especial, abrir mão de interesses
econômicos e cumprir, as leis de proteção ambiental, que
já existem. É não mudar as leis para que os meus interesses

caibam nelas...
'

De que adiantarão empregos se não existir mais o

planeta para abrigar as empresas e os seus funcionários?
Para que servirá o dinheiro, quando não-houver mais

nada???IMataremos a sede com notas de reais ou dólares?
Sem energia elétrica é possível vivermos, porém, sem

água, não! Convido a todos a pensarem muito seriamente

sobre esse assunto e a se envolverem, de fato, num "pacto
pela vida" (de todos, não só da própria), poi� o tempo
urge ...

Recentemente, saiu na Revista "Veja" uma reportagem
cujo título era ''A terra pede socorro", na qual dizia-se
que, 10 anos após a famosa Eco-92; há pouco o que se

comemorar, pois a poluição e depredação dos recursos

naturais continuaram em ritmo acelerado, apesar de todos
os alertas para o perigo disso. Foram citados exemplos de
granqes e graves problemas enfrentados na Ásia;Europa,
Estados Unidos e Brasil.

O que mais me chamou a 'atenção foi a informação
sobre a escassez de água potável, que já atinge 2 bilhões
de pessoas, e que a água contaminada pelo descaso am

biental mata 2,2 milhões de pessoas por ano.
A questão é tão assustadora que parece irreal, mas

não é, infelizmente. Lembro-me, em )1979, quando
passava as férias na casa da minha avó, que tomava banho
no Ribeirão Cavalo (que possui essa denominação
justamente por ser tão profundo que um cavalo morreu
afogado nele), conforme a foto pode mostrar.

Agora, em 2002, o mesmo tornou-se um filete de

água quase imperceptível, conforme também se pode
observar na outra foto.

Para onde foi toda a água? O que aconteceu? Não é

apenas mais um ribeirão que secou ... É o forte indício de

que ás coisas também vão mal em Jaráguá do Sul. Não
só nos rios do Mato Grosso, que em sua maioria está
assoreado... Temos que olhar para o nosso umbigo! .o
Rio Itapocu também está "sumindo". É de suas águas
que captamos a água que bebemos!

O grande problema está mais perto do que

�onseguimos nos dar conta e pensar. Por isso, é de �uma
llnportância que protejamosõs mananciais de água que
ainda restam em nosso Município. Sejam quais forem,
estejam aonde estiverem. Como, por exemplo, os que
existem na Serra do Funil.

'

r'

Como era antes •••

"Texto elaborado por Rosa Maria Sarti
Profissão: Administradora Escolar•••e como é agora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Educar supõe, sempre firmar atitudes e valores, e toda reforma profunda dó
�

sistema educativo deveria ter este problema como objetivo último e fonte deJ
inspiração." (Marco Antonio Gonçalves -, Professores-comunicadores da Paz)
Com este propósito, o Museu Hi�tórico Emílio da Silva

irá mostrar, a partir do dia 9, na sala Temática da Educação,
a exposição temporária da Escola Municipal Professor
Gustavo Tank, do Bairro Vila Amizade, município de
Schroeder. Através damostra, o educandário pretende narrar
a história de vida' deste educador, como músico, poeta,
desportista, líder comunitário e comerciante de Brüderthal,
que marcou toda uma geração de educadores no nosso

Estado, durante as décadas de 20 e 30, do século 20, face
ao seu testemunho de' fé e capacidade de \enfrentar os

problemas advindos da doutrina do nacionalismo na'Era
Vargas, a partir de 1930.

O professor Gustavo Tank foi educador na antiga
Sociedade Escolar Particular Estrada Schroeder I, hoje
Escola de Educação Básica Professora Elisa Cláudio de

Aguiar, é, atualmente, patrono da Escola Municipal do
BairroVilaAmizade, emSchroeder, sob a direção deMelânia
Souza.

O objetivo da exposição é levar ao conhecimento da
comunidade os testemunhos materiais das escolas de
primeiras letras, no início do século 20. Entre oS materiais

, didáticos pertencentes ao mestre, há um rico acervo de
livros das mai� diversas disciplinas,no currículo da época:
cartilhas e programas oficiais tanto da língua alemã e da

língua portuguesa; mapas de Santa Catarina e Brasil.
Desenhados à mão, e um curioso mapa dos municípios
catarinenses do início do século 20, onde a Colônia Hansa
Humboldt aparece como destaque e Jaraguá do Sul não

protagonizava como Distrito do Município de Joinville.
Gustavo Tank também foi pesquisador. Coletou, através

de depoimentos' orais dos antigqsmoradores, em Schroeder

I, a história de ocupação e colonização, que remonta o ano
de 1895, quando chegaram a essa localidade os

colonizadores de Brüderthal. O testamento redigido pelo
mesmo e encaminhado ao Governo do Estado, na época,
Mas uma cópia foi guardada em seu arquivo particular,
que revela impressionantes dados da fundação doMunicípio
de Schroeder, no final do século 19, pelas famílias

remanescentes, e hoje residentes nesta localidade.
Guardou, também, importante testamento da fundação

da comunidade/Escola Brüderthal, redigido por sua colega
de trabalho no ano de 1921, da mesma localidade, quando
fo� admitida como a primeira professora contratada pelo
Governo do Estado.

O acervo é composto por fotografias, que revelam a

vida social do senhor Gustavo Tank. Outros materiais'
revelam curiosidade singular pela importância histórica,
como a coleção de almanaques de importantes farmáci�sle
comércio da região de Jaraguá do Sul, no início da década
de 30. Entre estes dois, chama a atenção o da Farmácia

Lyra, dos anos de 1932/33, e do Comércio de Francisco
Manuel da Costa, Bairro João Pessoa, do ano de 1940.

Há também uma incrível coleção de calendário em

forma de almanaque, em língua alemã, e esses guardam em

suas páginas a publicidade de importantes empresas das
colônias do Vale do Itapocu e do Sul do Brasil. Nesses

destaques publicitários é possível reconstituir amemória de
importantes empresas fabricantes de produtos nobres ou

serviços de qualidade para a época, como Indústrias

Reunidas, Max Wilhelm; Indústria de Móveis, de Adolf
Hermann Schulz, Comércio de Bruno Mahnke e hotéis
Central e Brasil.

Outra qualidade do senhor Gustavo Tank era .escrever

poemas em língua alemã, traduzindo-os para o português,
,

sobre o progresso da' comunidade. Um exemplo disso foi

,

a elaboração de urn poema narrando a chegada da energia
elétrica e a inauguração do prédio da Escola Pública, do

Brüderthal, no início da década de 60, do século 20. Além

disso, também fazia composição de músicas para o seu

violino, pois o mesmo fazia parte de urna banda musical,
da qual o senhor Kurt Reimer, seu amigo, era integrante.

Todo esse acervo, que representa urn tesouro e urn

patrimônio cultural do povo catarinense, será mostrada no
MHES, através da EscolaMunicipal de Schroeder, que leva
o seu honrado nome. Através desses testemunhos será

possível reconstruir a memória das escolas de primeiras
letras, que foram os primeiros estabelecimentos de ensino
no Vale do Itapocu, com dupla' funcionalidade: igreja/
escola, bem como apontar novas pistas para os

pesquisadores e historiadores, que procuram evidências e
'

registros sobre a fundação de Schroeder e da memória da
escola catarinense. \

HISTÓRICO - A EscolaMunicipal Professor Gustavo
Tank, estabelecida naVilaAmizade,município de Schroeder,
foi inaugurada em 30 de julho de 1994, na gestão do prefeito
Hilmar Rubens Hertel.

A professora Alma Bagatoli Lombardi foi a primeira
professora designada e responsável pela escola, seguida por
Ingrid Hornburg, Melânia Souza e Mareio Sabino.

Em 2001, O prefeito OsvaldoJurk designou novamente
I

Melânia Souza diretora do estabelecimento público, que
atualmente possui 210 alunos (pré-escolar e Ensino

Fundamental) e 86 alunos de Educação deJovens eAdultos

(EJA), através das telessalas, em parceria com o Cejas de
,

Jaraguá do Sul.
Para execução dos serviços na área pedagógica,

administrativa e de serviço geral, o quadro de funcionários'
é composto por 12 elementos.

De acordo com as diretrizes da educação nacional em

vigor, o educandário desenvolve urna proposta pedagógica
fundamentada nos princípios do multiculturismo, cuja
preocupação é a educação para o pleno exercício da cidadania
e à igualdade social. Estes princípios estão expressos nos

Parâmetros Curriculares Nacionais, no PPP (plano Político

Pedagógico) da Unidade Escolar, o qual preocupa-se com

os eixos norteadores da educação para aindusão, onde todos "

são sujeito e agentes do processo de construção e socialização
dos conhecimentos (erudito e cientifico).

Nesta perspectiva, o planejamento do educandário
estabelece as metas da ação pedagógica sinronizada com á
vivência da criança, considerando os valores culturais e sociais
da comunidade, elementos importantes na construção dos
conceitos.

Biogràfia de Gustavo Tank
Nasceu na Estrada Blumenau, município de joinville,

em 2 de abril de 1898. Teve urna infância feliz, pois cresceu

e viveu entre plantações, animais domésticos e o aconchego
dos seus pais. Uma vida simples regada de muito trabalho' e
disciplina, segundo os costumes dos antigos imigrantes da
Colônia Dona Francisca.

Aos 27 anos de idade, casou-se com Frida Heidorn, em
28 de novembro de 1925, cidade de Joinville, perante o

escrivão José Alves Machado. Ela, nascida na Colônia
Blumenau, em 1 de janeiro de 1902. Desse casamento.nasce
ram os filhos do casal, Kilian Tank (in memoriam) e Helga
Tank. '

Por volta de 1915, iniciou sua carreira no magistério, no
Distrito da ColôniaMassaranduba, pertencente a Blumenau.
Mais tarde, na década de 20, veio residir na localidade de
Schrôderstrasse Eins (Distrito de Schroeder), município de
Guaramirim, onde lecionou até 1939, na Sociedade Escolar
Particular "Estrada Schroeder I".

Durante sua permanência na comunidade de Schroeder
I, o educador dedicou-se à causa da educação, tendo um

brilhante trabalho, do qual agradava aos sócios do edu
candário.

Com afinco, também se dedicou à música, espe-
cializando-se na arte de tocar violino.

'

As festas organizadas na década de 30, no educandário,
na época, contavam com a presença da banda de música,
da qual ele fazia parte, com seu amigo Kurt. Reimer. Sendo \

que, muitas dessas iestas, ficaram .registradas na memória
da comunidade, através da fotografia de autoria do seu

amigo Kurt Reimer, também um educador na Sociedade

, /

Escolar Particular Itapocuzinho (João Pessoa), hoje Escola

Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis. Além
de tocar nas schulfest, a banda dos boêmios Gustavo Tank
e Kurt Reimer, animava as festas de igrejas e dos tradicionais
schützenball, nos núcleos de colonização do Vale do ltapocu. I�.( Para Schroeder é importante a história de vida desse I�
eduéador, músico, pesquisador, entre outras atividades que
realizou em vida, em benefício, da comunidade.

O professor Gustavo Tank soma-se a todos os homens
de talentos, que na época contribuíram com seu trabalho

abnegado em prol do crescimento da progressista Schroeder.
Em 1973, a comunidade do Brüderthal foi surpreendida

com a morte desse jovem, cuja vida foi marcada por uma

rigorosa disciplina pelo trabalho e pela arte.

Após longos anos de suamorte, a comunidade de Schroe
der I buscou resgatar a memória: desse talento humano,
indicando seu nome para o educandário do Bairro VilaAmi
zade, quando da fundação da Escola Municipal, na gestão
do prefeito Hilmar Rubens Hertel. '1

Foi uma data festiva para o povo do bairro e pata os

familiares, surpreendidos pelos' gestos da senhora.Guisela
Luzia Sthilen Ristau, secretária de Educação, Cultura e Des

porto, encarregada da pesquisa biográfica do patrono do
novo educandário, por solicitação do prefeito de Schroeder.

Na data do ato inaugural da escola, além das autoridades
convidadas de praxe, compareceram às solenidades á viúva,
Frida Heidorn Tank, a filha, Helga Ta,r;_kJahn, a neta, Roseli
Tank, e a bisneta, Tânia Jacomelli. �

. Ademir Pfiffer - Comunicador do MHES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FÓRMULA 1I
IT

DOMfNIO
São Paulo - O alemão Ralf Schumacher afirmou ontem
que o domínio registrado pela Ferrari no GP da Bélgica
deixa a Williams desanimada pará a disputa do GP da

Itália, emMonza. "Depois da superioridade que a Ferrari

mostrou em Spa, não arrisco fazer nenhuma previsão
para o GP da Itália. Normalmente, os circuitos de alta

velocidade costumam ser muito bons para nós. Mas

acreditávamos amesma coisa em Spa. Nossa prioridade
é continuar à frente de nosso rival direto, aMcLaren, e
assegurar a segunda posição n? Mundial de Construtores.
Acho que teremos condição de conseguir isso, embora
Monza não seja um de meus traçados favoritos, já que
não exige muito do piloto. Só existem grandes retas e

freadas fortes, sem variação", disse Ralf.

SAUBER
São Paulo - Sauber anunciou ontem que renovou seu

contrato com a\Bridgéstone. O time suíço vai continuar
usando os pneus japoneses, pelo menos, até o final da

temporada de 2004. "Este é um passo importante para
a Sauber garantir uma continuidade técnica e, também, a
competitividade da equipe. Começamos o trabalho-com
aBridgestone em 1999 e temos tid�muito sucesso desde
então. A Bridgestone tem provado ser um parceiro'
confiável, dando à Sauber pneus muito competitivos.
Estou confiante que a nossa parceria vai continuar sendo
bem-sucedida", declarou Peter Sauber, dono do time.

'l F2002
Alguns carros quemarcaram época na,Fórmula 1 foram

considerados imbatíveis durante algum tempo, Três bons

exemplos: o Lotus deJim Clark nos anos 60, oWilliams
de Piquet eMansell na�etade dos anos 80 e oMcl.aren
de Senna e Prost no final dos 80 e início dos 90. Agora é
a vez do F-2002 da Ferrari. Amelhor campanha de uma

, equipe no Mundial foi a ,da McLar�n de 1988, quando
Senna eProstganharam 15 das 16 corridas, conquistaram
15 poles e marcaram 199 pontos (pelo sistema atual de
10 pontos por vitória, seriam 214 pontos), Até agora, o
F2002 conquistou 159 dos 192 pontos possíveis,
vencendo 11 vezes em 12 GPs disputados.

I ASSALTO: CRIMINOSOS RENDERAM APROXIMADAMENTE 30 CLIENTES E FUNCIONÁRIOS, ONTEM À TA�DE

Três homens armados levam ,1-,

R$ 12 mil da Agência do Besc
]ARAGuA DO SUL - A

Agência do Besc localizada
na Rua Prefeito Waldemar

Grubba, no Bairro Vila,
Lalau, foi alvo de assalto à

mão armada na tarde de
\ '

o.ntern, por volta das /

14h10. Três homens entra
ram na instituição financei
ra, renderam aproximada
mente 30 clientes e fun-

I

cionários, e levaram mon-

tante de R$ 12 mil. Um

dos clientes que havia re

cém saído do banco, per
cebeu a ação dos crimi

nosos e chamou a Polícia
Militar para prestar atendi-

I

menta ao caso.

O gerente geral, do
Besc, Adelir Francisco Ca
mello, diz que um dos as
saltantes escondeu um re

vólver dentro de uma pol
chete, depositou o objeto
-na caixa que dá acesso à

agência, entrou pela porta
giratória, pegou a arma,
rendeu o guarda, tirou o

controle de entrada e

chamou os demais integ-

Cesar Junkes/CP

Assaltante rendeu o guarda e abriu a porta do banco

rantes da quadrilha. "Eles
entraram na it;lstituição já
fazendo muita pressão

psicológica, batiam forte

nas mesas e nos ameaça
vam gritando alto para que

J

todos deitassem no chão e

ficassem quietos. Depois
foram até os caixas e retira

ram todo o dinheiro que
havia circulado durante o

dia. Foi terrível, ainda bem

que ninguém semachucou.
'

Depois que eles saíram do

banco, fugiram a pé, Tinha
um veículo Gol, branco,
.corn um casal q_ue saiu em

disparada no mesmo tem

po que os assaltantes", rela-
\, -

ta o gerente, ,que nao tem

certeza da co-participação
dos dois que estavam fora

do banco.

Desde a instalação da

agência naquela localidade,
esta foi a segunda vez que
o banco foi assaltado.

O primeiro caso de

roubo foi registrado há seis

anos. "Foi um susto muito

grande, tudo aconteceu'

rápido. A sorte é que um

cliente logo acionou os po- ,

liciais e eles tiveram de

fugir antes do que eles pre
viam", acredita o gerente.
(FABIANE RIBAS)

na entre as ruas 'Coronel
Bernardo Grubba e Ge
túlio Vargas, no centro da

cidade, na madrugada de

quinta-feira. Informações
do delegado apontam que
a: discussão iniciou entre a

vítima e o bicheiro Ademir

Bell, sócio da Banca

Favorita.
- Os dois estavam no

bar quando se desenten
deram, começaram a dis
cutir por um motivo fútil

richello, da Ferrari, com
1min23s063. As atividades
no circuito italiano se resu

miram ao período damanhã,
já que a pista foi liberada aos
organizadores à tardepara os
últimos detalhes na prepara
ção para oGP da Itália,mar
cada para a próxima sema

na. "Infelizmente não conse

guimos aproveitar muito. O,

e passaram a se agredir fisi
camente.'

Quando percebeu que
Bell estava levando socos

de Fiedler, o médico sacou

a arma e desferiu um tiro

pelas costas do agressor
, explica Silva-enfátizando
que ainda não ouviu!o
depoimento dos envolvi

dos com o crime e não

tem como informar os

reais motivos do incidente.
"Não sei se havia rixa entre

treino iniciou com pistamo
lhada e o asfalto foi secando
aos poucos. Estávamos
testando um componente
do carro que não funcionou
muito bem e não houve tem

po de substituí-lo para buscar
umamelhora naperforman
ce", comentou o piloto.
Pizzonia volta a M011;Za na

próxima semana, para par-

ACQSado de tentativa dehomicídiovai deporna�egunda-feira
eles, mas depois que o acu

sado comparecer à delega
cia, a história vai se escla

recer", diz.
O Corpo de Bombei

ros Voluntários de Jaraguá
do Sul foi acionado para

prestar atendimento à víti

ma, que foi encaminhada

para' o Pronto-socorro do

Hospital SãoJosé, onde foi
internado na UTI (Uni-.
dade de Tratamento Inten

sivo), em estado gravé. (ER)

]ARAGuA DO SUL - O

médico urologista Paulo
Odebrecht vai apresentar
se à Delegacia de Polícia

Civil acompanhado do

advogado, nesta segunda
feira, para prestar depoi
mento ao delegado Ilson

José da Silva. Ele é acusado
de ter baleado o autôno

mo Sérgio Fiedler, 33 anos,
durante uma discussão
ocorrida no Bar Três Pin

heiros, localizado na esqui-
,

'

Pizzonia ficou insatisfeito com último,dia de testes emMonza
SÃo PAULO - O último

dia de testes das equipes da
Fórmula 1 em Monza não

foi positivo para o brasileiro
Antonio Pizzonia. O amazo

nense completou apenas 44
'voltas com o carro da Wil

liams, registrando o sétimo
melhor tempo do dia, com
lmin23s759. O mais rápido
foi o brasileiro Rubens Bar-

ticipar da! etapa de encerra

mento da Fórmula 3000. O

piloto acha que o fato de sair
direto para o treino de

classificação pode atrapalhá
lo um pouco. ''Vou estar

acostumado com a pilota
gem e os pontos de freada

de um F-1, então será neces
sário algumas voltas parame
readaptar a um F�3000.
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I TROFÉU: COMPETiÇÃO COMEÇOU NA SEGUNDA-FEIRA PASSADA, E ENCERROU ONTEM A TARDE

.Divina Providência sagrou-se
campeão geral nos Jesp/2000.

]ARAGuA DO SUL - o

Colégio Divina Providên
cia garantiu o título de

campeão da sétima edição
dos'Jesp/2002 (Jogos Es

colares da Semana da Pá

ttia), registrando 57 pontos,
e recebeu o Troféu Geral

doWerninghaus na soleni
dade de encerramento dos

jogos, realizada ontem à

tarde, no Ginásio de Es

portes Arthur Müller. O

evento reuniu atletas, diri
gentes e representantes do

poder público da cidade.
O segundo lugar ficou
com a EscolaMunicipal de
Ensino Fundamental Al

berto Bauer, com 53 pon
tos, e, em terceiro, ficou o

Colégio Evangélico Jara
guá, com 42 pontos.

Promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), o evento con

tou com número recorde
de inscrições dós últimos
anos, totalizando 30 insti

tuições de ensino, envol-

Téo Bogo/CP

Atletas do colégio Divina Providência receberam Troféu Geraldo Werninghaus

vendo aproximadamente
1,9 mil estudantes. As

competições envolveram

alunos entre 10 e 14 anos,

regularmente matriculados
em escolas de,)araguá do

Sul. Os atletas disputaram
nas modalidades de futsal,
handebol, vôlei, basquete,
atletismo, tênis de mesa e

xadrez, todos no masculi

no e feminino.

Definidos ontem, no

futsal masculino, primeiro
lugar para o Colégio
Evangélico Jaraguá, e, no

feminino, EscolaMunicipal
de Ensino Fundamental

Anna Tôwe Nagel. No
handebol feminino, Escola

Fundamental Guilherme

Hannemann ficou em pri
meiro lugar, e, no masculi
no, Escola Fundamental
Antônio Ayroso. No vôlei

masculino, primeiro lugar
para Escola Rodolpho
Dormbush, e, no femini

no, Escola Július Karsten.
(FABIANE RIBAS)

Encontro CanoaEcológica vai envolver 70 desportistas
]ARAGuA DO SUL -

Mais de 70 adeptos da ca

noagem, vindos de diver
sas cidades dos Estados de

Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul, vão
participar da 16a edição do
Encontro Canoa Ecológi
ca, evento esportivo e de

conscientização ambiental

que acontece hoje. O Ca

noa Ecológica consiste na

travessia de cem quilôrne
tros pelo Rio Itapocu, pas
sando pelas cidades de Ja
raguá do Sul, Guaramirim,

SãóJoão do Itaperiú e Bar-
I .

ra Velha, a bordo de um

caiaque. O presidente do

Clube de Canoagem-Ken
tucky, .entidade organiza
dora da atividade, Dadei

. I

Friedel, diz que os partici-
pantes precisam ter expe
riência neste esporte para

conseguir realizá-lo. "De
qualquer forma, o pessoal
da organização vai estar jun
to para qualquer eventuali
dade que aconteça, e para
dar apoio moral'<assegura.

A saída está prqgrama-
I

da para as 7 horas, a partir
da sede do clube de ca

noagem, localizado próxi
mo à Ponte Maria Grubba.

Após 12 horas de remada

e esforço para vencer gran
des trechos de remanso no

Rio Itapocu, os canoístas

.serão recepcionados com

fogos de artifício na Lagoa
de Barra Velha. Em segui
da, os atletas seguem para
um jantar de confraterniza
ção e entrega de premiação
na tradicional Festa do Pirão.

Os integrantes do Clu-

be de Canoagem Kentu

ckyvão coletar dados, obser
var o nível de poluição do

rio e a degradação da ma

ta ciliar de suas margens.
Estes dados farão parte de
um relatório para ser en

tregue à Pref�itura. Por ini
ciativa do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de
Água e Esgoto), os canoís
tas também farão coleta de

amostras de água em vários
trechos do Rio Itapocu,
para análise bacteriológica
e físico-química. (PR)

Basquete Jaraguá vence na Copa Brasil Sul
]ARAGuA DO SUL - Na

noite de quinta-feira, a equi
pe Unerj/Duas Rodas/
FME venceu seu primeiro
compromisso pela Copa
Brasil Sul. Em partida reali
zada no Ginásio Arthur
Muller superou o Umuara

ma/PR por 70 a 64. Na

preliminar o Pinheiros, de
São Paulo venceu o Ulbra,
do Rio Grande do Sul, por
80 a 71, e lidera chave no

saldo de cestas.

Na opinião do técnico
MiltonMateus, a equipe jara
guaens'e inicioumuito bem a

partida. O grupó terminou

o primeiro tempo com 19
\

pontos de vantagem; ven-
cendo por 45 a 26. No

segundo tempo a situação
mudou e aUneri/Duas Ro
das/FME não conseguia se

encontrar em quacira, Er
rando muito no ataque e na

defesa, a equipe de casa che-

gou a ficar seisminutos sem

pontuar, enquanto a equipe
de Umuarama. reduzia a

desvantagem no placar. No
final valeu a experiência de

jogadores como Rogério e

Alessandro que, com cestas

importantes, conduzirain o

time para a vitória.

Maratona de Florianópolis
movimenta o fim de semana

FLORIANÓPOLIS - A

segunda Maratona de Flo

rianópolis vai reunir, ama
nhã pelamanhã, na Avenida
Beira Mar, cerca de quatro
mil atletas de vários Esta

dos brasileiros e de/outros

países, como Quênia, Es
tados Unidos, Argentina,
Uruguai e Chile. As inscri
ções foram encerradas na

quarta-feira, com .grande
participação nos três even
tos, superando em quase o

dobro os números do ano

passado. .

. I

A maratona, de 42.195

metros, e a' rústica, de nove

quilômetros, largam às 8

horas, em frente ao trapi
che da Beira-mar. A mara

toninha, de dois quilôme
tros, com a participação
de 1,8 mil crianças de 10 a

15 anos, larga do mesmo

local, exatamente às 9h05,
para evitar algum transtor

no no percurso.
Toda a organização do

evento e os atletas estarão

envolvidos, também, com
o Projeto "Esporte Contra
a Fome", lançado este ano

pela Fesporte (Federação
Catarinense de Desporto),
e que já arrecadou mais de

20 toneladas de aliinentos.

A retirada dos kits pelos
atletas acontece hoje, das 9
às 17 horas, no trapiche da

Beira-mar, será feita me

diante a doação obrigatória

MAURO

�����N l",tif.'1�D,·,I8CONTO,'," ", jJUCESP328 ou ematiSI_.s
Banco BameF-indus do Brasil S/A. Em Liquidação Extrajudicial

de um quilo de aLimento

não perecível.
A distribuição do total

arrecadado será feita no

mesmo dia, entre cinco

entidades indicadas pela
Prefeitura de Florianópolis,
como aconteceu em ou

tros eventos da Fesporte,
quando as prefeituras do

município-sede indicaram
as entidades beneficiadas.

ATRAÇÕES - Na ma

ratona, entre os atletas de

elite, estão o queniano Paul
Rotich e o paulista Rildo

Alves, segundo colocado 'ti
ano passado. Ele chegou
hoje a Florianópolis para
conhecer melhor o per
curso e adaptar-se ao cI.Un:a
frio. Entre as mulheres há

equilíbrio, mas Rosa Bar

bosa é uma das forças. Ela
foi segunda em 2001, é

bicampeã da Maratona de

Blumenau e" foi segunda
em Porto Alegre, este ano.

A outra favorita é a ar- �

gentina Sandra Torres, t1
campeã da Meia Maratona

de Buenos Aires e da Ma

ratona de Porto Alegre, este
ano, onde superou Rosa

Barbosa, que chegou em

I segundo.
O. jantar das massas,

tradicional neste tipo de

evento, será realizado hoje,
das 18 às 21 horas, no
Clube Seis de Janeiro, no
Estreito.

LEILÃO DEIMÓVEIS

Sábado, 21 de setembro de 2002, às 11 :OOh.
AI. Campinas, 150· Hotel Maksoud Plaza· S. Paulo/SP

LOTE D'5 CUARAMIRIM/SC
Prédio de alvenaria cf 5 pvtos, galpões, prédios
térreos, silos eguarita, à BR 280, Km 58, a 200m do

\' r .

trevo da BR 413, Area: 77.854,67m2, A. constr.

14.406,96 (aprox.), Matr. 58, 829 e 5813, CRI local.
Obs: Edificações averbadas a menor. Regularização
pf conta do comprador.
ValQr mínimo de venda R$ 2.263.200,00

www.zukerman.com.br
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, II ATRAÇÃO: EVENTO VAI REUNIR APROXIMADAMENTE 2,5 MIL ADEPTOS DESTA ATIVIDADE VINDOS DE TODO O PAfs

Motoqueiros
duas rodas no

]ARAGuA DO SUL -.

Um dos eventos mais

aguardados do calendá

rio de atividades do ano.

Trata-se do 110 En

contro deMotociclistas,
que teve início ontem à

tarde e prossegue até

amanhã, com uma pro
gramação que vai atrair

milhares de pessoas de

, Jaraguá do Sul e região.
Como atração principal,
mais de 2,5 mil adeptos
de motocicleta, vindos
de todo o País, vão par
ticipar do evento e mos

trar suas habilidades
sobre duas rodas. On
tem à noite, as bandas

"Hiperion" e "In Natu
ra" garantiram a anima

ção do público que com

pareceu na Praça Ânge-
\ lo Piazera.

mostrar habilidade sobre,..,

vao

11o Encontro de Motociclistas
Hoje pela manhã, a.

partir das 9 horas, acon
tece a recepção e inscri

ção dos motoqueiros,
também na praça. As

pessoas que se inscreve

rem, independente de
termoto ou não, ganham
um kit contendo uma

camiseta especial do en

contro, uma polchete
personalizada Motogiro,
dois espetinhos, duas la
tas de cerveja, ou refri

gerante, dois ingressos
para o Big Bowlling e

um almoço no Parque
Malwee. "No caminho
até o restaurante, os mo

tociclistas vão desfilar

pela cidade", informa
um' .dos organizadores,
Volney Paulo Zonta, o
Zontinha.
No período da tarde,

os motociclistas vão

apresentar show de whe

eling (manobras radi

cais), com a presença da

equipe Arte & Domínio.

A partir das 17 horas

acontece shaw musical

com o grupo "Emoção"; ,

às 19h30, a animação
está a cargo da Banda
"6a Estação", de Ere

chim; às 22 horas, gran
de show com "Geovana

Texas", e, às 23 horas,
show com Jackson &

Cia., no Big Bowllirig.
Integrante do Moto

Clube da cidade de' Li
meira, São Paulo, Wag
ner José Pancieri, 33

anos, o Guaraná� tem'

uma moto Suzuki e

participa destes eventos

desde 1996. "Na minha

opinião, o encontro aqui
r-----------------------------------------------------�.'

ESCRITURA PÚBL�CA DE REVO�AÇÃO DE PROCURAÇÃO QUE FAZ
(EM): EMBAJA INDUSTRIA E COMERCIO LOTA ME, na forma que segue:
SAIBAM quantos está pública escritura virem que, ao(s) quatro dia(s)
do mês de setembro ano de dois mil e dois, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, Neste Tabeleionato, perante mim,
Tabeliã designada, compareceu o(a) outorgado(a): EMBAJA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDAME, inscrita no CNP] sob n202.130.823/0001-67,
estabelécídà na Rua Campo Alegre, n2 435, sala 1, Ilha da Figueira,
nesta cidade, neste ato representada por seu sócio-gerente TORGlJATO
VARELA, CI nº 1.476.275-7 - SC, CIC nº 480.918.989-91, brasileiro,
casado empresário, domiciliado e residente na Rua Bernardo Behling
nQ 26, Ilha da Figueira, nesta cidade o(a)presente reconhecido(a) como(a)
.prÓprio (a) pela documentação apresentada, do que dou fé, e por ele(a)

�
me foi dito que em data de 20 de maio de 2002, por instrumento
público lavrado nestas notas, às fls. 022, do livro 299, constituiu
ooderes para FRANCISCO ANTÔNIO ALVES, CI nº 16.936.949-3 - SP,
CIC nº 050.640.658-09, brasileiro, separado judicialmente, assistente
financeiro, domiciliado e residente na Rua Maria Umbelina da Silva,' nº
530, apto. 01, Água Verde, nesta cidade. Que, por este instrumento,
revoga(m) em todos os seus termos, a(s) procuraçãotões) acima

ref�rida(s), para que, a partir desta data não geretrn) mais nenhum
efeito em juízo ou fora dele e mais, nenhum ato passa ser praticado
pelo(a)(s) calcado no instrumento ora revogado(s) e que a presente I

�evogação fica fazendo parte integrante e complementar da(s)
procuração(ões) ora revogada(s), para que juntos produzam seus devidos
e legais efeitos. Assim o dissetrarn) e me pediu(ram) lavrasse nestas
notas a escritura que lhe li, aceitoutararn).e assina(m), dispensando a

presença das testemunhas instrumentárias, conforme provimento nQ
22/81 do TJSC. (R$13,00). Eu IIto Hoffmann, a conferi; subscrevo e
assino em público e raso.

.

Em tests da verdade.

JD/ Jaraguá do SUl, 4de setembro 2002.

� II lIton Hoffmann
Tabelião substituto

Téo Bago/CP

Pilotos vão fazer shows com' manobras radicais hoje à tarde na Praça Ângelo Piazera

de Jaraguá do Sul é um

dos melhores em termos

de hospitalidade e estru

tura.

A vantagem da org
anização do evento aqui

no Município é que eles

contam com a coope
ração dos comercian
tes, da Prefeitura e da
Policia Militar", desta
ca o motoqueiro, enfa-

tizando que 80% dos

participantes são univer
sitários e empresários.
com alto poder aquisiti
vo, o que favorece ao co

mércio. (FABIANE RIBAS)

A FiedlerAutomação Industrial

promoveu pela primeira vez no

Munlcíplo, em parceria com a

empresa fornecedora Dover Metal
Work G roup, o Workshop Tecno
logia em Automação Industrial,
ocorrido na qulnta-felra à noite, no
auditório do Sesi (Serviço Social da
Indústria). O evento contou com a

participação de aproximadamente
90. representantes de empresas de

Jaràguá do .Sul e região da mi

crorregião do Vale. do Itapocu. O
. coordenador do Departamento
Pneumático da Fiedler, Andreas
Fiedler, diz. que o objetivo da pales
tra foi repassar informações para

empresas que atuam na área pneumática.
- Foi explanado sobre o que há de mais moderno na ár.ea de produtos
para aumatização de máquinas, o que gera qualidade, além de aumento

produtividade nas indústrias -, destaca. Na.oportunldade, Fiedler
mencionou que foi abordado também assuntos relacionados a lógicas
eletrônicas.

-

.,;

A FiedlerAutomação Industrial atua em todo Estado de Santa Catarink
e optou por realizar 0 workshop em Jaraquá do Sul pelo-grande número
de parceiros que atende e, devido a aceltabllidade do público, pretende

. organizar novos eventos .:

Fiedler promoveu workshop sobre.
pneumática em Jaraguá do Sul

'

I!
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11o ENCONTRO
de Motociclismo

(

SÁBADO,7 DE SETEMBRO DE 200;

PROGRAMAÇÃO
06.09.02 SEXTA-FEIRA

A Tarde/Noite - Recepção e Inscrição
Das·19h às 20h - Banda H iperion
Às 21h - Banda In Natura
Bebida e Acessórios para Motos

07.09.02 SÁBADO

9h - G rand i aso desfi I e de todos
Motociclistas com suas máquinas em

comemoração a semana da Pátria, na rua

Reir{oldo Rau. .

Local de Concentração: defronte Maba
Tintas (Centro). Após a concentração sérá
no local da festa: na Praça Ângelo Piazera

12h - Saída em grupo para o almoço
Local: Parque Malwee

14h - Após o almoço retorno a praça, com

apresentação de "Show de Wheelinq",

17h - Shaw musical com "Grupo Emoção"

19h30min - Banda 6a Estação de Erexim

22h -Grande Shaw com "Geovana Texas"

-
Lanches
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