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Colegiado do Contran vai realizar reunião na próxima quinta-feira, em Brasília, para discutir a polêmi
ca sobre as supostas irregularidades das infrações provenientes de radares e lombadas eletrônicas

Contran discute a ,ilegalidade
de multa por radar eletrônico

,

O colegiado do Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) vai se reunir na próxima quinta-

-

feira; em Brasília, para discutir a questão da irre

gularidade na cobrança de multas de radares ele
trônicos. A informação sobre a, confusão na le

gislação foi publicada pelo ministro da Justiça,
Miguel Reale Júnior, .no "Diário Oficial da

Filas e falta de informação irritam trabalhadores

Maioria não sabe qual a '

real situação de - sua conta
)

A maioria das pessoas que está na fila da Caixa Eco
nômica Federal para receber o FGTS dos planos Verão
e Collor 1 está indignada com a falta de informação e

com a �orosidade do atendimento. A gerência afirma
j

que a maior parie já recebeu, mas a lista ainda é grande.
PÁGINA 5

União". O diretor do Departamento de Trânsito
da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Aurélio Luiz

I

Junkes, afirma qué os equipamentos seguem
operando normalmente até- receber definição
jurídica do Contran e Denatran (Departamento

, "-

Nacional de Trânsito).
PÁGINA 10

Seminário é um dos pontos turísticos da região

Seminário d� Corupá faz
I

70\anos e promove festa
o Seminário Sagrado Coração de Jesus, de Co

rupá, comemora os 70 anos de fundação com uma

série de âtividades, que serão realizadas neste do

mingo, a partir das 10 horas, com celebração de missa

festiva, bingo, café colonial e baile.
PÁGINA 8

GUINDASTES #

'JARAGUA
ir 273-1000

o Governo do Estado autorizou a

redução do valor da base de
cálculo para recelhimento do
ICMS nas operações de saídas de
suíno do mercado atacadista,
Página 5

A artista plástica Linda Poli está
\

• I
'

expondo sua mais recente cole-

ção de, pinturas no Espaço Cul
turel .da Caraguá Veículos, até o

dia 3 de outubro. São 25 obras.
Caderno Extra

Professor agredido
por vice-prefeito
o professor Rodolfo Stringari

registrou queixa contra o prefeito
de Massaranduba, Dávio Leu, e o

vice, Fernando Reinke, por ameaça
e lesões corporais, respectivamente.

PÁGINA 9

Quinta rodada da

Divisão de Amadores
,

'

I

neste fim de semana

PÁGINA 12
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Inda que tarde
MAURÍLIO DE CARVALHO _'_ Jornalista e pós�graduado em

Políticas Públicas

Muito bom o artigo de Abel Neto, sobre o terrorismo.

americano no mundo e suas reais intenções no provável
ataque aó Iraque, publicado ontem num jornal local. São

pouquíssimas as pessoas ,que conseguem enxergar além das

lentes
I
das agências de notícias - comprometidas com a

stablishment e dependentes do dinheiro americano.

Por que o mundo parou no dia 11 de setembro e não

pára no dia em que os ianques jogaram as bombas atômicas

no Japão, matando mais de 180 mil pessoas na hora e outras

milhares nos dias seguintes? Por que omundo não reverencia
as vítimas da política neoliberal que morrem 8e;foni� na

África e, nos países pobres, as vítimas dos ataques aéreos

dos Estados Unidos à Líbia, Vietnã, Coréia, Golfo,
Iugoslávia?

Os atentados terroristas são reflexo ela intransigência e

fruto de uma infinidade de fatores políticos, econômicos e
'

sociais que dilaceram a humanidade. Têm raízes profundas
na intolerância racial e transcendem qualquer tentativa de

se explicar a rebeldia de grupos confrários à política
"imperialista" dos Estados Unidos e aliados.

Devemos condenar todos os tipos de violência, de

discriminação e intransigência, e não apenas 'a dos

"inimigos" dos Estados Unidos. Por que os palestinos são

terroristas � os' judeus não? Por que Sadam Hussein (criado
pelos Estados Unidos para combate} o islamismo iraniano)
é um perigo para o mundo e Bush, com toda sua estupidez,
e o cruel Ariel Sharon não são?

, )

Por que a ONU se apressou em apoiar uma ação militar
contra o Iraque na invasão do Kuwait, mas não move uma

palha para fazer cumprir suas dezenas de resoluções
exigindo a retirada de Israel do território palestino? Por que
essa mesma ONU se esforça para julgar e punirMilosevic
e deixa impunes os criminosos amigos dos Estados Unidos

(pinochet, Sharon - responsável pelo massacre de Sabra

Chatila -, Id Amin Dada, entre outros)?
São indagações que exigem reflexão e rejeitam a repetição

m�cânica da massificação da notícia, construída pela ótica

do império americano. Infelizmente, muitos ainda se

, submetem à opressão e sequer se dão conta disso. Não

percebem o viés econômico e excludente que delimita a

"ordem mundial".

É preciso lutar pela liberdade, pela justiça social e pelos
direitos, mas isso inclci to_dos os povos, de todas as raças e

crenças, ou então não estaremos sendo justos e combatendo

o bom combate. Paz e a liberdade não rimam com �erras
e opressão.

O terceiro milênio não começou bem e, pela vontade

dos Estados Unidos, não deve melhorar em nada.

Violência sem controle

•

É impressionante a faci-

.Iidade como o Brasil se toma

protagonista de episódios que,

depois contribuem pira vender
péssima imagem nacional, lá .

fora, A rebelião ocorrida no

Presídio de Bangu 1, no Rio de

Janeiro, com guerra de qua
drilhas dentro do estabeleci

mento prisional; só pode ser
"

motivo de escândalo em outros

p_aíses, porque dá bem uma
'

idéia sobre como está o des

controle das autoridades pú
blicas sobre a criminalidade en
volvendo o tráfico dê drogas.
A teia da violência, despre

zo pela lei é pela própria socie

dade, corrupção e conivência

há muito já foi tecida, confir
mando os comentários de que,
noRio deJaneiro, o tráfico exer

ce poder paralelo e, no entanto,
nenhuma medida efetiva é

tomada-. Enquanto isso, os tra
ficantes vão expandindo sua

ação nefasta, criando as con

dições para a destruição moral
,

do Rio de Janeiro, e, o que é

. pior, disseminando o modelo
de crime organizado no tráfico

(com o surgimento de diversas .

facções criminosas em disputa

r'A.teia da violência,
desprezopela lei epela
própria sociedade,

corrupção e conivência
hámuitojáfoi tecida

_J
entre si) para outras regiões do
País. Um exemplo éo que pode
servisto aquimais próximo, em
Florianópolis, onde o número
de assassinatos registrados no

ú!timo ano _impressiona, e já
existem guerras por disputa de

pontos de tráfico nos �orros.
Não é à-toa que os candi-'

datos à Presidência da Repú
blica tenham elencado a ques
tão da segurança pública corno
uma das primeiras áreas a serem

trabalhadas, se eleitos. Nada

: mais é do que declarar o óbvio
para a Nação, porque os pro
blemas nesse setor saltam aós

olhos, O que causa estupefa�ão,
porém, é a inércia das autori

dades diante de tão grave situa

ção. Negligencia-se uma faceta

terrível do comércio criminoso
de drogas, que é dé corromper
e de expandir o mal e a cor

rupção, envolvendo e destruin
domuitos no vício e induzindo

outros tantos ao crime, quando'
iludidos com a possibilidade de

ganhar algum dinheiro "fácil"

traficando, acabam,enredado!
e, geralmente� vítimas' da pró
pria violência do meio, quando
não condenados pelaJustiça.

É melancólico ver o govet·
'

ho de Fernando Henrique Caro

doso terminar dessa forma,
mostrando-se tão ineficiente no

trato da questão da criminali
dade no País. Anunciando me", '"

didas quando a violência chega
a situações extremas de co

moção nacional, como aconte

ceu por ocasião do assassinato
do prefeito de Santo An�ré,
Celso Daniel, mas que depos
ou não são colocadas em prá·

'

tica, ou simplesmente não são

eficazes.
A situação torna-se hilária

(mas também trágica) quando
se divulga que o comércio e até

agências bancárias fecharam nOt �

Rio deJaneiro, esta semana, por
ordem das quadrilhas que
controlam determinadas re·

giões da cidade, "em.sinal de
luto" pela morte de líderes do

tráfico Ocorrida no Presídio de

Bangu 1.

.üs textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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PT

Com a proximidade das eleições, os candidatos se

mostram incansáveis na busca pelos votos. O vice-'

governador e candidato a deputado federal pelo PFL
Paulo Bauer passou a semana percorrendo a Região

. Norte do Estado. Ele conta com o apoio do prefeito
de Canoinhas, que comemora neste final de semana

os 91 anos de fundação do Município. Bauer garante
que, caso seja eleito, será o deputado mais atuante em
Brasília. /

.

O candidato a deputado
estadual pelo PT de Jara
guá do Sul, DioneiWalter

da Silva, está bastante

otimista com a campanha,
,

e se diz satisfeito com a

receptividade dos eleito

res em relação à sua can

didatura. Amanhã, ele

viaja para São Bento do

Sul, '�nde será recebido
r:

pelos petistas da cidade

para panfletagem de rua.

e corpo a corpo com a

população. Hoje, ele e o

candidato a deputado
federal Marcos Scarpato
permanecem em Jaraguá
do Sul, para participar de
uma carreata, que sai pró
ximo ao Hipermercado
Breithaupt, às 13h30. \

.

KONELL
A Assessoria de Impren
sa do deputado estadual

I

e candidato à reeleição
Ivo Konell informou que
o julgamento do recurso

impetrado pelo candida

to contra a impugnação
de seu nome junto ao

TSE, (Tribunal Superior
Eleitoral), que seria vota

do na quinta-feira, foi,
adiado para a segunda
feira próxima"/Ainda de

acordo com a assessoria

de Konell, a informação
é de que o julgamento do
recurso foi retirado da

pauta do dia, às 16 horas

de quinta-feira, Caso o can
didato tenha o seu nome

impugnado, o diretório vai
escolher um substituto.

ENTRE ASPAS _

"O imposto UnlCO é, algo impossível de
acontecer. M,as a diminuição da carga
tributária é uma necessidade." (A af rmação
é do deputado federal e candidato à reeleiçã-o
pelo PT Carlito Merss, durante a visita que fez,
quinta-feira à noite, à Câmara de Vereadores

'. de Guaramirim) .

.1

Rua 25 de Jul�o, 234 • Bairro Vila Nova· Jaraguá do sul/se Fone/Fax: 370·8866

I DEFINiÇÃO: COMISSÃO DE INQUÉRITO VOTA A FAVOR DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO

Obra na 'Cantalício Flores'
foi'considerada

GUARAMIRIM - A CEI

(Comissão Especial de In
quérito), formada para in

vestigar possíveis indícios de
irregularidades na obra de

'

reforma da PraçaCantalício
Erico Flores, decidiu, por
três votos a um, pelo arqui
vamento do processo de in

vestigação. A decisão foi
anunciada durante a Sessão
Ordinária da Câmara de

Vereadores, realizada na noi
te de quinta-feira. O presi
dente daCEI,OsnyBylaardt
(PMDB), votou contra o ar
quivamento por discordar
do relatório apresentado
pela empresa Datual, con
tratada para prestar assesso
ria à-Comissão Especial de
Inquérito. Os vereadores
Salim José Dequêch (PFL)
eAltairJosé deAguiar (PPB),
relator da CEI, votaram a

favor do arquivamento da

CEI, que consumiu cinco
meses de trabalho e dezenas
de reuniões.

Mesmo com o. arquiva
mento da CEI, a lei não im- .

pede que algum vereador,
que não esteja satisfeito com
o resultado, possa encami
nhar o relatório ao Ministé-

I rio Público para que se dê
continuidade às investiga
ções. E é justamente isso que

....
/.

necessária
•

Cesar Junkes/CP

Relatório final da CEI foi apresentado na sessão de quinta-feira, na Câmara de Vereadores
!

a bancada do PT, mais pre
cisamente o vereador Eval-
.do João Junckes, pretende
fazer. Indignado com o ar

quivamento da CEI, Pupo,
como é mais conhecido o

vereador petista, garante que
não vai deixar as coisas co

mo estão. ''Ainda temos
. 1_

muitas perguntas que nao

foram respondidas e as res
postas' que apresentaram
não correspondern com a

evidência dos fatos", (ques-_
tiona o vereador.

I

Pupo afirma que o teor

do relatório, de 17 páginás,
indica claramente que houve

irregularidades mas não

apresenta justificativas con-

vincentes. "Foi um relatório

tendencioso, com informa

ções claras sobre as irregula
ridades cometidas pelo en

tão fiscal daPrefeitura, Eucli
desMurara, que assinou che
ques com valores superiores
ao que foi pago em deter
minados serviços", argu
menta o vereador, que

questiona ainda o fato de
um funcionário de confian

ça assumir uma obra na

condição de empreiteiro.
,

ACEI foi solicitada pe
los vereadores Evaldo Joã�
Junckes (PI), Francisco de

Souz� (PMDB), OsnyByla
ardt (PMDB) e Ismário Frei
tag, também do PMDB, e

foi aberta em abril deste ano,
.

com a finalidade de inves

tigar as possíveis irregularida
des nas obras de reforma
da Praça Cantalício' Érico
Flores. Os vereadores que
pediram a CEI (na época o
vereador do PT era o presi
dente da Câmara de Verea

;dores), questionaram o vá-
_

lar gasto pela Prefeitura na

obra.
De acordo com Jun

ckes, Q prefeito disse para a

imprensa que foram gastos
R$ 30mil,mas enviou ofício
à Câmara de Vereadores
afirmando que os gastos fo
ram de R$ 19.991,03.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Carlito Merss fala para os vereadores de Guaramirim
,I (

I
,

.

JARAGUÁ DO SUL - O

deputado federal e candida
to à reeleição pelo PT Carli
to Merss esteve, na noite de

quinta-feira, na Câmara de

Vereadores, quando falou
sobre seus projetos de tra

balho e de suas propostas__

para a RegiãoNorte de San
ta Catarina.Merss, que é na-"
tural de Joinville, passou a

tard� de quinta-feira em

Guaramirim, conversando

com a população e entre

gandomatetial de campanha.
Convidado a participar

da mesa dos vereadores, o
deputado falou sobre o

"Orçamento Regionaliza
do", assinado na época que
era deputado estadual, e

lembrou do apoio dos. ou
tros deputados da região,
UdoWagner, GeraldoWer

ninghaus e lvo Konell, que
também votaram a favor

I

do "Orçamento Regioneli
zado", que, segundo ele, foi
esquecidopelo atualgoverno..

'

Questionado pelo vereá
dor Salim Dequêch sobre o
"Imposto Único", Merss
foi enfático ao afirmar que
o Imposto Único é uma en

ganação porque é algo im
possível de acontecer.

Ma� salientou que a di

minuição da carga tributária
, , . )

EIe neces sana e urgente. e

defende-a existência de ape�
nas' seis tipos de impostos,
dois para cada esfera do po- .

der:municipal, estadual e fe
deral.

J

Também criticou o que
classificou de imposto sobre
o salário ao falar sobre a co

brança do Imposto de Ren
da. "É preciso cobrar o im
posto'sobre os rendimen

tos, não sobre o salário", ar
gutllenta o candidato. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I REVOLTA: PESSOAS IMPACIENTES NAS FILAS REIVINDICAM AGILIDADE NA CAIXA EC,ONÔMICA FEDÉRAL

Trabalhadores pessimistas
\

com o resgate do FGTS
]ARAGuA DO SUL - A

matéria publicada no Jor
nal CORREIO DO POVO,
dia 5 de setembro, sobre
o r-epasse dos créditos

complementares 'nas contas
vinculadas do FGTS (Fun
do de Garantia do Tempo
de Serviço), relativas ao

complemento de atualiza

ção monetária dos planos
econômicos Verão e Col
lor 1, gerou polêmica e

demonstrou a necessidade
de revelar o outro lado da

questão. A insatisfação é

geral. Uma série de acon
tecimentos.vem tirando o

humor e estarrecendo até
os mais otimistas. Esta

afirmação pode ser eonfir

mada na opinião da esto

quista Vanir Karsten Fá:

gundes, ao visualizar, dia-
.

riamente, dezenas de pes
soas em frente à CEF

(Caixa Econômica Fede-'

ral), de Jaraguá do Sul. O

que mais lhe impressiona é

a desinformação destes

trabalhadores que aguar-
, dam impacientes nas filas.

Ela aéredita que cerca de

95% não fazem idéia sobre
sua real situação junto à

CEF. ''A falta de comuni

cação entre trabalhadores
e funcionários do banco é,
sem d�:vida nenhhma, o

maior problema", or,ina.
'Para quem está perden

do horas no emprego;' o
desperdício de tempo,
aliado ao número de vezes

Sue precisa retornar ao

banco, provoca ainda mais
indignações. Como é o

caso do mecânico Luiz
Carlos H. Hein, que, pela
segunda vez, em dois

meses, teve' que permane
cer 3 horas na fila para

Cesar Junkes/CP

Gerente da CEF diz que não há nada a fazer quanto às filas na porta da agência

sacar o montante. de R$,.-

280,00. "Aos funcionários
do banco caberia pontuar
as dúvidas dos clientes,
suas angústias e orientá-los

de maneira dara e precisa"
reivindicaHein.

Outras pessoas, toda

via, enfrentam a fila para
que seus familiares não I

precisem passar pela mes

ma situação de Luiz Car
los. Um exemplo é o da
dona de casa Luiza Gon

çalves da Luz. Ela afirma

que é terceira vez consecu

tiva que volta ao banco.

"Quando sou atendida.

sempre tem algum docu
mento que está incompleto,
ou mesmo faltando. Dá
vontade de desistir de re

ceber o dinheiro, injusta
mente retirado da conta de
meu filho", desabafa Luiza,
que também sofre de epi-
lepsia. I

Por outro lado, o ge
rente de atendimento da !

CEF, Astor Schuh, ressalta!

que as maiores dificuldades
em repassar os créditos

complementares são em

decorrência de problemas
gerados pelos próprios
trabalhadores. Ele cita

vários exemplos, dentre
eles a desatualização dos

endereços junto aos cadas
tros do FGTS; cadastros

provenientes de outros

bancos, cujas informações
sobre a rescisão contratual

estão incompletas e os ho
mônimos (pessoas com

nomes iguais), fato este que

gera mais transtorno, co

mo também a diferencia-
/' .

ção do cadastro junto ao

PIS (programa Integração
Social), pessoas que não!
acrescentaram sobrenomes

) mulheres casadas -,
. que vão de encontro com

os cadastros bancários.

"Toda operação p.assa pe
lo sistema que acusa os er

ros. É muito comum en

contrarmos transcritos, de
três a quatro formas dife-

rentes, o mesmo nome",
explica.

Quanto à fila de espera,
o gerente acrescenta que
funcionários da agência se

dirigem às filas, a fim de
anotar o número do PIS

dos trabalhadores, objeti
vando promover uma ve

rificação prévia e, assim,
\

avisá-los antecipadamente
sobre suas situações junto
à CEF. "São pagas em mé

dia 500 contas diariamen

te, sendo que a expectativa
é para o acerto de mais 15

mil contas", explica Schuh.
"Não há nada o que pos
samos fazer com relação
às filas, até mesmo porque
o volume de pagamentos
a ser-efetuado ainda é mui

to expressivo. Contudo,
mais da metade das contas

liberadas para o saque já
foi paga. O atendimento

aos sábados agilizou os ser
viços e intensificou os sa

ques do FGTS",' finaliza.
(JULIANA ERTHAL)

Horizonte
I

'MAuRICl ZANGHEUNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola 'de Guaramirim

. \

zanghe@terra.com.br)

.Aproximam-se as eleições. -

Dúvidas pairam po ar, desconfiança na mente dos
eleitores e a credibilidade nas propostas dos pre·
sidenciáveis, ofuscadas.

Notadamente observa-se nesta campanha o

continuísmo da mesmice, porque todas as propostas
não estão embasadas em fundamentos ancorados em

. bases sólidas.

Falam tanto em resolver os problemas do Brasil
criando empregos, alavancar o crescimento eco

nômico, ,segurança e tantos outros fatores necessários.
Só não dizem como, nem de onde virá as fontes e

assim por diante.

Quero lembrar que,. para mudar este País não é

em um ano, nem em quatro'anos, mas, no rrúnimo,
dez anos, porque, primeiramente, temos que parar
com a gastança pública sem resultados benéficos; em

segundo lugar somos obrigados a hIvestir na educação
e na qualificação da mão-de-obra; em terceiro lugar
devemos investir na saúde da população para que ela

I
possa produzir e não consumir; em quarto lugar
investir na agricultura o que lhe é de direito e que seja
antes da safra, e não após a colheita; em quinto lugar
criar linhas de crédito com juros diferenciados para
micros e pequenas empresas igual ou menores que

para as grandes empresas.
Como sexto lugar, criar nas redes de ensino (par

ticular ou pública) centros de pesquisas, laboratórios
para que possamos despertar o empreendedorismo
nos jovens estudantes através de suas descobertas, e

não vendermos de outros países nossa criatividade.
Basicamente este seria o rrúnimo neces�ário para

colocarmos este País no lugar que lhe é devido por
nossos governantes,- porque o povo não'-tem. culpa
de tantosmandos e desmandos que até hoje não leva-

ram a nada.
,

Na hora da escolha, devemos lembrar sempre: é

preciso ter alguém que manda e é necessário que
alguém cumpra.

Idéias não se compram, idéias não se vendem, idéias
são criadas por alguém que pensa; e em uma ado

rninistraçâo é o administrador quem 'cria as idéias, 'é

quem ouve, fala porúltimo e executa através de' bom

censo.

. \

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders júnior
I

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da. sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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MOEDA
OBanco Central lançou na última quinta-feira as moe

das comemorativas ao centenário do ex-presidente
Juscelino Kubitschek, que estará em circulação no

mercado no valor de R$ 1,00. Segundo o chefe de

Departamento do Meio Circulante do Banco Central,

José Alexandre Barboza, a moeda é parecida com a

que está atualmente em circulação. ''A única diferença
é que a moed� traz a efígie de JK", explicou, dizendo
que, até o final do ano, a Casa da Moeda fabricará 50

milhões dessamoeda. Para os colecionadores, o banco

lança também as moedas de R$ 2,00, em prata, com

tiragem de 20 mil e valor estimado para a venda de

R$ 55,00, e a de R$ 20,00, em ouro, com tiragem de

cinco mil e que será vendida por R$ 435,00. Elas pode
rão ser adquiridas apenas nas regionais do Banco Central.

SUCESSO
O curso "Jeito" do Sucesso Empresarial e Pessoal,
que será realizado no dia 19, das 19 às 22 horas, e no
dia 20, das 9 às 12 horas e das 13h30 às 18h30, no
Cejas (Centro Empresarial deJaraguá do Sul), objetiva
proporcionar ao participante maior segurança no

convívio social e nas relações decorrentes do trabalho.
O público-alvo são os empresários, políticos,

, profissionais liberais, estudantes, ou seja, todos aqueles
que se interessam em aprimorar a ética profissional e
pessoal. O investimento é de R$ 240,00 para associados
daAcijs e R$ 260,09 para não associados. Inclui almoço

, 'no último dia. Inscrições pelos telefones (47) 323-2585
e 9985-7263 ou na Acijs, com Mainara, pelo telefone'

,(47) 371-1044, ou no e-mail.mai@acijs.com.br

COMUNICADO
Solicitamos o comparecimento do SRA.
LEONILDA CASTRO, portador da Carteira'
Profissional número 31712 série 0030-SC, à
Rua José Stulze, 101, bairro Baependi -

Jaraguá do Sul - SC, para tratar de assunto
de' seu interesse.
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IECONOMIA: SUINOCULTORES ENFRENTAM UMA DAS MAIORES CRISES NA HISTÓRIA DO SETOR

Redução do ICMS visá estimular
, ,

vendas de suínos no Estado
]ARAGuADO SUL-Vi

sando amenizar a crise fi

nanceira da suinocultura ca

tarinense, o Governo do

Estado autorizou a redu

ção do valor da base de
cálculo para recolhimento
do ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercado

rias) nas operações de saí

das de suínos do mercado
atacadista. A Portaria n°

277/2002 determina que o
valor cobrado, a partir de
agora, será de R$ 0,56 por
quilo de suíno vivo, e não
mais R$ 1,05.
De acordo com o ge

rente da Fazenda Agro
Pastoril Vale Vçrde, Sandro
Márcio Stricker, os reflexos
desta decisão ainda não

atingiram os produtores de
suínos em Jaraguá do Sul.

Para ele, o aumento nos in
sumos, o principal agrava,n
te desta situação, se deve

porque o próprio Estado,
visando aumentar o supe
rávit da balança comercial

brasileira, exporta milho'

para os Estados Unidos
de forma desenfreada.
Corno conseqüência os

preços do milho inflacio
naram para os comprado
res do mercado interno.
"No primeiro semestre de

2001, o pr�ço da saca de
milho era de R$ 9,00. No
mesmo período deste ano,

pagamos R$ 20,00 a saca

de 60 kg", ressalta. Ele ex

plica que, 70% da ração
consumida pelos suínos é

composta de milho e fare
lo de soja, e, em razão dis-

Cesar Junkes/CP

Fracasso nas vendas para a Rússia, principal consumidora, fez os preços despencarem

to, o valor dos insumos se

torna exorbitante. Em

tempos de altasnas vendas,
o porco de 100 kg custava

R$ 1,70. Hoje, desvalori
.zou para R$ 1,10 o kg",
desabafa.

Outros' fatores desta

crise no setor se devem, se
gundo o veterinário da
Cidasc (Companhia Inte

grada de Desenvolvimento.
Agrícola de Santa Catari

na), Fúlvio Goetten, por
que as agroindústrias incen- .

tivaram o incremento da

exportação suína vislum
brando as exportações.
Ocorre que, a expectativa
nas vendas fracassou em

razão da Rússia, principal
compradora, ter boicota-
-do o Brasil, comprando
os suínos da China, e a Ar

gentina, devido aos graves
problemas' econômicos,
resolveu não contrair mais

I

dívidas", acrescentou o ve
terinário. Houve também

retração do consumo da
carne e derivados, além da

queda nos preços no mer

cado internacional. Resulta

do é que toda produção
foi revertida para o mer

cado interno, o que gerou
baixa dos preços pelo vo
lume excedente nas granjas,
impossibilitando a absor

ção da produção pelas
agroindústrias do Estado.

Esta é a' segunda vez,
em menos de um mês, que
o governo reduz o preço
da pauta de valores .mí
nimo do ICMS sobre suí

no. Outra medida adotada

pelo governo foi a possibi
lidade de os suinocultoces

utilizarem os créditos das

operações interestaduais da
compra de insumos, para
abater do imposto devido

pelas vendas interestaduais

dos suínos vivos. Entre as

ações implementadas, a

fim de reduzir os prejuízos,
está também a determina

ção de aumentar o consu

mo institucional de carne

suína.
É que o produto de

'verá ser incluído no car

dápio de instituições pú
blicas, como hospitais,

, quartéis e penitenciárias.
Santa Catarina detém

mais de 30% do abate de

suínos no País e é res

ponsável por 80% das ex

portações.
O rebanho catarinense

de suínos é de 4,7 milhões
de animais, sendo que 80%
estão no Oeste do Estado.
A suinocultura movimenta

R$ 2,2 bilhões por ano,

empregando 60 mil pes
soas diretamente, e geran
do outros 135 mil indire
tos. (JULIANA ERTHAL)

Unerj e Ma�isol investem na qualidade da educação
]ARAGuA DO SUL - O

curso de Engenharia de

Confecção da Unerj (Cen
tro Universitário de Jara
guá do Sul), implantado
em agosto de 2001, foi be
neficiado, na última 'quarta
feira, através da doação de

máquinas e equipamentos
pela empresaMarisol, para
ampliação da estruturados
laboratórios da instituição.
Entre os equipamentos

doados pela empresa estão
14máquinas de costura in
dustrial, 36 cadeiras e uma

estação para modelagem,
composta de mesa digita
dora, computador e soft-

,
ware de aplicação.

Na opinião do diretor

presidente da Marisol, Vi
centeDonini, a ação corres
ponde à preocupação da

empresa com a educação,
uma peça fundamental para

o crescimento e o desenvol
vimento da região'. "O
exercíci� da responsabili
dade social é fundamental

I

para a sobrevivência e o su-

cesso de uma organização",
afirma o,presidente.

,Para o professor Re
nato Zanandrea, da Unerj,
a graduação em Engenha
ria de Confecção veio pre
encher uma lacuna no mer

cado, já que as empresas se

ressentiam de profissionais
em nível de engenharia,
mas que estivessem cap�ci
tados para a área ,de con

fecção. "Os laboratórios

são fundamentais para a
,

completa formação do
..

profissio�al, pois de passa
.

a ter uma visão completa
do processo, desde o de
senvolvimentodamatéria
prima até o produto final";
destaca Zanandrea. (JE)
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6CORREIODOPOVO GERAL

I CIDADANIA: SESC PROMOVE PALESTRA SOBRE OS DIREITOS E DEFESA DOS CONSUMIDORES

Alunos de Direito da Unerj
recebem aula de cidadania

]ARAGUA DO SUL - o

Sesc (Serviço Social do Co

mércio) comemorou, on
tem, 56 anos de fundação
com umaprogramação que
inclui várias ações na área

educacional, através do Pro
jeto "Sesc e você, educando

para a cidadania". EmJara
guá do Sul, um dos eventos

promovidos foi a palestra
proferida pelo coordena

dor-executivo do Procon

(programa de Orientação
de Defesa ao Consumidor),
Roberto Rapozo de Olivei
ra, para estudantes do curso
deDireito daUnerj (Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul), ontem à noite:

De acordo com Olivei

ra, o Procon é o órgão de

proteção, orientação e defe
sa do consumidor. Em riível

administrativo, é o media

dor das que�tões, pois pro
cura trazer para si as partes
conflitantes, para que pos
sam tentar um acordo pre
liminar. Ele abordou temas

referentes, às maiores recla

mações atendidas no Pro-

.

condeJaraguá do Sul, escla
recendo aos alunos o emba

samento legal para solucio

nar tais conflitos. Segundo
ele, o serviço de telefonia é

o líder em reclamações. São
dois os maiores problemas
enfrentados pelos consumi
dores..O primeiro diz res

peito à oxidação decorrente
da umidade nos celulares,
que não apresenta garantia
de assistência técnica junto às

operadoras de telefonia. Por
isso, o Procon oficializa as .

operadoras para que expli
que as razões desta oxidação
e indique asmedidas que es
tão sendo tomadas, a fim de
solucionar este problema,

Cesar Junkes/CP

Rapozo de Oliveira palestrou para alunos da Unerj sobre direitos do consumidor

Ainda com relação aos ser-.

viços de telefonia, outra re

clamação das pessoas é

quanto aos valores dos im

pulsos cobrados. A OAB

(Ordem dos Advogados
do Brasil) Seccional de Santa
Catarina intentouAção Civil
Pública, com pedido de an

tecipação de tutela contra a

Télesc BrasilTelecon, reque
rendo, nascontas telefônicas
dos assinantes, informações
detalhadas sobre horário dás

ligações, duração, identifica
ção de chamada e o valor

correspondente. ''A empresa,
está em grau de recurso",
completa-.

Com relação aos alu

guéis, no caso de rescisã�
contratual antecipada, as

imobiliárias, em geral, estão
cobrando urna multa inte

gral de três aluguéis. Portan
to, segundo a lei, deve haver
urna multa proporcional ao
tempo restante. Caso o in

quilino permaneça no imó
vel após o vencimento do

contrato, amulta não émais

devida, sendo 'necessário
" .

somente o aviso antecipado
de 30 dias antes da retirada

do imóvel.

Outro assunto aborda

do na palestra foi sobre o

consórcio. As 'pessoas que
desistem de prosseguir com
o consórcio têm o direito
em receber as parcelas pa- .

gas, porém, somente após
o término do grupo. Por'

exemplo, se era um con

sórcio de 60 meses, o desis

tente receberá depois deste

prazo.
O coordenador ressal

tou aos acadêmicos a im

portância em pedir a nota

fiscal ou O cupom fiscal nas

compras efetuadas no co-
," . i·,

mercio, pOlS servem pnncl-
palmente como um termo

de garantia da compra. Não
esquecer de conferir o ca

tálogo com o termo de ga
rantia, mais cotmecido co

mo garantia contratual ou

legal do produto. Mas, no
caso de precisar utilizar esta
garantia, o consuÍnidor de
ve solicitar da loja urna or

dem de serviço. De acordo
__.

com o Artigo 18 do Código
de Defesa do Consumidor,
o estabelecimento terá 30

dias para resolver o defeito
do produto, sob pena de

devolver o dinheiro ou tro

car o produto por outro.

Na compra de automó

veis usados nas revendas, o
coordenador afirma que é

fundamental haver um

contrato especificando os

veículos a serem trocados na

transação, a diferença a ser

paga, qual o restante a ser

financiado e em quantas par
celas, sendo que a garantia
para o carro, neste caso, é

de 90 dias. Se no contrato
I estiverescrito "com reserva

de domínio", significa que,
se o comprador não efetuar
os pagamentos, o vendedor
reverterá novamente o bem

para si. No ano de 2000, fo
ram formalizadas 1.908 re

clamações. Em 2001,1.462,
e, neste ano, at{o dia 12 de

setembro, somente 420.

Mais informações e recla

mações o telefone doProcm
é Z75-3237. (JUUANA ERlHAL)

SÁBADO}14 de setembro de 20.Ql

Ação livre prom�ve curso

NOSSA MENSAGEM

"Perdoar sempre"

A Liturgia de hoje convida-nos a fazer a experiência do

perdão. Perdoar é um profundo gesto de amor. Não

compreende o Reino de Deus e não entra nele quem não

consegue perdoar. Perdoar sempre! Perdoar a todos!
Perdoar sem limites! É assim que o Pai nos perdoa. Se

quisermos receber d perdão de
.

Deus, devemos antes perdoar ;_A=ol",,·o.:_:-------111
os nossos irmãos. Na oração
do Pai-posso, determinamos a

medida do perdão que que
remos receber, quando reza

mos:
\\ Perdoai-nos as nossas

ofensas assim como nós

perdoamos ... fi. Abertos a dar
e receber o perdão, celebre
mos com gratidão a alegria
esta Eucaristia, fonte de amor
e da vida.

]ARAGuA DO SUL - A

Ação LivreTurismo vai rea
lizar, entre os dias 18 e 20 de

setembro, no auditório do

CentroEmpresarialMarket
Place, urna nova edição do
PRT (programa de Requa
lificação Turística) 'Jaraguá
do Sul Turismo de Qualida
de". O programa busca

apresentar informações tu

rísticas para empresários e

funcionários de empresas
que tenham interesse comer

cial no turismo. O curso é

destinado a hotéis, postos de
combustível, empresas de

transporte, agências de via

gens e turismo, restaurantes
e comércio, além de pessoas

PEDREIBAI.O
I BRAICO L"DA.
PEDIIIBRiftU ._Ç8..,..••�

81U'1'.I'.a;.p�;" DEIBrrA

�i 37�21�238
'11;"1-8824'

que tenham interesse no de.
senvolvimento turístico da
cidade.

- Já participaram do
treinamento cerca de 50 peso
soas e 20 empresas recebe,
tão o adesivo que as idemiíi
ca como local preferencial
para obtenção de informa.

ções . turísticas -, destaca
Enio Luchtenberg, daAção I

Livre. Ele informa que o

treinamento vai .abranger
temas relacionados à história,
cultura, geografia, pontos tu

rísticos e perfil do turista,
No sábado, dia 21., os parti
cipantes farão visita técnica
aos principais pontos do.
Município.

1.

Domingo

Missas
.

,

Sábado

15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
17h30 - São Benedito

07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - São Critóvão

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429·- Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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SÁBADO,14desetembrode'2001

Consórcio Nacional

Escolha Agora
Sua Cart.a de Crfidl�o!!!

�, 08'
. PLANOS 37 A' 60 MESES ! ,

ÉSCQ:;LHAA MA,RCA 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

,J casa ou a.pa'1amento na cidade, campo ou prata, com o

PANAMERICANO você terá benefícios: especlais.

PLANOS 32 E 43 M'ESES

i '

27S�047S/997S-7602
Rua Jacob Buck, 120, -- Centro- -- Ao lado do Besc -- Jaraguá do Sul -- se
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REF 738 - VILA LENZI -

Terreno Rua Waldemar
Rebello cj 645,OOm2
(17x38). R$ 36.000,00

.

T ,

IODO - Nereu Ramos -Iet, Murara, ej 386,00m' , : RS 12.000,00
lO I2 - Barra do Rio Cerro - R. Oscar Sthneider, c/ 409,00m' RS 16.000,00
lO I3 - Nova Brasília· R. João Planinseheek, c/ 1.240,00m' " RS 85.000,00
1015- Czerniewicz- R. Roberto Ziemann, c/ I 037,00in' RS 95.000,00
1016 - Três Rios do Norle- de esquina, loto StoAntônio, c/751,05m' RS 22.000,00
l024 - 8arra do Rio Cerro - R. Oscar Sehneider, �/ 480,00m' : ,. RS 16.000,00
1030 - Ana Paula III - Terreno c/ 379,75m'. R: Adenor Horongo lote n'54 RS 15.000,00

.

CASAS
.

2000 - Vila Rau- casa de alvenaria, c/ 117,00m' e terreno de 2.407,00m' RS 145.000,00
200 I - Amizade -Iet. Versalis II, c/ 370,00m' ·terreno de 450,00m' RS 45.000,00 em conslrufio
2002 - Amizade·lot. Versalis 11- casa em alv., c/ 150,00m' ·terrenode 450,00m' RS 45.000,0
20 (O - Vila Lenzl· casa em alv., c/ 258,00m' -terrene de 418,12m' , : RS 160.000,00
20 12 - Czerniewicz: R. Antonio Gesser, 113, c/ 160,00m' : RS.80.000,00
2013 - Nova Brasília· c/ área de 200,00m'e terreno de 1200,00m' RS 160.000,0
2014 - Cenlro· Casa c/ I 44,00m' e terreno c/ 900,00m' ................................................•...................... RS 55.000,0
2016 - Vila Nova· c/395,00m' + piscina RS 260.000,00+linan
2020 - Vila Rau - Casa em Alv. R: (onrado Herdmann, c/2 casas. Uma c/n,OOm'e outra c/ 63,00m'· RS 30.000,00.
2021 - Jguá Esquerdo· R. João Januário Ayroso, 2820, e/202,00m'· em alv. Terreno de 450,00m' RS 1I6.000,00
2022 - Vila Rau - R. Anton _Frerieh, lot. 73, c/ 160,00m' , RS 53.000,0
2030 -Ilha da Figueira· R. Aguos Claras, alv., c/ I 28,53m' RS 58.000,00
203 I - Czerniewicz· ótima localização, c/ I 55,00m' .L RS I 10.000,00
2034 -Ilha da Figueira· R. Domingos Rosa, 302, c/ 326,00m' RS 120.000,00
2035 - Barra do Rio Cerro· mini-fháeara t/ terreno de 2900,00m' e casa e/87,50m' RS 75.000,00
2036 - Baependi·lol. Bartel· casa alv., c/ 140,00m' e terreno c/ 380,00m' RS 80.000,00
2038 - Vila Amizade· Sehroeder I, c/ 170,00m' :,RS 22.000,00
2040 - Nova Brasilia- R. 0"0 Kuehenbeeker, c/ 150,00m' : : RS 37.000,00
2042 - Nereu Ramos - Casa alv. c/ 90,30m', terreno c/ 550,00m' RS 35.000,00
2045 - Cenlro - R. Antonio Carlos Ferreira, Galpão Comercial, c/ 500m', terreno c/ 1218,00m' RS 330.000,00
2046 - Centenário - Casa alv. c/200,00m', terreno c/ 360,00m' RS 85.000,00
2050· Vila La/au· R. Ernesto lessmann. Casa em alv. c/ nO,OOm' e terrena c/ 336,00m' RS 90.000,00
205 I • '(i11i Lenzi/Nova Brasilia· (osa de mad, R. João Planiseheek, terreno e/400m', e renst, c/ 80m' .. RS 55.000,00
2052 - Agua Verde - Casa mista, R. Jorge Buhr, terreno c/700,00m' e a eonstr. c/ 110,00m' RS 50.000,00
2056 - Figueirinha· R. Anélio Nicoehelli· casa alv., c/ I 76,00m' e terreno c/ 450,00m' RS 45.000,00
2057 - TilaMarlins· R. Agostino· casa mad., c/ 39,OOm' e terreno c/ 332,00m' RS 22.000,00
2058 - TilaMarlins· R. Santa Ana . casa mad., c/ 50,OOm'e terreno c/332,OOm' RS 22.000,00
2059· Vila Lenzl· Terreno c/ 570,OOm' e construção em alv. c/ 70m' e construção c/70,OOm' RS 35.000,00
2060 - Ala. Luzia - Casa Mista c/ BO,OOm' e terreno c/ 552,OOm'. R: 950 loto Geranium RS 25.000,00
206 I • Joio Pessoa· Casa Alv. c/ 95,00m' e terreno c/ 350,OOm'. R:.Arthur Gonçalves de Araújo RS 50.000,00
2062 - Sio Luiz - Casa Alv. c/265,00m' e terreno c/ 403,00m' R: José Narloeh : RS 65.000,00
2063 -Ilha da Figueira' CasaAlv. e/80,OOm'e terreno e/518,OOm'. R: Campo Aljre RS 40.000,00
2065 - Bairro Vieiras· R. Walmor Rolando Muller· casa mista c/ 130,OOm' e terreno 364,OOm' RS 35.000,00
2066 '1lha da Figueira - R. Antônio Koehela -lerrene c/ 567,00m', contendo I casa c/84,00m' e I sobrado c/ 140,OOm'. Sendo
o sobrado c/ 2 moradias , RS 60.000,00

APARTAMENTOS
/

300 I - Cenlro· eobetura c/ 400,OOm' RS 160.000,00

����::� :�:::::::: :��:� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� �::��&��
Rio Bra

PLANTÃO: 9133-7539 Fabrício ou 9993-6992 Fernando
E-mail: garcia@unerj.br - CRECI1541-J -' Rua João Planinscheck, 302

* PENSAMENTO DO DIA*

"Amigo, é aquele que sempre chega
quando todo mundo já de foi" ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - apto no Ed. Karine cl área
total de 75,00 m2, 2 dorm. sala com

sacada, + chur., bwc-social, coz., área
serviço cl sacada, gar. R$ 43.000,00

A IMOBILlARIA JARDIM JARAGUA está disposta em zelar seu imóvel com a

máxima segurança e credibilidade!
� Estamos necessitando de imóveis para fins de locação, principalmente casas.

I .

.

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

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 - 371-6582/ Plantão: 9997-9471

CIERNIEWICI - casa em alv., com área
total de 1 50,OOm2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwc,
coz., área serviço, dispensa, garagem pi 3
carros, chur. Terreno cl 350,OOm2• Valor R$
60.000,00 (próx. Hospital Jaraguá)

.

CENTRO - casa madeirá cl área pi fins
comerciais na Rua: Guilherme Weege,
na 350, cl área total de 120,OOm2 - ter

reno (13x:a3')
�

462,OOm2• Valor
R$l 05.000,00 (negociáveis)f

CZERNIEWICZ - casa em alv. cl á�eq
total de 182,OOm2, suíte + 2 dorm., 2
salas, 2 bwcs, cozinha, área serviço,
garágem pi 3 carros, área. cl chur. -

terreno cl 332,OOm2• Valor negociável.

CENTRO -

apto. Ed.
Menegotti cl
área total de
139,OOm2,3
dorm. sala cl
sacada, 2 bwc,
cozinha, área
de serviço,
pep. empr.,
garagem. R$
75.000,00

CENTRO - casa em alv. pi fins com. ou resid.,
cl área total de 157,OOm2, 2 dorm., 2 salas, 2
bwcs, coz., área serv., gar. pi 2 carros, chur.,
terreno cl 561 ,50m2• Valor R$ 85.000,00
(aceita imóvel em Jguá até R$ 50.000,00)

CENTRQ- apartamento (mobiliado) no ED.
Riviera cl área total de 144,82m2, suíte +2
dorm., sala cl socodo, 2 bwc, cozinha, área
seriço, garagem pi 2 carros. R$ 120.000;00
(aceita troca por casa).

,:-

- o Imo casa em a v., c oreo

total de 180,OOm2, suíte + 2 dorm., 2 salas,
escr., bwc-social, lavabo, cozo cl armários, área
serviço, gar., terreno cl 450,OOm2• R$
105.000,00 (aceita proposta)

CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal Barg
c! área total de 134,OOm2, suíte + 2

.dorm., sala cl sacada + chur., bwc
social, coz., área serviço, gar., salão
festa, piscina. Valor R$ 1 ÓO.OOO,OO.

( T. PAPP - casa a V.
.

cl área total de 170,00m2, suíte + 3 dorm.,
2 salas, bwc-social, lavabo, coz., área servi-

- ço, gar., área cl chur., terreno cl 525,00m2•
Valor_R$ 130.000,00 (aceita proposta)

VILA RAU (Lot. Renascença) - casa

nova em alv. c/área total de 150,OOm2,
suíte + 2 dorrn., sala ornplo, bwc-social,
cozinha, área serviço, garagem pi 2 car

ros, área cl chur. - terreno cl 400,OOm2•
Valor R$ 85.000,00 (aceita financ.)

SÃO LUIS - (Próx. Arroz Urbano) casa
em alv., cl total de 140,OOm2, 4 dorrn. 2

salas, 2 bwcs, coz., área serviço, gar.,
terreno cl 400,00m2• Válor R$ 50.000,00.

CENTRe;> - apar
tamento no Ed.
Schiochet c/ área
total de 170,OOm2,
suíte + 2 dorrn.,
sala cl sacada, 2

bwc, cozinha, área
de serviço cl terra-

.

ço amplo, dep.
I

ernpreqcdc, gara
gem, salão de fes

tas, pscina. Valor:
R$ 78.000,00 (Ne
gociável)

VILA NOVA - ótimo terreno cl área de
1.040,OOm2, 23,80m de frente pi Rua
Tibério Rozza - R$ 65.000,00 (aceita

proposta)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 2298- NOVA
BRAS/LIA - R: JOSÉ
EMMENDOERFER, 981 -

SOBRADO ALV, 160 W, 1
SUíTE COM noSEr, 2 DORM,
LAVABO, PISCINA, GARAGEM.
FICAM MÓVEIS COZINHA,
SÚíTE E ÁREA DE FESTA.
RS 100.000,00. TROCA POR
MAIOR VALOR
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ERRENO C/855m2
ha, sala, 2'bwc, lavanderia, área comI.

Aceito Proposta)
v arlos Ramthun, nO 18.137
IA -1Km após a Frigums

2·0601/9111-1213/9101-9011

_.��
REF. 303 - EDIF. KLARICE KOCH - 115m2, 2 dorms.
- Centro. R$ 67.000,00
REF. 304 - EDIF. SUELEN - 105m2 - 3 dorms. - Próx.

Resid. Champagnat - R$ 53.000,00
REF. 305 - EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - centro
R$ 190.000,00
REF. 306 - EDIF. CAPRI (entrega 2003) - 2 dorm. -

Vila Nova - Entr. + parcelas.
REF. 307 - EDIF. CAPRI (entrega 2003) - 3 dorm. -

Vila Nova - Alto padrão
REF. 308 - EDIF. CARAVELAS - 3 dorm. - Meia Praia

• R$ 130.000,00
REF. 309 - EDIF. 3 andares - 1 dorm. - Barra Velha

R$ 22.000,00
REF. 310 - EDIF. ASter - 2 dorm. - Centro - R$
60.000,00'
REF. 311 - EDIF. NAPOLl - 3 dorm. - Meia Praia - R$
1000.000,00
REF. 312 - EDIF. ANIBAL' GOMES - 2f3 dorm. -

Amizade - R$ 45.000,00 (Entrega 2003) entro 50%

+ 36 x direto.
'

L
E
N

PrazeremH
afender bem.A

3·""':,

ff

A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
Pre{- Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

Lera

REF. j22-Cl'SAALV.-300m" 95m2-.Jac{§JáEsq.,aOO-R$70.000,00
REF. 123 - CASA MISTA com aprox. 105m2 - Jguá
Esquerdo - R$ 32.000,00
REF.124-CasaAlv, cf2OOm"- ChéJT1� -R$13O.000,OO
R$13O.000,OO
REF.125-ALV. cf4dorrn,-15Qm2-São Luis-R$40.000,OO
REF.126-ALV. cf3dorrn. -85m"-StoAntônio-R$27.000,OO
REF.127 -ALV.cf3dorrn.-23Om"-BimjPapp-R$13O.000,OO

REF. 401- EDIF. TOWER CENTER -104m2f6º andar
- Centro - R$ 40.000,00 (20x)

REF. 102 - CASA ALV. - 3 dorms, 120m2 - Amizade

R$ 45.000,00
REF. 104 - CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Estrada

Nova - R$ 43.000,00
REF. 106 - CASA ALV. : 4 dorm. (231,00m2) - Bairro

Santa Luzia - R$ 35.000,00
REF.107-CflSAALV. -3dorrns, 144m"-Estrada f\Qva-R$40.ooo,OO
REF. 110 - CASA ALV. - 3 dorm. - Guaramirim - R$

27.000,00
REF. 111- CASA ALV. - 3 dorm. - 220m2 - Ana Paula
- R$ 110.000,00
REF.113-CflSADEMAD. -3 coms, 8()m2-VilaNWcl-R$80.000,OO
REF.121-CASAALV. -4dorrn., - 248m2-Vila N<MJ-R$:IAO.OOO,OO

II!!!JI

nl

CRECI • 1959..J
I mó., V e I S

275-0606
Rua Exp. Gumercindo da Silva,
119 - Centro - Jaraguá do Sul

REF. 502 - Área 365m2 - Estrada Nova - R$12.500,OO

•

REF. 504 - Área 703m2 -jJaraguá Esquerdo -

R$ 19.000,00
,

REF. 505 - Área 536m2 - Bairro Amizade -

R$ 13.500,00 (entr. + 12x)
REF. 508 - Área 633m2 - Água Verde - R$ 55.000,00
REF. 511-Área cf476m2 - Ana Paula 11-R$ 22.000,00
REF. 512 - Área cf 3.515m2, Vila Lenzi. R$ 28.000,00
REF. 513 - Área cf 305m2, Barra (próx. Malwee).
R$ 18.500,00
REF. 515 - Área cf 90.000m2 - Rua Santos Dum';
Joinville - R$ 700.000,00. ,

, REF. 516 - Área cf 391m2 - Lot. Zanghelini -

R$13.500,00
REF. 517 - Área cf 322m2 - Lot. Zanghelini -

R$ 11.500,00
,

REF. 518 - Área cf 450m2 - Ilha da Figueira.
R$ 11.500,00

"DISPOMOS TAMBÉM DE ÁREAS PARA

INDÚSTRIAS, REFLORESTAMENTOS, CHÁCARAS
E IMÓVEIS COMERCIAIS NA REGIÃO CENTRAL".
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CORREIO DO POVO 7 I

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
I

2462 - VILA LENZI - terreno cf
682,40m2 - R. Emílio Floriane, esq.
R. Lorenço Kanzler. R$ 27.000,00

5142 - AMIZADE - Casa alv. cf
130 ,87m2 cf 1 suite + 02 dorm., 01
bwc, terreno cf 420,00m2. Rua
Frederico Todt, 361 - R$55.000,00

5180 - 19uá esquerdo - Sobrado Alto Padrão cl
346,OOm2 e Terreno cl 826,OOm2• cl Suíte Master + 4
dorm. 2 bwc, piscina, piso porcelanado, cf Granito e

gesso. Cond. Residêncial .Flamboyant - (Lugar alto) .

Negociável
.

5178 - AMIZADE - casa alv., nova,
cf 117,00m2, suíte + 2 dorm., 1

bwc. Terreno cf 378,30m2. R. após
Blumengarten - R$ 70.000,00

5157 - CZERNIEWICZ - Casa alv. cf
lS6,00m2 - 03 dorm., 02 bwc (1 cl
Hidro), terreno cf 378,00m2• Rua
Henrique Marquardt. R$ 65.000,00

\TIl

2469 - VILA RAU - Terreno
comercial, cf 6.916,SOm2• Todo

plano. Rua Pref. José Bauer
R$ 150.aOO,oo

2458 - BARRA - 2 terrenos, cf
200,80m2 (cada) 1280x23S0: R.
Bertha Weege, 800mt acima da
Malwee - R$ 16.000,00 cada '

somente a vista

Ref. 5150 - Três Rios do Sul - casa

alv., cf 70m2, 2 dorm., 1 bwc, copa,
coz., lav., toda murada, cf jardim.

'

Terreno cf 464,00ri12• R. 699,
Augusto üemarch, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27.000,00 + fino

Ref. 5137 - VILA RAU - casa alv.
nova, cf lS0,00m2, suíte + 2
dorm., 1 bwc social, sala, copa,
coz., lav., gar. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00,

5134 - VILA RAU - sobrado cf
210,00m2, 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. 753;
nO 27. R$ 67.000,00 sinal + financ,

3049 -Área pI Inclúst 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 -

'ValorNegociável
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* CENTRO - casa alvenaria,
cJ250m2 constr. e terrreno
392m2• R$ 42.000,QO

* CENTRO I GUARAMIRIM
ganhe até R$ 3.400,00 rnensois,

São 17 quitinetes, terreno cl
850m2, área consto 780m2• R$

185.000,00 nego

* TRES RIOS DO NORTE -

casa cl 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

NEREU - CASA cl 3 qtos, 2
salas, bwc, lav., Lot. Zngelirie.

Terreno de 390m2•
R$ 36.000,00

GUARAMIRIM - CASA ALV.
- cl 3 qtos, sala, coz., bwc, lav.

o R$ 45.000,00 nego

GUARAMIRIM, com 1 suíte cl
hidro, 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 cf 600m2, 1 suíte cf hidro, 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. cf 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, c/5 suítes, 4 salas +
dep. R$ 280.000,00 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 - 4
cl 1 suíte + 2 qtos e demais
dep.: R$ 135,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lançamento
!

Diamantes são eternos...
�

. .

. J

,/ 2 OU 3 dormitórios com

dependências de serviço
,/ Salas de estar e [cntcr
.v'" Todos ambientes com

iluminação natural
� ,/, Sacada com revestimento

metalizado

,/ Aquecimento a gás (opcional)
,/ Hall com piso em granito
../ Sequndo vaga de

garagem (opcional)
.� Sacada com churrasqueira

em aço jnox

,/ Alto padrão de acabamento

,/ Super Localização:
. Rua Cebo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo-Rou

,( Sem juros de bancos

,/ Construçõo pelo Sisterno
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

,/ Projeto Flexível e Inteligente,
,

com arquitetura arrojada
,/ Taxa de condomínio reduzida

..

,.
'} ..
! >,.".'.'.>.,·'d.·,.·.. '.�·".

'

I'" ::,,{mu

r CREC[643:S

Compra • Vende • Aluga • Administra
-,
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Realizando seu .sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

COD 051 - BARRA DO RIO MOLHA -

residência em alvenaria com 1 suíte, 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
2 garagem - Valor R$ 53.000,00

COD 217 - VILA LENZI - sobrado em alto
� padrão - 1 suíte com sacada, 2 quartos com

'I sacada, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
lavabo, sala de estar, sala de tv, área de

,
festas com piscina, garagem para 2 velculos .

i - Valor R$ 165.000,00
�

COD 305 - VILA RAU - Condomínio

Renascença - Residência nova de esquina
em 'alvenaria medindo 164,00m2 - 1 suíte,
2 quartos, sala em 2 ambientes, cozinha,
lavanderia, banheiro; 2 vagas de garagem,
área de festas - Valor R$ 92.000,00

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

Valor R$ 60.000,00

COD 063 - NOVA BRASILlA - residência em

alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa/
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, terraço,
garagem, sala comercial - Valor R$ 100.000,00

COO 263 - VILA RAU - área de terra medindo

10.50<).,00m2 - residência antiga - Valor R$
300.000,00

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

COD 176 - FIGUEIRA - Residência em alvenaria
medindo 200,00m2 - 1 suite, 2 quartos, 2

salas, 2 banheiros, cozinha, lavanderia,
dispensa, garagem, área de festas, piscina,
edícula com 2 quartos, terreno medindo

1.200,00m2 todo murado - Valor R$ 75.000,00

COD 269 - BARRA' DO RIO CERRO - Sobrado
com 1 suíte, 3 quartos, sala intima, sala, copa,
cozinha, 2 banheiros, escritÓrio, dispensa,
lavanderia, dep .. de empregada, área de festas,
aquecimento a gás, 3 garagens, muros de

pedras, calcamento interno, massa corrida -

Valor R$ 120.000,00 (troca-se)

COO 306 - SÃO LUIZ - Residência em alvenaria COD 324 - RIO MOLHA - CHÁCARA - medindo
- 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia,
2 banheiros, área de festas, canil, garagem
dispensa, escritório, dep. De empregada, jardim
- Valor R$ 105.000,00

COD 338 - NOVA BRASILlA - Edifício Mathedi II
- 3 quartos, 'sala, cozinha mobiliada, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor R$ 52.000,00

COD 351 - NOVA BRASILlA - Edifício Mathedi -

2 quartos, closet, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor 52.000,00 - TROCA POR APTO
EM MEIA PRAIA -ITAPEMA

3.500,00M2 -A cinco minutos do centro com

ruas 100% asfaltadas - área toda escriturada -

2 lagoas com peixes - rancho - jardim - portão
eletrônlco'>- residência com 4 quartos, sala,
cozinha, garagem - terreno murado - pomar -

portão eletrônico - Valor R$ 120.000,00 - Pega
caminhonete a diesel como parte do paga"lento

COO 343 - JOÃO PESSOA - 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 20.000,00

COO 359 - VILA LALAU - Sobrado com 1 suíte,
3 quartos, dep. de empregada, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem
- Val�r R$ 110.000,00

alvenaria - 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
copa, cozinha, lavanderia, garagem,
dispensa, escritório - PROXIMO AO
CENTRO - Valor R$ 55.000,00

COO 304 - VILA RAU - Condomínio

Renascença - Residência nova em

alvenaria medindo 150,00m2 - 1 suíte, 2

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

COD 325 - NOVA BRASILlA - 1 suíte, 5

quartos, 3 cozinhas, 2 lavanderias, 2

garagens, 3 dispensas, 2 salas, área de
festas - Valor R$ 120,000,00

COO 347 - FIGUEIRA - Sobrado novo -1
suíte com hidro, 1 suíte simples, 2 quartos,
2 salas, 2 banheiros, área de festas,
garagem, aquecimento - R$ 135.000,00

quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha;
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 14 de setembro de 2002

ILHA DA FIGUEIRA
!

(

1006 - Cosa olvenorio( Ruo Mothios RYson, próximo Posto Pérola,
AMIZADE '.

.

área com 435m2 e construção com 104m2. 3 Quartos, sole,
/ I b .

I / bwc,lovonderio. RS 70.000(00
I

10S8-Cosoc 3qtos,soo(coz.( wcsoclo(gor.p 2corros, /' 1016 l d DOI' d T 304 21619I d' RS 55 000 00 -

- oteomento o ano m o erreno com m x
ovon ena.

AI'
,

.
. d ' ld RS 15.000(00 Ruo Santo Júlio.1060 -Coso em venono com 340 m2 e oreo constrUi o e 600, (2 .

2
2 d t 35 't 2 rt 3 BWC I d t chll '065 - Coso c/160m, 3 qtos( copo, coz.,lov., goro ri chur., 450mm e erreno. UI es, quo os, . t so o e es ar, rros-

d t
-

RS 65 000 00. .

h b did /3 I d e erreno. .,

qUelra( cozm o so me I e, garagem p carros no vo ar e
1100 (os Al' 'd 16000 2

RS 280 00000
- o em venono com uma oreo e ( m terreno com

1004' C
(

I
.

It t V Ih C 450(00 m2( com divisão interno, 3 quartos, solos( copo - cozinho(
- asa em o venene, o eomen o ersa es. asa com , d f h'.

280 11 2 t 450 2 A 't'
'

V I RS
oreo e estas com c UI;rosquelra e garagem. Ruo Pe. Donato, 318

, (
m e erreno com m. cei o-se corro. o or '

Ilh d F'
.

V I . 65 000 00
140.000,00.

o o Iguelro. o ar. . ,

CRECI934-J

�n
'.

tlf.etelJ
.A 1l!!J

1044 -loteamento Versalhes: (asa em alvenaria '

(sobrado) em construcão (fase de acabamentol
com 210 00m2contendo 1 suíte + 2 qtos, sala deNI

estar e jantar, copa, coz., lav., gar: para 3
carros.Terreno +- 480,00m2• RS 93.000,00

1066 - Amizade - casa em alv., semi-acabada; 2
qtos, 3 bwc, sala, coz., gar. pi 2 carros, i suíte,
copa, lav. Terreno: 450m2 (asa: 280,11 m2 área

constr. RS 140.000,00 aceita-se carro

BARRA
1'ooi - Coso c/3 quortos( bwc; cozinho, solo, goro cosa tem

.

90,00 m2de á�eo construído. Terréno ri 600 m2. RS 36.000,00
1003 -lo!. Girollo, terreno ri 392m2. RS 29.000(00
1005 - Borro do rio cerro: Terreno com +- 320,00 m2/
loteamento Roeder RS 7.000,00.
1 061-Terreno rl392 m2, no loteamento Girollo. RS 25.000,00

CENTRO
1032- Ed. Catarina Erching( 1 suíte + 1 quarto, bw(, salo,etc...
RS 70.000(00. \

1033- Coso em Alvenaria com 162mi e terreno conll050m2.
RS 180.000,00.
1037-Terreno com áreo de 650m2, em frenteoo Ed.Amaronthus.
RS 65.000(00. ,

1038 - Apto no Edf. Corvolho com 1 s�íte + 2 quartos, solo,
cozinho( lavanderia, dependenão de empregado completo, mais
1 bwc social. Apto ri 153m2. RS 60.000,00 + 38 parcelas junto
o Caixa Econômico Federal.
1039 - Apto no Edf. Corvolho com 1 sl,líte + 2 quartos, solo,
cozinho( lavonderio( dependenão de empregado completa, mais
1 bwc soãol. RS 90.000(00
104�- Apto cobertura no Edif. Joroguá, 2 solos conj., 1 suíte +
2 qtos( 1 bwc,lavobo, dep. de empregado compl. RS 180.000,00.
1045 - Ed. Cmorino Ersching( opto com 330m2.: contendo 4
quartos (2 suítes) e demais dependências. localização central

- próximo 00 rodízio de Pizzas Coneri. RS 2�0.000,OO
"

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

E-mail: engetecj@zaz.com.br
'

Rua Padre Francken, 253

1057- Coso em alvenaria com 191,56 m2e terreno com 1.050 m2.
Semi- acabado. Valor RS 150.000,00. .

1062 -faso em alvenaria com 150 m2 de área construído e + -

330m2 de terreno localizado no Ruo Felipe Irenzel nº 89( próximo
oMilium. 1 suíte( 2 quortos( 2 solos( copo, cozinho(' churrasqueira,
garagem p/2 corras

VILA BAEPENDI
1056-Aptorl3 qtos, 2 bwc, salo( copz, COz.( sacado, g<r. RS 60.000,00

.
-

VlÍALALAU
1017-Terreno ri 585,OOm2e sobrodo com 140,OOm2 RS 70.000,00
possa o ponte do Ilho do Rgueiro 'poro Vila I.olou entro no primeiro o

direito.
1019:Apto. próx o recreotivoMorisol, com suíte+ 2 quartos 240,OOm2,
sala cozinho, dep. completo de empregado RS 100.000,00

CZERNIEWCZ
1020 - Coso 2 andores ri suíte + 2 quartos (entrado no ruo do
Pomo) RS 130.000,00.
1021 - Terreno Ruo Roberto Ziemonn '(próx Ctmorinho) com'
2.548,91 32 x 24,80 RS 250.000,00
1022 - 2 cosas com terreno de +- 650'm2 RS 90.000,00.

1001- (asa semi - acabada ótima localização, ao
lado da recreativa daDuas Rodas.RS 110.000,00.

ÓTIMO PARA INVESTIMENTO
Casa em alvenaria com área de 90m2Loca/izada
na Estrada Nova no Valor de 24.000,00.
AceitaRSl5.000,00de entradaemais3X3.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
1031- Coso com 504m2, Ruo João Fronzner, terreno com 15x31.
RS 160.000,00

' ,

\

1101 - Coso em alvenaria área de 180,00 m2, terreno com área
de 600,OOm2, com divisãÓ interno, com 1 suite + 2 quartos, solo de
estar, cozinho, área de festos, churrasqueira, piscina, garagem para
2 corras. Ruo Arduino Pradi, Joroguá esquerdo, 44. Vaiar:
125.000,00

Casa com 3 quartos, garagem pi 2 carros, bwc, Rua Dom
Bosco 69. (Aceita-se carrokRS 8S.00Q,00, próx. a Demicar

VILALENZI
1026-Coso com 80m2 em alvenaria RS 37.000,00. '

VILA NOVA
1007 - Terrenos com 425,�5 m2 (l5x28,35) RS 35.500,00
1008-Terrenoscom675,OOm2(l5x45) RS 51'.513,00
1009 - Terrenos com 490,00 m2 (l8 x 28(35) RS 56.000;00 .

10 10- Terrenos com 570,00 m2 (15,! 38) RS 60.343,00

1�41 • (asa em alvenaria, próximo ao Forum com sala
de visitas com 2 ambientes, suíte com closet; sacada,
hidromassagem, 2 quartos e 1 suíte de visitas, cozinha
com armários embutidos revestido de granito, sala

comercial independente, com 55,70 m2, salão de festas, 2
linhas telefonicas,etc...\ RS220.000,00

'

1024 - Terreno com Caso no Rua João Ropelalto. Esquino
com o Ruo Edmundo Koch com 31.012m2 edificado com a

coso de aproximadamente 80,OOm2,' valor RS 135.000,00
Condições a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantim I finanças

02 Cinza Gas. R$ 21.000,00
99 Verde E. Gas. R$ 11.500,00
99 Azul Gas. 'R$ 11.300,00
97 Cinza Gas. R$ 17.500,00
97 Bordô Gas. R$ 10.300,00
96 Preto Gas. R$ 9.800,00

Siena

Goll.0

Fiesta,4p
Ranger, compl.
Corsa Super
Gol Plus
Blaser DLX
Corsa
S-10

96
96

95

Cinza

Preto

Bordô

Gas.
Gas. R$ 9.300,00
Gas. R$ 14.800,00

Logus 1.8, compl. 93 Preto Gas. R$ 9.800,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 11.900,00
Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00
DAO, baú 90 Branco Die. R$ 21.000,00
C-20 88 Bege Ale. R$ 14.500,00

::m::ç':Q':m'p:'Í',a::I:�lyê:g:II'Q"::OO,t,Q:�::ªI,' ;,F;ilg'ª::ü:'i:!I,:írriil

V ICULDS

Vectra Challnger
Grand Blazer DLX 4p
Kadett GLS

Vectra GL

Vectra CD

Corsa Sedan compl. - dir _

Santana 2.0 compl.
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

Bordô

Branca

Azul

Vermelho

Branca

01

99

98

98

99

99

99

97

9.7
96

95
95

94

93

91
91

84

78

G

G

G

G

G'
G

G

G

G

D

G

G

G

G

G

G
D

D

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - FONE: 370-0013

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

Marea HLX, 20Vv
Fiesta 2p.
Corsa

Palio ED, 2p
Fiesta 1.3

Uno ELX, 2p
, Escort Hobby
Uno CS

Tempra, 8V, compl.
GolGL

Verona

Saveiro

OFERTA

Ternpra Stlle, turbo 95 R$ 9.800,00

94
saaneenmr o •• -',,,,: :,..-;-",.,'-"�

•• "."" ••

mI'AV.:p�EFEITÔ:W�i.Ô�:�!�"Çí!.���1'ª!9�+��I�Rº:viEiRA;>j!lRAliij�',�º:�@::,l

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
ApoloGL,2p

96
93

90

Mille Smart, 2p
Uno Mille, 2p
Palio EDX, cl d.h., 4p

FIAT

01

91

97

Escort Hobby, 2p

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

vw
Gol 1.6, CU. para-choque pers.
Kombi Stander 1.6. envidraçada
Parati ct, 1.6. gas.
Fusca 1300
OM
Corsa MPA. Zp, 1.0 el aro. ürnp, des. TR. ar qte. 98
Corsa Wind 2p, verde meto Desemb. Alarme, T.E. 98
Kadet Gl, 1.8, 96, cl trio, e para-choque pers. 96

.

Kadet SL 1.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Kadet SL 1.8. desemb .• aerofôllo, para-coque pers. + CO 91
Monza SlE 2.0 el TE, 2p

,
89

Monza 1.8. 2p. compt.. (-Ar) htdramáttco 88
FIAT
Uno Mille. EX. LO. 4p. gas .• Lp .• ar quente. compl. - ar 98
Palio EOX 1.0. 2p. eompL, . ar 97
Palio El, 1.5. 4P. T.E .. pera-choque pers .• +,CD 97
Uno ELX. 1.0. 4p .• ar completo 94

Pick-up Rorino aberta 1.0. longa 94

Tipo eompL 4p. 95
FORD
Escort GLI. 1.8. limp. desemb .• ar-qte, dir. hidr. 96
F-l000. motor MWM Turbinado. hidr.· 86
PEUOEOT

Picape aberta 504 diesel 95
MOTO
Kawasakl 50 cc, Okm. 2002 - R$ 2.500.00 02
CG Tinam 125. el P. E. ·01
Honda CBR 450 90
Honda CB 450 DX 89

Branco
Cinza
Dourado
Cinza

G
G

,G
G

Vermelho
Branco
Prata

G
A

G

Branco

Cinza

Vermelho

G

G

G

\

Dourado G

96
95
91
81

branco
branca

prata
bege

verde
verde meto
bordo
cinza
verde meto

branco
dourado

bordô
bordô
branco
Azul meto
Branca
preto.onlx

azul meto
branca

bordô

azul
preta
axul

Fusca 85 Branco G R$ 1.500,00 + fin

Uno 1_0 Faire 02 Branca G

Gol 1000 98 Vermelho G

98 Prata M. G

98 Prata M. G

98 Bordô G

96 Bordô G

95 Azul G

95 Branco G

94
.

Roxo G

89 Azul A

86 Prata G

Ka

Vectra GL

Escort Sedan 16V

Escort GL 1.6

Vectra ,GLS 2.0

.Fiesta 4p

Golf GTI

Passat Village 1.8

Chevette

370-7986
Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul· SC

R$ 12.700,00

R$ 12.300,00

R$ 6.000,00 + fin

R$ 21.000,00

R$ 13.500,00

R$ 10.300,00

R$ 15.000,00

R$ 7.800,00

R$ 15.000,00.

R$ 5.150,00.

R$ 3.800,00

(

1999
1995

Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul - S�
(47) 376-1772 - 273-1001

vw
a Branco
a Branco
a V_
a Branco
o VenIe
o Cinza
o PI8ID
a Cinza

RAT
a Azul
a Prata
a VenIe
a Prata

IM
a Vermelha
a V8ITI18Iho
a Prata
D Branco
o Branco
o VenIe
a VenIe

RIIID
a Branco
a Cinza
a Branco
a Vermelho
a Azul
a Vermelho

MOfO
a VenIe/BnlmO
a Cinza
a Prata

IMPORTADOS
a V8ITI18Iha
o Azul

GoICU1.8
SantanaCl1.8, .., dlr.
SantanaCL1.8, dI�.
GoICL1.8
GoICL1.8AP
Apoloal1.8
GoICL1.8
V..antll

1998
1995
1994
1993
1992
1991
1999
1980

UnoS)(
UnoCS1.5,""
Uno CS 1.5, 2p
FIorIno1.5

celta,opa.
v-.aLScomp.
5-102.2

I).20Conquoot.�_
MonzaOL
",,-aLS30�.
CheYottII Sl

1998
1998
1995
1993

2002
1997
1998
1995
1995
1993
1979

EacortOL1.8V ..+ dlr.
PompaL1.8
Verona1.8
EoccirtXR3
EacortL1.8
EacortL1.8

1998
1998
1995
1994
1990
1990

2001
2002
1987

HondaBlaES
CGlltan
XL350

D_STD
Peu&eot 405 SRI�.

I Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Gol, 4p. Vermo cf roda 16v

Gol4p 16V
Saveiro fechada,
Fiesta 4p·
Uno Mille
Gol CLl1.6
Gol 1.8 CU
Uno, 4p. compl., EU<
Gol alc
Gol. 1.6, gas.,
F-1000 Dupla Comp
Parati
Escort, al,1.6
Fiorino
F-1000
Chevette, gas.,
Voyage,
Fusca

I

99
99
99
98
95
95
95
94
94
93
91
91
90
89
87
87
83
77

R$ 14.000,00
R$ 13.500,00
R$ 15.000,00
R$ 11.000,00
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$ 2.000,00

RuaWalterMarquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

ACORES el suíte + 1 qto, sacada el ehur. R$
55.000,00

4208 - SCHROEDER - CHÁCARA - e/245.800m2,
tendo 400mts frente pI estrada principal, casa em

alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$150.000,00.

LOCACÃO

Fone/Fax: 275�0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br

Usando seu FGTS, e começando
a pagar o financiamento da' CAIXA
só depois de receber as chaves.

1319 - CASA DE ALV. - VILA LENZI cl
301m2 em terreno cj 600m2 - suíte cf
hidro e dosed, 3 qtos - R$ 150.000,00

:1.352 - CASA DE ALV. - VILA NOVA

cf 150,OOm2 em terreno de 448,OOm2,
cf 4 qtos. R$ 70.000,00 - Aceita'

imóvel de menor valor na negociação

1991-: CASA DE ALV. - SCHROEDER -

(próx. Posto Dalçoquio) cf 168,OOm2 em

terreno cf 1.485,OOm2, 4 qtos, 2 bwc's,
área pf festas, chur. R$ 48.000,00

F!NANC�\MENTO

CAI":A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

EMPREENDIMENTO
•

convI••

Iro a
IM'ÓVEIS LTD'A1•

1002 - CENTRO - (PRÓX. FARMÁCIA 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 + flnanc.
1071- AMIZADE - RES. VERSALLES - CASA
ALVENARIA - cf 180m2 em terreno el 450m2,
suíte, 2 qtos, eoz. mob., terraço el
churrasqueira. R$ 110.000,00·
1074 - AMIZADE (próx. a Igreja São Cristóvão)
- CASA ALVENARIA - el 130m2 em terreno el
420m2, suíte + 2 qtos. R$ 55.000,00
1093 - BAEPENDI - (PRÓX. RECR. MARISOL)
CASA ALVENARIA - el 360m2 (semi-acabada),
suíte + 2 qtos, garagem pI 2 carros. R$
240.000,00
1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE ALV.

, - el 200m2 em terreno el 500m2, 3 qtos, ehur.,
piscina. R$ 120.000,00
1174 - CZERNIEWICZ (PRÓX. GRUTA)
SOBRADO el 300m2 em tereno el 1470m2 -

suíte + 3 qtos. R$ 135.000,00
1314 - VILA LENZI- CASA - (1 de madeira e 1
de alv. semi-acabada, ambas com 70m2).
Terreno el 450m2• murado. R$ 37.000,00
1985 - PiÇARRAS - SOBRADO - el 100m2, 3
qtos, ehur., el telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - GUARAMIRIM - CASÀ mista, parte
alta, el 200m2, terreno el 616,87m2, 3 qtos,
2 bwe's, ehur., gar. p/2 carros. Aceita imóvel
em Jaraguá. R$ 60.000,GO
2001- CENTRO - TERRENO el 375m2 (15x25).
R$ 66.000;00

"

2003 - CENTRO, - TERRENO ao 'lado Javel,
885m2 (30x29,50)

1 2021- CENTRO - TERRENO el 1537 ,06m2• Em
frente ao Posto Marechal.
2022 - CENTRO - Terrenoc/ 609m2, próx. Beira
Rio - R$ 48.000,00 .»

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 (próx. ao Pama) -

TERRENO - el 15.901,40m2 �el frente pI R.

Jorge Czerniewicz. R$ 790.000,00.
2199 - FIGUEIRA - TERRENO - de frente pI a

rua principal, esquina e/421,40m2, sendo
22m de frente - R$ 34.500,00
2201- FIGUEIRA - 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 42372m2• R$
40.000,00
2983 - GUARAMIRIM - TERRENO próx. Pedrei
ra Rio Branco, el área 450m2 (15x30). R$
7.500,00 '

3000 - ED. CRISTIANE MONIOUE - suíte, 2 qtos,
eoz. mobiliada, dep. ernprgada, 2 vgs gara
gem. Área privativa de 128,09m2 - R$
80.000,00
3001-CENTRO-ED.MARAJÓ-APARTAMENTO
- el suíte + 2 qtos. R$ 65.000,00. Aceita
parcelamento.
3054 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET (ao
lado Angeloni) el 140m2 - suíte + 2 qtos, dep.
empregada, sala el 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 - 32 andar, piso de madeira - R$ 25 eubs
de entrada +' 74 parcelas de 2,21 eubs
mensais.
3214 - JGUÁ ESQUERDO -.APTO NO ED. FRA-'
GATA - el suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada
el ehur., piso = madeira. R$ 35.000,00 +

finane.
3316 - VILA LENZI - APTO - RES. ILHA DOS

1272 - CASA DE ALV. - BARRA cf
260m - suíte + 3 qtos, churrasqueira.

,R$ 85.000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cf
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr., chiir;
gar. pf 3 carros. Aceita apto até R$
100.000,Oá. R$ 170.0000,00

1213 - Jar�quá Esquerdo - Casa
alvenaria cf 185m2 em terreno de

710m2, tendo 3 qtos e garagem o] 3
carros - R$ 75.000,00.

II
I

+ 3 qtos - R 0,00.
605 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALV. el suíte,
2 qtos, gar, pI 2 carros - R$ 480,00.
608 - CASA DE MAD. - ÁGUA VERDE el 2 qtos -

R$ 250,00. I

613 - CASA DE MAD. - JGUÁ ESQUERDO cf 2
qtos - R$ 230,00. /
621 - PRÓX. CENTRO - APTO. el suite, 2 qtos,
dep. empregada. R$ 550,00.
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 - CENTRO - ED. SCHIOCHET (ao lado Angelonl
- APTO el suite, 2 qtos, dep. empregada. R$
480,00.
627 - APTO. ED. CAETANO CHIODINI- CENTRO el
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.
632 - APTO - SANTA LUZIA - el 1, 2 e 3 qtos a

partir de R$ 160,00.
634 - APTO - RES ILHA DOS AÇORES - VILA LENZI

el suíte +'1 qto e garagem - R$ 270,00.
635 - QUITINETE - ED. MARQUARDT a partir de R$
200,00.
636 - APTOS NOVOS - VILA LENZI el suite + 2

qtos e garagem - R$ 385,00.
638 - APTO - CENTRO - cobertura el 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$ 450,00.
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$, 250,00.
660 - SALA COML. - CENTRO el 70m2 - Rua

Leopoldo Malheiro - R$ 300,00.
664 - SALA COML. - VILA LALAU - el 300m2, el

,

estae. na frente. R$ 610,00.
.

671 - SALA COML. - CENTRO - el 2 amb., el
60m2• R$ 300,00.
673 - SAIACOML - CENTRO el 70m2. R$ 400,00.
674 - SALA COML. VILA LENZI - el 50m2. R$
220,00.
676 - SALA COML. - CENTRO Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, el 32m2 - R$ 280,00.
678 - SALA COML - ED. MARKET PLACE -

CENTRO - CI 45m2• R$ 270,00
682 - SALA 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$ 1.500,00.
901 - TERRENO - VILA BAEPENDI (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 Wackerghagern el 1.807,01m2 R$
350,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

Vende: 2 casas em alvenaria, sendo:
uma 60 m2 (3 dorm.); e outra 36m2 (2
dorm.). Terreno de 360m2. Lot. Corupá.
Preço: R$ 28.000,00 (Aceita carro)

I

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

Vende: Ap., contendo 3 dorm., (área
aprox. 90 nü), cf excelente

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

Vende: Terreno de esquina, cfárea
456 m2. Lot. Vila Romana (Vila-
Nova) Preço: R$ 38.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 70

m2, em terreno 589 m2. Rua Bertha

Weege (Barra)
Preso: R$ 35.000,00

Vende: 2 casas, sendo: mista cfárea
153 m2, e alvenaria cf área 70 m2.

Terreno de 770 m2. Rua João
Planincheck. Preço: R$ 120.000,00

Vende: Sobrado (semi acabado), cf
área 265 nü, em terreno 356 m2.

. Czerniewicz: Preço: R$ 76.000,00
,

.

Vende: Casa alvenaria (semi
acabada), cf área 100 m2, em terreno

de 1.100 m2. BR 280 - Guaramirim

I Preço: R$ 75.000,00
I (Negociáveis)

VENDE

Vende: Casa em alvenaria, cf área
aprox. 100m2, em terreno 390 m2.

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 36.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 122

m2, em terreno 455 m2. Czemiewicz
Preço: R$ 55.000,00

-+ VENDE

-+ Vende: Casa alvenaria, cf área 270 m2 (6 dorm.), em terreno 750 m2.
Rua: Paulo dos Santos (Vila Lenzi). Preço: R$110.000,00

. -+ Casa madeira, cfárea 90 m2, em terreno de 320 m2. Ilha da Figueira.
Preço: R$ 22.000,00
� Mine chácara, em terreno cf área 2.000 m2, contendo casa mista, cf

aprox. 117m2. (Tifa Teresinha] Preço: R$ 23.000,00
-+ Casa alvenaria, cfárea 238m2, em terreno de 580 m2. (Yila Lenzi),

Preço: R$ 85.000,00
-+ Casa alvenaria, cf área 172 m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão Leandro

(Vila Lenzii Preço: R$ 70.000,00

Casa em alvenaria, cl área 110m2, em terreno de I

540 m2. Ponto comercial cl área 49 m'.
Rua Adão Maba (Rio Molha) Próx. Prefeitura
Preço: R$ 65.000,00 (Aceita casa ou carro)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BMW 325'IA 93 cinza G
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Gol 16V 00 branco G

Gol MI, 97 verde G VEíCULO ANO COR COMB.

Gol1.6 96 branco G
Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.

Kadett GL 2.0 96 cinza A
Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

Gol 16V, 4p 99 ,
Branco Gas.

Corsa 1000 96 bordô G Corsa Sedan Super 99
/

Branco Gas.

Escort L 1.8 96 azul G
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.
Palio EO,4p 98 Azul Gas.

Monza GL 2.0 95 branco G VeCtra GL, cornpl, 97 Azul Gas

Tipo SLX 2.0 95 verde G
Polo Classic, compl. 97 Vermelho Gas ..

Gbll000
UnoSX,4p 97

'

Cinza Gas,

95 cinza G Kadett GL, compl. 96 Cinza Gas.

Goll000 93 branco G
Monza GL, 4p, ar 96 Cinza Gas.

Verona 1.8
Gol CLI.6 96 Branco Gas.

92 grafite G Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.

Uno 1.3 8'9 cinza G
Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.

Parati GL 1.8 89 cinza
Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.

G Vectra CO 94 Prata Gas

Buge Angra 86 amarelo G
Santana CL 1.8 4p. OH 93 Azul Gas.

Monza 1.8 84 vermelho A
Saveiro CL 1.6 91 Prata Gas.

Voyage GL 89 Cinza Ale. '

YBR Yarnaha ok vermelha G CB400 84 Azul Gas.

CBX 200 Strada OI Azul Gas.

,.,.
AUTOMÓVEIS
373-0131

370·3113
Ay� Waldemar ,Grubba • Jaraguã do Sul· se

VOLKSWAGEN
Goll.0 16V Verde 98
Gol1.6 MI Vermelho 98
Santana GL, compl, Azul 95
Logus GL, comp. Prata 94

FlAT
Palio E,LX, compl, Cinza 01
Palio EDX Bege 98
Palio EX Vermelho 98
Uno EP Vermelho 96
Uno ELX Vermelha 95
Tipo 1.6 Cinza 95
Rorino Bege 91

"ORD
Ka \ Bege 00
Escort GLX Azul 98
Escort GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Kadett GL Prata 97
Kadett SL' Prata 9;3
Monza SLE Vermelho 91

Mercedes Classic A 190 Prata 01
Peugeot 205x51 Vermelha 96

tí,

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

e-mail: javel@netuno.eom.br

Fone (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076

Veicules, peças e serviços

F'inanciamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Arduíno
Veículos

'1

371·4225

VfVotOi'aJdtim I Finanças

Q) 370-2227 /9975-1804
Rua Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE - PRAIA CAMBOR-IU
Apto frente pI mar - 3 suítes, 2 gar., novo. R$ 350.000,00.
Buratto - Tratar: (47) 99B3-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm. (suíte) + dep. empregada, gar., situado no

Centro - R$ 125.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra pI Mar -

R$ 95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 998l:5920 ou 367-
1993. CRECI 296

se casa até R$ 30.000,00, em Nereu
ou Jaraguá. Tratar: 9963-9445.

VILA NOVA - vende-se, R. Eugênio
Piaz, 135. R$ 35.000,00, aceita carro
no nego Tratar: 273-1545, el Valdir.

BAEPENDI - vende-se 'apto., el 2
suites, bwe, sala em gesso,
lavanderia, cozinha eompl. da
Berlim, el granito. Tratar: 9976-8066
el Léia ou 9996-2266 el Vanderlei.

CZERNIEWICZ - vende-se apto rua

Jorge Czemiewiez, próx. garagem da
Canarinho. R$ 45.000,00. Tratar:
370-2714.

CENTENÁRIÓ - aluga-se quitinete
mob. Tratar: 370-3561, el proprietária.

CENTRO - vende-se ou troeà-se apto
2 qtos, por casa de alv. el 3 qtos e

gar. Tratar: 371-6069 após 18h.

CENTRO - preeisa-se de moças para
dividir. Tratar: 9103-9387.

1_6_C_O_R_RE_I_O_DO--'PO'-V_O &=Wa'lljs �__ S_A_'B_A_D_O_,_1_4_d_e_se_te_'m_b_rO_d_e_2_0_02
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ILar Imóveisl
275-2010/9101-9028/9122-7393'
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

CASA DEAL VENARIA - c/3 qtos e demais dep., novo,
-. todo murado, cl 150m2• Bairro Santo Antonio, somente,

RS 35.000,00. Aceito-se proposto pi financiamento.
"CASA DEALVENARIA - c/3 qtos., e demais dep.

RS 18.000,00. Terreno quitado. Bairro Santo Antonio.
CASA DEALVENARIA - c/3 qtos., e demais dep.

RS 20.000,00ou RS 13.000,00entr. + prestocões do
terreno. Bairro Santo Antonio

CASAMISTA - cl 3 qtos. R.lilio Ayroso Oeschler, Bairro
Ilho do figueira. RS 35.000,00

CASA DEALVENARIA - c/4 qtos. R. Carla Rubio Grossi,
Bairro Vila Rou. RS 45.000,00

, "',' 'TERRENOS - financiados no Bairro Santo Antonio

\
"

I.
Terreno Marcelo Barbi, cf 350,OOm2• R$ 16.000,00.

• Terreno c/ área de 442,OOm2 (l3x34), sito no loteamento
Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi. Valor R$
20.000.00.

CASAS
• Casa de madeira c/ 72,00m2, Rua Antonio José Macedo -

Constantino Prodi - Jguá Esquerdo. Valor R$ 30.000,00.

I.
Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, c/ 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 alvenaria, c/ 4oo,00m2• Centro.
•Casa de alvenaria, c/280,OOm2,em construção (70"Ioconduído),
no Jaraguá Esquerdo. R$ 65.000,00.
• Casa de alvenaria, c/ 70,00m2, no Loteamento Ouro Verde

I
(Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00.
• Casa de madeira, c/ 80,00m2, no Firense -lote 101 - Jguá
Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação.
• Casa de alvenaria, Jguá Esquerdo, c/ 60,00m2 - Lote 105-
Firense. R$ 20.000,00 + 38x R$ 270,00.
• Casa de alvenaria, c/ 120,00m2 - Lot. Juvenlus. R$ 85.000,00
- aceita carro menor valor.
• Casa de alvenaria, c/ 90,00m2, Rua Horácio Pradi, 161.

TERRENOS

1
"

• Ed. Florença, c/ 170m2 - ótimo acabamento. R$ 130.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUENA

ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO "
• FIRENZE

APARTAMENTO

I
• CAMPOSAMPIERO I

I.
OUj<O VERDE

CONDOMíNIO FECHADO
- FLAMBOYANT

- EDIFíCIO GONZAGA
Aptos de 2 e 3 qtos (linanciamento próprio)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av_ Mal_ Dedoro, 1179

sa371-1136

Roy�
Vendas ou locacâo

. -- .

smevers

ALUGA-SE - quarto mob. el coz., lav.
Tratar: 370-3561 el proprietário, ou
R. Fidélis Stlnghen, 64, próx. Portal.

1
ALUGA-SE - quartos em casa de
família pI rapazes. O local já possui
coz., área de lavação e o próprio qto
mob. De fronte a Metalúrgica Trapp,
no centro. Tratar: 275-0423_

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
após corpo de bombeiros. Tratar:
9133-7539. '

1
COMPRA-SE - casa prox. Centro.

Paga-se 55.000,00 sendo
R$34.00,00 (em dinheiro) e R$
21.000,00 (carro). Tratar: 370-1161

CORUPÁ - mista, no centro, troca
se por casa ou apto em Jguá ou

Bal. Camboriú. 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 lsolde

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
el 267m, 3 qtos., 2 bwe, 2 salas,
eoz., área de serviço, gar., p/2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao

n·134. Tratar: 275-0845.

I
ESTRADA NOVA - vende-se, mad.,
nova, 50m2, terreno el 14x29m, 2 qtos

,

e demais dep. R. Felix Riehert, 116,
lote 3. R$16.000,00 ou R$12.000,00
+ finane. 1 sal. mín. Tratar no local.

I
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

alv., el 70m2 aprox., terreno el 533m2•
R$15.000,00. Trataf: 370-5432.

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam móveis, geladeira, fogão, etc.
R$ 12.000,00, neg., aceita-se carro.
Tratar: 370-0075 ou 997,5-0601.

'JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
mad., el 150m2 e terreno el 600m2,
situado a rua Luiz Gonzaga - R$
70.000,00. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468, e/Tina. CRECI 9839.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
alv., el 3 qtos, semi-acabada.
Tratar: 370-8079 ou 9104-5468, el
Tina. CRECI 9839.

JOÃO PESSOA - vende-se, em alv.,
el 3 qtos, 2 salas, gar. e demais

dep. Terreno el 508m2, todo
murado. R$ 50.000,00, neg., ou
troca-se por chácara, Tratar: 371-
2599 h.e. ou 370-5967, a noite.

LOT. SANTO ANTÔNIO - troea-se,
residência, el 160m2, por resido
mais próx. ao Centro. Tratar: 276-
0645, el Altair.

NOVA SANTA ROSA (PR) - vende-se
ou troca-se por outra em Jaraguá do
Sul. Tratar: 276-3257.

RIO DO SUL - vende-se ou troea-se,
el 95m2, em alv. Terreno el 495m2•
Tratar: 371-8153.

RIO MOLHA - vende-se, nova,
madeira, el 42,00m2• Terreno el
500,00m2• Local. no lot. Aldrovandi.
Tratar: 9993-6992. '

SCHROEDER I - vende-se casa

alv., 2 qtos, gar., demais dep., R:
Carlos Fossile, 196, Vila Amizade.
R$ 9.500,00 (aceita carro até
R$7.500,00). Tratar: no local ou
374-5248 (pI recado).

SANTA LUZIA - vende-se, em alv.,
terreno de 855m2, 1 km após Friguns.
R$ 33.000,00, aceita-se carro até R$
10,000,00. Tratar: 372-3922.

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

'

SANTO ANTÔNIO - vende-se, el 120m2,
3 qtos e demais dep. Aceito sítio ou

chácara no nego Tratar: 276-0070.

VILA LENZI - vende-se, frente pI
colégio, el 125m2, el gar., 1 suíte"
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aeeita-se
carro ou R$ 60.000,00 + finane.'
Tratar: 370-9050, el Simone.

,VILA LENZI- vende-se, alv., el 70m2,
2 qtos e demais dep., R. Marcelo Barbi,
terreno el 720m2• R$ 28.000,00.

,

Tratar: 3�2-3922, elWalter.

VILA LENZI - vende-se, el 1 apto
conjugado, ideal pI 2 famílias.
Ótima localização. R$ 78.000,00.
Tratar: 371-3159.

VILA LENZI - vende-se, em alv., el
200m, 2 piso e demais dep., próx.
Mercado Lenzi. R$ 60.000,00. Aceita-

NEGÓCIO
DE PRIMEIRA

Estou colocando a disposição a

quem interessar, uma pizzaria e

restaurante numa das cidades

,que mais cresce em Santa
"

I

Catarina, localizada no centre,
nome patendiado, com, uma
infraestrutura de primeira,

faturamento aproximadamente
R$ 28.000,00, completa.

Aceita proposta.
Tratar: 275-2825, cf Osair

CENTRO - proeura-se moças para
dividir, mobiliado. Tratar: 9993-7414
ou 371-7631.

CENTRO - proeura-se moças para
dividir, defronte Posto de Saúde da
Reinoldo Rau. Tratar: 275-0373 as

12hs ou após 19hs.

ILHA DA ,FIGUEIRA - vende-se ou

troea-se. Tratar; 370-5432, após 18hs.
I

JOINVILLE - troea-se por apto em

'Florianópolis, próx. universidade.
Tratar: 371-7022.

JGUÁ ESQUERDO - divide-se. Tratar:,
9902-3736, el Fabio.

PROCURO - lugar para dividir

alugUei ou pensão, próx. a Unerj.
Tratar: 375-2177.

SANTO ANTÔNIO .,- vende-se, em

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

SANTOS - vende-se ou troea-se,
100m da Praia Grande. Aceita
proposta. Tratar: (11) 6976-9448.

AMIZADE - vende-se, próx, Clube '

dos Viajantes, 60% de entro e

restante pare. Tratar: 9992-6045.

BARRA DO RIO CERRO'- vende-se

el 303.000m2, próx. Pref. (frente
eortume Sehimit). R$ 60.000,00.
Tratar: 370-9365 (aceita-se troca).

BLUMENAU - vende-se, el área de
2.755m2, local. na R. Herrnann Barthel,
bairro Velha Central. Terreno avaliado
por corretor de imóveis em R$
18.000,00. Aceito carro no nego Tratar:
371-2898 e 9955-5858, el Lodemar.

CHAMPANHAT - vence-seterreno,
ei 600m2, ótima localização pronto
pI construir. Tratar: 371-9993 ou

9111-1996, c/Fabio.
'

COMPRA-5E - terreno de arroz, aqui
na região, pago a vista. Tratar: 379-

1538, el Marisa.

ESTRADA NOVA.,. vende-se, lotes
finane., prontos pI contruir, próx.
escola, creche e mercado. Tratar:
9993-6992.

ITAJUBA - vende-se, el 500m da

praia e 300m2• Tratar: 370-5187�

\

JARDIM FIRENZE - vende-se.
Tratar: 371-7061.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se

PiÇARRAS - vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPEROíVEL
V.EHOO PARAíso

Área com 105.000m 2
e casa com 500m 2,3 salas,

5 qtos, 4 bwc, 2 COZo e demais dep., c/ 50':'0 de
acabamento, muita agua, energia tri-fásica, casa
de chacreiro, telefone e próximo ao ceritro. R$

220.000,00.

Tratar: 370-7481

toda infraestrutura montada, sala el
div., bwe, dep., 2 comp., fax, internet,
telefone, ar cond, 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,
bwe, 2 comp., fax, internet, telefone,
ar cone, R$ 10_000,00. Aceita-se carro
ou moto. Tratar: 372-3970.

LOJA 1,99 - vende-se montada el
120m2• Tratar: 9975-0993_

SALA COMERCIAL - vende-se no Ed.
Tower Center, 42 andar, 101m2, el
gar. R$ 40.000,00. Aceita-se carro e

pare. Tratar: 371-9935 ou 9113,2231.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
aprox. 30.000m2, próx. ao Centro, el
luz, água e ehopana, .ideal pI clube.
Tratar: 370-4992.

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, el 1000m2contr., salão de

baile, lanch., rest., cancha bocha, 2
campos fut. Suíço, 1 el iluminação,
lagoa de peixes el 400m2 e pista de
motoeros. Área de 20.000rh2 a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca
por outro imóvel de menor valor.
Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

RIO MOLHA - Vende-se, el casa de 5

qtos, terreno de 3_900m2, 2 lagos el
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se

proposta. Tratar: 370-1401, el Flavio.

RIO MOLHA - Vendo chácara ecológica
I

el área de 20. 850m2 R$ 130.000,00
ou de 40_850m2. R$160.000;OO, À 6km
do centro perto de tudo que ve precisa.
Local el toda infra-estrutura, chalé e

edícula no estilo suíço el gar., chur.,
eser., telefone, circuito de tv,
aquecimento à lenha e parabólica, rede
sanitária septiea, rede hidr. direto da

nascente, rede elétrica el iluminação
externá, galpão el quitinete, canil,
lagoa, e mais terrenos prontos I
construir. Tratar: 370-8563 I 9975-0102.

VENDE--5E - 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_

Informativo
Imobiliário AIJS

RESOLVE

ATO Nº 024/02
Âd referendum" do plenário

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 n26.530/78
cip artigo 16, XIII do Decreto n281.871/78, c/ o artigo 4, IV
do Regimento Padrão em vigor;

CONSIDERANDO que a ,diretoria possui o prazo de 60

(sessenta) dias determinado pelo art.52, Parágrafo único da

Resolução- 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;

Paragrafo único - Após aprovação do Presidente e Secretário
será expedida cédula de identidade do estagiário e remetida
ao mesmo.

32 Este ATO estra em vigor na data de sua assimatura.

Florianópolis (SC), 15 de agosto de 2002.
C.I Gilmar dos Santos

Presidente

MOTORISTA - precisa-se pI
caminhão. Tratar: 370-3320.

PANFLETOS - precisa-se pessoas
para entregar, período integral.
Tratar: 370-3320.

REPRESENTANTES - preeisa-se, que
já atendem supermercados,
padarias, restaurantes em

Blumenau, Joinville, SÃo Bento do

Sul e Piçarras(região}. Tratar: 9997-
7701 c/Gerson,

REPRESENTANTE CqMERCIAL
Empresa de serviço de proteção ao

crédito, precisa-se pI atuar em
Jaraguá do Sul e região. Tratar:
370-8615_

REPREsENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

reglão, Tratar: 370-7321, c/Dorlval.

VENDEDOR - Precisa-se, p/ área de

informática, requisitos, idade acima

de 22 anos e conhecimento na área
de informática, hardware. Tratar na
R. Epitáeio Pessoa, 723, centro.

VENDE;DORAS - Precisa-se, el
experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDORES - oferecemos 10

vagas, sexo mase. ou fem., 18 a 35
anos. Tratar: 372-2852.

VENDEDOR EXTERNO _ precisa-se,
na área de construção civil. Vir

acompanhado de currlculum. Tratar:
370-6533, cl Marina.

VENDEDORES - Precisa-se,
autônomos el carro, pI venda de

pronta entrega nas resid., produto
inédito e de ótima aceltação. Tratar:
99784077_

AUX. ADMINISTRATIVA - preeisa
se, el exp. E el habilitação. Tratar:
370-8237, el Ana Lúcia.

CHACREIRO - precisa-se, sem
filhos. Tratar: 9973-8449.

COMPUTADOR - Coneerta-se, micro e
impressoras. Tratar: 276-1476, el Eloi..

12 Determinar que os processoas de estagiários (as) somente
serão aceitos e protocolados, mediante entrega da

documentação completa, ioclusive verificação de débitos da

Pessoas Jurídica e Sócio-Gerente responsável ou da pessoa
física e que ficará vinculado o estudante/estagiário.

2º Que os processoas de estaglárlostas) serão aprovados
pelo presidente e diretor secretário e posteriormente
referendados em Reunião de Diretoria.

COSTUREIRA - precisa-se pI
overloque e reta el prática, residir na
Vila Nova ou próx. Tratar: 370-7963.

COZINHEIRA - precisa-se pI
trabalhar em lanchonetes, somente
sábados e domingos. Tratar: 376-
1454 ou 9973-3252.

DIARISTA - Ofereço-me 'pI
trabalhar, ou empr. doméstica, el
ref. Tratar: 9902-7378:

FACÇÃO OVERLOQUE - Tratar: 275-
1962

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar el exp. ou Contino.
Tratar: 9902-0063 el José.

MOTORISTA - procuro serviço,
possuo curso de mope e direção.
Tratar: 276-3339.

PRECISA--5E - moça para trabalhar
em casa de famíUa, da-se
preferência que possa 'pernoitar na
casa. Tratar: 276-3206.

PROCURO EMPREGO - el
cozinheira, aux. de cozinha ou

camareira, el exp. Tratar: 276-0545_

PROCURO EMPREGO - tenho 18 anos,

faço faculdade de Adm. - R H, possuo
exp. em escritório, cursos na área
adrn. e conhecimentos de informática
e Internet. Também aceito estágio.
Tratar: 372 3922, el Karen.

SERVENTE DE PEDREIRO - preeisa
se, el exp., horário normal. Tratar:

372-3214, el Tatiane.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, el Inésio, das 12 às
13h30, ou à noite.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

'9113-4116 ou 370-1531.

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
públicos estaduais, federais,

ativo ou inativo, el desconto em

folha de pagamento, sI consulta'
ao SPC ou SERASA; liberação
imediata. Também financiamos
veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região,

Rua João PlanlnscbecJc, 293 sala 6.
Tratàr.37D-6261ou9991:-6366, .

anligo lonlaMal. Conslr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMAS DE CURSOS

ORATÓRIA
/

16h 14/9 o 20/9 2g o 6g 19h os 22h 15 RS 140,00 ou 1 + 1 RS 71,00

I DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL

30h 23/9 o 14/10 r, 49 e 6g 19h os 22h RS 180,00 ou 1 + 1 RS 91,00 ou

1 + 2 RS 65,00

APERFEiÇOAMENTO P/SECRETÁRIAS
60h 24/9 o 28/11 3D e 5g 19h os 22h RS 300,00 ou 1 + 2 RS 105,00

NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
15h 21/100 25/10 2° o 69 19h às 22h �S 130,00

\
.

{.\. ,

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
15h 28/10 o 01/11 A definir A definir

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COM�R�IO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUA DO SUL

SESC TRAZ MOSTRA
PERFUMES, AROMAS E SABORES

O SESC - Serviço Social do Comércio convida a comunidade de Jaraguá do
Sul e Região a prestigiar o Projeto SESCiência, que traz a Jaraguá do Sul a

Mostra Perfumes, Aromas e Sabores: uma química inesquecível. Uma

promoção e realização do SESC Sánta Catarina e pesquisa científica da
. UFSC.

A mostra - Perfume, Aromas e Sabores - acontecerá nos dias 16 a 27 de

setembro de 2002, no Estacionamento do Shopping Center Breithaupt
(G2), com visitação de segunda a sexta, das 08h às 20 horas. Sábados e

Domingos, -a. visitação será das 16h às 20h.

Será cobrado ingresso para a visitação, no valor de R$ 1,00 por pessoa
das escolas particulares e público em geral. Escolas públicas, pagam por

pessoa, o valor de R$ 0,50. O agendamento antecipado é fundamental

para o atendimento às escolas.

Informe-se na Central de Atendimentos do SESC (47) 371-8930.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro

www.sesc-sc.com.br/e-moil:cojoraguodosul@sesc-sc.com.br

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

F/ESC
SENA'/

JARAGUÁ DO SUL"""... "....

ISO·'9001
"lD.Il1IGIIofWllo.o�IE·
__1_

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS�
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Credito
20.000,00
32.000,00
40.000,00
48.000,00
56.000,00

INVESTIMENTO CERTO
Vendo no centro, uma área

de 1.218,00m2, com
galpão em alv. de

500,00m2. Excelente para
oficina, transportadora de

pequenos cargos,
construção de edifício.

Tratar: 370-6624.
CRECI8844
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600,00

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 - vende-se, 79, verde
meto R$ 2.300,00. Tratar: 9903-3526
ou 273-0454.

CORSA - vende-se 95, wind, R$

GRUPO ESPECIAL
MOTO/CAKKOS

C100Biz
CG 125
YBR 125
XLR 125
CBX200
Twister
Tornado

R$ 79,65
R$ 83,52
R$ 92,22
R$ 101,50
R$ '120,83
R$ 145,96
R$ 160,08

RS 8.504,00
R$ 9.408,00
RS 9.684,00
R$ 1:0.679,00
R$ 11.394,00
RS 11.810,00
RS 12.178,00

RS 126,49
R$ 139,94
RS 144,04
RS 158,85
RS 169,48
RS 175,67
RS 181,14

9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-sé, pick-up compl, (
d.h.), prata. R$ 10.500,00 à vista ou

R$ 7.000,00 deentr. +12x R$351,00
fixas. Tratar: 9955-5572, cl Jucélio.

CORSA - vende-se 96, Wind. Tratar:
371-7212.

CORSA - vende-se, 2p, preto, 02, cl
ar cond., cl '15.000km. R$
15.500,00. Tratar: 9117-2518.

CORSA SEDAN -r vende-sePick-up,
96, GL, prata, acento de couro-em
ótimo estado.. R$10.500,00.
Tratar:371-6651 ou 9977-4913.

CORSA SUPER - 4p, bordô, compl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01 ou

02. Tratar: 370-6360, cl Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209.

CORSA WIND - Vende-se, 95,
vermelho, desemb. tras., pneus
novos, int. impecável. Tratar: 372-
4360, cl Marcos. R$ 7.800,00.
Aceito carro menor valor.

r '

D-10- 76, branca, die. Tratar: 371-7212.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 03. R$ 12.000,00
ou troca-se pI menor valor. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, cl Sandro.

KADETT - Vende-se, Sport, 96,
compl., ou troco por caminhonete

608 ou F4000. Tratar: 373-1137.

KADETT - Vende-se, Sport, 95, gas.,
cornpl, Ótimo estado. Tratar: 997SD585.

KADETT - Vende-se, 96, compl. - ar,
rodas liga leve. R$ 10.000,00, nego
Tratar: 370-5187.

KADETT - vende-se, 91, azul met.,
em bom estado. Valor a corno.
Tratar: 373-2563.

MONZA - vende-se 87, SLE, compl. (
ar) e d.h. R$ 4.500,00. Tratar:�76-3355.

1-
CORREIO DOPOVO 19

!
iTratar: 373-4018.

OMEGA --vende-se 93, GLS, compl.,
teto cl 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.

5-10 -vende-se cabine est., 97,
compt., 4.3. R$ 15.000,00+financ.
Tratar: 373-2563.

5-10 - Vende-se ou troca-se, Deluxe,
dle., 96 e 97, imp. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se, 96, preta, cl d.h.,.
valora comb. Tratar: 376-1772, cl Nei.

5-10 - vende-se, 95, prot. de caçamba,
cap. Marítima, V.E., D.H. R$14.900,00.
Aceito Troca e financ. Tratar 275-0777.

5-10-vende-se, cabo Dupla, 01, compl. .,

Aceita-se carro de menorvaloi. Tratar:
9975-1724, cl Fernando.

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

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo:com.br/estofariagaucha

•
c c n se r c t c

UNIAO

ABANDONE O ALUGUEL PODENDO
UTILIZAR SEU FGTS

Temos outros valores, consulte.
(47) 322 7387 Plantão

Sábados,Domingos e Feriados

(47) 222 2007 Horário Comercial
Com Guilherme

Trabalhamos com autorização do BACEN

pj consórcio.

VECTRA - Vende-se ou troca-se por
MONZA-vende-se 88 hidramático carro de menor valor, 97, CD,
todo elétrico compl. R$ 5.200,00. compl., azul. Tratar: 370-2748.
Troca-se por carro de menor valor.
Tratar: 273-0601. VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,

por terreno. Tratar: 371-9616, cl Líçlio.'
MONZA - vende-se 88, SLE, álc.
Tratar: 371-7212 ou 9963-7641. VECTRA - Vende-se, CD, 93/94, cl d.h.,

ar, t.e., v.e., volante escam., 4p, insufilme,
OPALA - Vende-se, 87, grafite, 4Cc., doc. pgatéjulhol03, aoeitacarro 1000 na

alc., em ótimo estado. R$ 2.800,00. troca. Tratar: 370-4622, cl Edivino.
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UNIAO
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UNIAO
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BSu1./rast
rolamen

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

ALFA ROMEO· - vende-se 164, ano 95,
hidr., cinza, chumbo, com 27.000 km, oríg,
novo. Tratar: 275-3044 ou 9993-5946.

FIORII':IO - Vende-se, 84, (fechada),
branca. R$ 2.300,00. Tratar: 376-1375.

F10RINO-vende-se 90,azul marinho.
R$ 4.900,00. Tratar: 9952-7084.

FlORINO - vende-se 93, branca. R$
6.000,00. Tratar: 9952-7084.

F10RINO - vende-se 01, branca. R$
13.900,00. Tratar: 9952-7084.

FIORINO - Vende-se, 88, branco. R$
3.000,00. Tratar: 376-1375.

I

FIORINO-vende-se pick-up, 93, álcool,
prata met., oferta. R$ 5.950,00 ou

financio. Tratar: 273'1001.

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99, compl.
R$ 20.000,00. Tratar: 9979-1437, cl
Giovani.

PALIO - vende-se 2000/2001, vidro,
trava, limp., desemb., 4p. R$
15.500,00. Tratar: 3704208 clAdemir.

PALIO - vende-se, EL 1.5, 97, branco,
.
4p, t.e. + cd. Tratar: 371-5343.

PALIO - vende-se 98, 1,6, cl v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se. 1.6, compl., 4p,
97, cinza estil, doc. paga até maio/
03. R$13.000,00. Tratar: 375-2177.

PALIO - vende-se Weekend ELX,
2002, azul, OH, TE, VE, DT, 4p. Tratar:
9111-1996 ou 371-9993 cl Fábio.

PALIO - vende-se EDX, 97/97. R$
10.000,00. Tratar: 371-1865 cl Denis.

PALIO - vende-seWeekend, ELX, 02,
azul, cl d.h., trv., v.e., desemb. tras.,
4p, impec. Tratar: 9111-1996, cl Fabio.

PALIO - compra-se, branco, 4p, 99
a 2002. Tratar: 376-0081.

PREMIO - vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4p, compl. Valor a comb.
Tratar: 371-1335.

PREMIO - vende-se 92, cinza, gas.,
ótimo estado. Tratar: 371-7529 ou

9102-6896 cl Rejane ou Mauro.

PREMIO - vende-se, 91, gas.,
motor 1.6, 4p, verde. R$ 4.400,00.
Tratar: 9104-3722.

TEMPRA - vende-se, 99, compl., cl
kit de gás instalado, ótimo estado.
Tratar: 9963-0023 ou 371-5361.

TEMPRA - vende-se 93, azul.;l$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.

TEMPRA - vende-se, 95, 16V, série
Ouro, compl., banco cl reg. elétrico,
ar cond., som Alpine pI 6 CDs. R$
11.900,00. Tratar: 372-0258.

TEMPRA - vende-se, 95, compl. R$
6.800,00 + financ. Tratar: 373-2563.

TIPO - vende-se 1.6, 95, 4p. compl.(
ar). R$7.700,00. Tratar: 371-2737.

TIPO-vende-se, 1.6, 4p. R$ 5.000,00
+ 26x R$ 242,00. Tratar: 371-5038 ou

371-8410, cl Franciele ou Edione.

TIPO - vende-se, IE, 1.6, 95, compl.
- ar. R$ 8.000,00 a vista. Tratar:
371-2737.

TIPO - vende-se ou troca-se, 95, compl.
- ar. Valor nego Tratar: 371-8153, cl
Elcio.

UNO - vende-se ou troca-se ELX;
95, cinza, 4p., V.E., T.E., Ar cond.
R$ 9.000,00. 273-5158 cl Hilário.

UNO -:- vende-se, CS, 1.5 IE, 95, ar
cond., v.e., t.e., alarme. R$ 7.850,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

UNO - vende-se 01, 4p. R$ 12.500,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + arcond., t.e. R$ 8.200,00 ou

R$ 2.500,00 entro + 36x R$ 269,00, cl
Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p,
compl. (- ar), cl rodas de liga.
R$ 8.700,00. Tratar: 275-3248 ou

9102-8213.

UNO - vende-se ELX, cl v.e, t.e., azul,
95. R$ 8.000,00. Tratar: 9123-9011.

UNO - vende-se Mille, 93, cl limp.,
desemb., e ar qte. R$ 6.300,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se Mille, 92, prata, em
ótimo estado. R$ 6.200,00. Tratar:
3734018 ou 9992-6016.

UNO - vende-se Mille EP, 96. 2· dono.
4p. R$ 8.500,00. Tratar: 9973-9432,
cl Douglas.

UN'O - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. tras., àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. cl Marlon.

( (
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UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., arqte. R$ 6.000,00 + 7x

R$ 246,00. Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado. Tratar:
376-1772.

.

UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde
rnet., compl. - ar cond., único dono,
cl NF e manual já licenciado até 03.
R$ 8.700,00. Tratar: 371-6056.

UNO - Vende-se, 96, 4p., compl.
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.

UNO - Vende-se, somente o motor,
94,1.6, valor a comb., c/,NF. Tratar:
371�2117 ,.cl Charles.

BELlNA - vende-se Scala, 85. R$
3.500,00. Tratar: 370-1161.

CORCEL" - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00. Empl. até 03.
Bom estado. Tratar: 370-9108.

CORCEL" - vende-se, 81, valor a

comb. Tratar: 9965-9318 cl Leandro.

DAKOTA - vende-se, 99, vermelha,
SDT. R$ 21.800,00. Tratar: 376-1772

DEL REY� vende-se, 86, GL. R$
3.800,00. Tratar: 9111-7033.

ESCORT - vende-se ghia, 93,
bordô, 1.8, gás., R$ 7.000,00.
Tratar: 371-1244 cl Naiana.

ESCORT - vende-se 88, vermelho à
alcool. R$ 4.000,00 nego Tratar:

* Ceritrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax

.

* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas

I * Monitoração de imagem -

Vendas e Serviços
iAtelbt'o.l

111111 HDL
;,_
III""

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC '

E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

371-7529 ou 9102-6896 cl Rejane ou
Mauro.

ESCORT - vende-se GL 1.6. R$
3.500,00. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se.Bê, Valor à
combinar. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se GL, 1.8, 93,
gas., cl D.H., V.E. e alarme. R$
8.500,00. T: 275-1505.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0, 94,
bordô, cl para-choque, pers. Ótimo
estado. R$ 6.700,00. Tratar: 275-
3248 ou 9102-8213.

ESCORT - vende-se Hobby, 94, gas.,
impc. R$ 6.800,00, aceito proposta.
Tratar: 376-3566.

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,
amarelo, 88. R$ 6.300,00, ou aceita
carro de maior valor fihanc. Tratar:
379-1571 ou 9121-4703.

ESCORT - vende-se, L, 93, azul

petróleo, gas., 2· dono, pers. Tratar:

370-9172 ou 9975-0102.

jESCORT - vende-se, 88, guia, alc.
R$ 5.800,00, aceita financ. Tratar:
370-7703, cl Jacob.

F-1000 - vende-se, 94, compl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar: 376-1701. i
F-1000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria de mad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370-7481.

F;1000 - vende-se, 86� branca, cl
d.h., die, motor mwm-turbo. R$
17.000,00. Tratar: 371-5343.

F-1000 - vende-se, 86, gabo
Simples, ótimo estado, R$
17.500,00, aceita 2 carros' de menor
valor. Tratar: 370-7703, cl Jacob.

F-1000 - vende-se, gabo p/6 pessoas,
_

motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563 .

F-1000 - vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F-250 - vende-se, Xl, 00, 50 mil

originais. Tratar: 373-0263.

FIESTA - vende-se ou troca-se 4p,
vermelho, 98/98, rodas, som,
alarme, insulfilme, TE. Segundo
dono. Por Gol GIII. Tratar: 9903-5885
ou 275-0845 após 18:30hrs.

RESTA - vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370.8622.

RESTA - 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, LO, GL. R$
10.700,00. Tratar: 37&1854.

MONDEO - troca-se, 00, por apto ou

casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

(021-11)697&9448.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$13.500,OO, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370.
7542 (res.) ou 275-2990 (corn.),

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: 37g.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.

VERSAILES - vende-se, 92, guia
compl., branco. R$ 8.500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-

• 7703, cl Jacob.

VERSAILES - vende-se, 95, 2.0,
compl., azul met. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-0843, cl Nairo.

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, cl aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 370.0277 ou 9121-1320.

APOLO - vende-se, Gl, 91, cl
manual e n.f. Bem conservado. R$
3.200,00 + finan. Tratar: 370.5937.

APOLO - vende-se GlS, 90. R$
3.500,00 + financ. Ou troca-se entro por
CG 2001. Tratar: 370.2280 após 15h.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

. 'por moto, 81, branca. R$ 2.000,00,
Tratar: 9122-0795, cl João.

.

BRASILlA - vende-se, 79 ou troca-se
por moto CG ou mat. de constr. R$
1500,00. Tratar: 37&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.

roSCA -vende-se 77. R$
2.400,00, Tratar: 373-3001.

roSCA - vende-se 78. R$
2.500,00. Tratar: 373-3001.

roSCA - vende-se 83. R$
2:800,00. Tratar: 373-3001.

roSCA - vende-se 73, bege. R$
1.700,00. Tratar: 9909-0502.

roSCA - Vende-se, 74, em ótimo
estado. Tratar: 27&3075.

roSCA - Vende-se, 83, 1.3001,
batido na frente. R$ 1.500,00.
Tratar: 274-8141, após 16h.

roSCA - Vende-se, 72, modo 80,
ótimo estado. R$ 1.450,00. Tratar:
999Hi637.

roSCA - vende-se, 74, branco, em
bom estado. R$ 1.800,00, a vista.
Tratar: 9133-5824.

roSCA - vende-se 81 em ótimo
estado aceita moto. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

roSCA - vende-se, 78, branco, ótimo
estado. R$ 2.700,00, financ. Próprio.
Tratar: 370.7703, cl Jacob.

roSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370.6316.

roSCA - 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.

roSCA - vende-se, 81, bege, ótimo
estado. R$ 2.200,00. Tratar: 9965-8875.

RJSCA - vende-se ou troca-se, 86,
branca, gas., em ótimo estado. Tratar:
9123-3139 ou 372-3623, após 19h.

GOL - vende-se 1000 Plus, 95,
verde.R$ 9.500,00. Tratar: 9969-6002.

GOL-vende-se BX, 86, motor, ar. R$
.

600,00 + 10x 257,00. Tratar: 273-1001

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, 99, 1.0, 16V, prata,
4p, ar qte e desemb., 20.000km, único
dono. R$15.000,OO. Tratar: 372-1146.

\
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:
27&3056, a tarde cl Valdecir.

GOL - vende-se 99, ela r, GNV,
branco, 2p, insulfilme, R$ 16.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

GOL-vende-se Special, 8v, 99/00,
prata, cl T.V.e alarme. R$8.000,OO +

14x 283,45 (aceita carro de - valor).
Tratar: 370.9087 ou 370.7000

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, I. Tratar:
371-5343.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, ale., 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 - compra-se 95, corsa (95
modelo novo) ou fiesta (96), paga-se
a vista até R$ 8.500,00. Tratar: 273-
50198 após às 18hs.

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, 95em 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,OO. Tratar: 37g.1342.

GOL - Vende-se, 85, BX, branco,
ale., 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 - vende-se 95, GlS, compl.,
preto, 4p. R$ 13.800,00 (aceito carro

QIA
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11 370-5999

CONSÓR.CIO REGATA
Indiscutivelmente o melhor

Plano Super Fácil
No mínimo OS motos todo mês!

Você só pa.ga metade do valor da

parcel.u até u contemplu�ão
•

A maneira mais fácil
de adquirir sua moto!

370-5999

Rua Walter Morquordt, 518 - Em rente ao Pasta Mime

Fone: (47)
370-8622

vw Gol Power 1.0. 16V, 4p .• compl. (·ar)
VW Gol CL 1.6, c/ opcionais
VW Pointer GL, 4p., campl.
VW Parati 1.0, 16v, 4p, trava + opcionais
VW Fusca 1300L - Relfquiar
GM Aslra Sedan GLS 2.0, compl.
GM Corsa Super 1.0, 2p, c/ opc.
GM Corsa Super 1.0, 2p, cI opc.

g� ��rga ������:02.��iu��PJfesel
GM Kadett GL OH. Vidro! Travai Alarme

g� �h��:tte gt� .��, ;���s
GM Monza Classic, SE.,4p., 2.0 compl.
GM Monza· SUE, 2p, v.eAe. (alc.)
GM Monza SUE, 2Jl', c/ opcionais (alc.)
GM 0·10 J Cabine Dupla Diesel
Fiat Palio EX 1.02p básico

�I:: �::I� ��etp�n�, °f�����ioPcionaiS
Fiat Uno Mille SX, 4p, compl.
Fiai Uno Mille SX, 2p, c/ opc.

�::: ��� �m: ��' �b��p.jdes.lar quente
Fiat Tipo I MPFI, 4p., Turbo comp.

��ar�Tm:sta �Xol�gl:t tbt�sico
Ford Ranger XL 2.5 Di=lITElVElAlarme
Ford Ka CLX 1.0 Básico
Ford Courier LX 1.3 Básica
Ford Versalies GL 4p., OH, Vidro/trava
Ford Escort L 1.6, cf opcionais

����:oe�:�lg�s �;le1r'4�,Hl.��� ����
Seat Cordoba GLX, 1.8 completo
Mitsubishi Galant ES, 2.4 compl.
Mazda 82200 Cabo dupla die.
Honda Tlten 125, part. elétr.
Honda Tltan 125, ai part. elétr.

Preto 2002
Verde 1994
Bordô 1994

Cinza 1999
Marrom 1976
Branco 1999
Verde 2001
Prata 2001
Branco 1997
Roxo 1996
Bordõ 1995
Prata 1995
Vermelho 1991
Marron 1990
Cinza 1989
Prata 1986
Marrom 1980
Branco 2000
Branco 1998
Branco 1997
Prata 1997
Prata 1997
Verde 1996
Branco 1994
Prata 1996
Preto 1994
Vermelho 2001
Vermelho 1998
Azul 1998
Roxa 1998
Prata 1992
Azul 1993
Prata 1992
Prata 1999
Cinza 1995
Branco 1995
Branco 1994
Prata 2001
Prata 2000

ou moto de -ou+ valor). Tratar. 9952-
7084.

PARATI - vende-se Gl, 89, álc.
Tratar: 9963-7641 ou 371-7212.

GOLF - Se o seu sonho é Ter um Golf,
não perca essa. 1.6 Mi, 99/00, cl
IPVA 02 quitado. Tratar: 9973-8707.

PARATI - compra-se 2000 geração
III'. Tratar: 373-2563.

PARATI - Vende-se, Cl, 95. R$
9.000,00. Tratar: 275-0927.KOMBI- Vende-se, 79, envidraçada,

ótimo estado, ou troca-se por carro

de passeio, nego a diferença. Tratar:
372-3743 ou 9117-6391.

PASSAT - vende-se Alamão, 95,
compl., automático. R$19.500,00.
Tratar: 273-1001.

LOGUS - Vende-se, GU, 94, prata,
compl. R$ 2.500,00 + financ. Tratar:
37g.1342.

PASsAT - Vende-se 74, vilage,
preto, álcool. R$ 2.600,00. Tratar:
9903-3450 cl Gilmar pela manhã.

LOGUS - vende-se togus C21, 1.8,
gas., ano 95, ar quente, desemb., som
e alarme, verde meto R$ 9.000,00.
Tratar: 27&0031 ou 27&0440.

PASSAT - Vende-se, 1.8, 87, prata, ale.,
super inteiro. R$ 3.800,00 ou R$l.300,OO
erest nego Tratar: 9963-8002ou370.5504.

PARATI- Vende-se, Cl 1.8,97,
prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: �121-8528 ou 371-9514.

SANTANA - Vende-se, Quantum,
93, CU, cl ar cond., e d.h., R$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.

PARATI - vende-se ou troca-se, 89
por carro de maior valor. Tratar: 370.
1161 cl Luís.

SANTANA- Vende-se, 97, MI,
compl., a GNV. Ótimo estado. R$
15.500,00. Tratar: 373-2563.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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12.000,00 ia vista + 22 pare. de eons.

de R$ 402,00. Tratar: 372-1380). CRÉDITOS
+ 27x R$ 178,00.
Tratar: 374-1529

(ree. Vanderlei).

se carro menor vaiar. Tratar: 373-2563

DOGE - vende-se, d 400, 77, vermelho, c/
baú e 5m. R$ 10.800,00, aceite-se Corsa
na troca. Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

DAKOTA - vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota marítima,
imp. R$ 23.000,OQ. Tratar: 376-1772.

CG TITAN

vende-se, 125,
01 c/ partida
eletr, e freio a

disco. R$
4.000,00. Tratar:
373-2563.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus seminovos. Ótimo
estado de conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435 ou 372-

0136, c/ Edilene.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
eompl., autom. Tratar: 370·8622. Para compra de imóveis,

construção ou reforma de
R$ 20.000,00 a

R$ 9().OOO,00, prestações a
partir de R$ 214,00,

podendo usar seu fundo
l:tê) 1':1 temos créditos para'
caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

F-4000- Compra-se, 608 ou volkswagem.
Paga-se a vista. Tratar: 9121-4061DOGE - vende-se, Polar, 79. R$

5.500,00. Tratar: 9111-7033.SANTANA - vende-se GLI, 94, 4

portas, dir. hidr., chumbo met,
'

financio. Tratar: 273-1001.
F-4000 - vende-se, 78, em bom estado.
Valor a eomb. Tratar: 373-2563.JEEP - vende-se p/ trilha cornpl. Verde

militar. R$ 7.500,00 (negociável).
Tratar 371-1244 c/ Naiana

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
verm.· FerrarI. Impee. R$ 21.000,00.
Tratar: 370-7986.

CG TITAN

vende-se,
consôrclo, partida
elétr., c/10 pare.

Pgs, faltando 26

pare. Tratar: 376-
3034 (manhã).

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-8839.

SANTANA - Vende-se, MI, 1.8, 97,
vermelho per., c/ manual, NF, eompl.
- v.e. R$ 15.500,00. Tratar: 371-6056. JEEP - vende-se, 65, reformado, em

ótimo estado. Tratar: 9902-7378, c/
Marcos.

JEEP - vende-se 65, motor 6C, em
ótimo estado c/ acessórios. Tratar:
9902-7378 c/ Marcos.

vw - vende-se, 8.150, 00, baú, c/
6,20m, he. R$ 35.000,00 entro + 47x

R$ 470,00, parto Tratar: 9979-1437.

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas,
R$ 5.500,00, aceito troca por menor
vaiar. Tratar: 371-6238. LADA LAIKA - vende-se, 93, 4p,

branco. R$2.000,00. Tratar: 371-6238.

MICROÔNIBUS - vende-se p/ 16
passageiros, 2000. Valor á eomb.
Tratar: 370-8102 c/ Marcelo.

MERCEDES - troca-se, eompl.,
trueado, por chácara. Tratar: 372-

0108, não importa a localidade.

CG TlTAN - troca

se, 96 por moto
de maior vaiar.

Tratar: 373-0335
ou 9992·6016.

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$
13.800,00. Tratar: 376-1116 ou

9118-0160, c/ Valdir.
'

MITSUBISHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, eompl. (- vidro).
aro esp., cap. marítima. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, c/ Vilson.

SAVEIRO - Vendé-se, cl, 1.8, mi, 98,
verde, c/ 50.000km. R$ 13.200,00.
Tratar: 9979-1524.

.

BIZ 2001- vende-se 01 c/3000
km. R$ 3.200,00 nego Tratar: 9124-
0828 c/ Elaine.

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada com

carroceria ong., em ótimo estado. Vaiar:

4.500,00. Tratar: 276-0287 ou 276-0373.
(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício
COMPRA-SE - 84
a 90. Tratar:

9117-9897, c/
Emerson.

SAVEIRO - Vende-se, 90, gas.,: 1.6.
Tratar: 372-1363.

PEUGEOUT - Vende-se, 96, eompl., verde
meto C/ 77.000 km orlg, R$ 13.500,00.
Tratar: 372-0560 ou 9112-4950.

BIZ - compra-se, acima de 98, ou moto
Honda CG 125 acima de 88, pg a vista.
Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

PEUGEOUT, - vende-se 106,
Passlon, branco, 99, c/ todos opc.,
c/ 45.000km. R$ 11.000,00. Tratar:
371'8860 ou 9962-9863.

DAELING - 50Ce, amarei", 99, c/
690km. Tratar: 9122-7311.

VARIANT � vende-se, 76, azul, em

bom estado. R$ 550,00 a vista.
Tratar: 9133-5824.'

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:

370·2227, c/ Anderson.
PEUGEOUT - Vende-se, 95, XS,
eompl., branco,! Tratar: 9955-0504.
PEUGEOUT - Vende-se, plck-up 504,
die., 95, bordá. R$ 14.000,00.
Tratar: 371·5343.

BIZ - compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, c/ Gi�ele. DT - vende-se 180, 85, prep. p/ trilha,
motor e caixa 0, 2 paralamas da

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.

R$ 1.300,00. Tratar: 9111-7033.

RENAULT - vende-se Clio, eompl.,
1.0, 8V, 4p., 2000. R$ 18.000,00.
Tratar: 370-2227.

VARIANT I( ....:. vende-se, 80, 2"
dono, ótimo estado, motor novo. R$
2.500,00. Tratar: 273-10bl.

LAMBRETA - Vende-se, Rubão
Lambreta Esport Originais, relíquia
restaurada, orlg., 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409, c/ Rubens.

CB 450 - vende-se, 90, ótimo
estado. Tratar: 275-0712.

RURAL WILLn - vende-se, 75,
motor 6Ce, mecânica exe .. Valor a

eomb., pronta p/ trilha. Tratar: 276-
0031 ou 276-0544.

CG TITAN - vende-se 95, imp. R$
2.200,00, a vista. Tratar: 9979-0605.

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. c/ Luís no 370-1161.

TOBATA - compra-se, em ótimo
estado de eons. Tratar: 276·0264.

VOYAGE
.

- Vende-se em ótimo estado

R$ 2.500,00 aceita moto de menor

valor no nego Tratar: 9121-4061.
NX - compra-se 400 faleon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.
CG TlTAN - vende-se 01, impecável.
R$ 2.500,00 + 8x R$ 130,00. Tratar:
9979-0605.

DT - vende-se 200, p/ trilha c/
urgêncla. Tratar: 9111-7033.

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
eompl., dramático. Tratar: 373-2563.TOYOTA - vende-se Hilux SRW, 99,

4x4, prata, beo couro, 5.800 km

oríg., supereonservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946,

PIAGGlp - vende-se ou troca-se

Vespa PX 200. Tratar: 371-1335.
FALCON - vende-se, consórcio, c/ 31
pare. pagas. R$ 193,34 + 29 pare. R$
4.000,00. Tratar: (47) 392-3050.

CG TITAN - vende-se 2000, prata,
semi-nova, R$ 3.500,00 cf 6.200km.
Tratar: 9952-7084.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,
toda revisada c/ motor feito. R$
1.400,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, cf Jussara.

AEROWILLYS - vende-se, 68. R$
.

1.800,00. Tratar: 9903-3060.
TOBATA - vende-se 14HP, 95. R$
4.500,00 (R$ 2.000,00 + finane.).
Tratar: 371-9186 c/ Luiz.

GL 250 - vence-se. R$ 1.500,00.
Tratar: 9117-7033.

CAMINHÃO - vende-se, 1113, 83,
'turbinada, trucado, pneumático. R$
12.000,00 + finane. Tratar: 376-
2585, aceita-se troca.

CG TITAN - compra-se, 97. Tratar:

276-3206.CARONA - vende-se, 86, ále., 5

marchas, motor 4Ce, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, c/ Cris.

SCOOTER - vende-se, 97, verm., doc.

em dia. R$ 1.200,00. Tratar: 9903-3691.TURUNA - vende-se, 83. R$ 1.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9117-7030.

GARELLI - compra-se em bom estado.
Tratar: 370-3221 c/ Sílvio (após 16h).

HONDA ÍlREAM - vende-se, 100. R$
1.900,00. Tratar: 9979-0605.

CG TITAN - vende-se, 98, verde.
Tratar: 9992-4166. SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,

km baixa, revisada. Tratar: 371-
6310. Com. ou 9133-0560.

CHEVROLET' - vende-se, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita-
CLlO - vende-se, 1.0, 16v, 01, v.e.,

\
t.e., pintura met., ar eond. (novo). R$

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033, CG TITAN - vende-se, 01. R$ 1.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCOOTER - vende-se, Sundonw

Super Fifty, 98. Tratar: 9953-1878,
cl 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 cl tanque' cheio e capacete.
Tratar: 373·3001 cl 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 pare. de R$ .266,00.
Tratar: 372-3970.

XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha. Valor
a comb. Tratar: 275-1676'ou 275-0817.

XLR - Vende-se, Halo, 02. R$
1.000,00 + 20x R$ 266,00. Tratar:
9102-9593, cl Julio. ,

XR 200 - Vende-se, 'h, 1.000km,
branca. Tratar: 370-9357 ou 9104-2775.

XT 225 - Vende-se, 01, \lerm., cl
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R$
164,10. Tratar: 372-3673, após 15hs,

YAMAHA - vende-se, Y8R 125E, 01,
cl 7.566km, emplacada. Tratar: 371-

9804, cl Celia.

YAMAHA - vende-se, RD 350, 90. R$
2.400,00 + doc. Tratar:.9101-6766.

APARELHO CD - Vende-se, pioner, cl
controle, 6 cornetas, 2 super tuíter, 2

• sub de 12' e bateria de 100 ampér. R$

2.000,00. Tratar: �76-1854.

APARELHO CD _. Vende-se, novo,

original, pI Golf ou Gal GIII·. R$
450,00. Tratar: 9975-2574.

AROS CI PNEUS' - Vende-se, 4 aros

13, cl pneus liga pI Fusca. Tratar:

370-0670, cl Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99, cl 12

lugares, a mais compl. Tratar: 371-9464.

BARCO - vende-se, cl 3,5m, de

alumínio, cl motor everude, 4hp. R$
700,00. Tratar: 375-2329, cl Walter.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI Pampa.
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI 0·20.

Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-3223.

CARRETINHA. - vende-se inteira pi
carro. R$ 300,00. Tratar: 370-1225 cl
Robson.

CARRETINHA - compra-se; usada, pI
microtator tobatta, em bom .estado.

Pago a vista. Tratar: 379-1538, cl 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.

COMPRA-SE - carro de maior valor
ou troco por moto. Tratar: 373-3001

cl Mara hor.coml.

COMPRA-SE - Rat 147, Fiorino ou

Oggi inteiro até R$ 1.200,00. Tratar:

,370-1225 cl Robson.

COMPRA-SE - Carro, paga-se R$ 1.000,00
de entrada e assume financiamento.
Tratar: 370-7321 c/Donval.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: 373·4018.

ENGATE PARA CARRETINHA - vende

se, R$ 50;00. Tratar: 372-1817.

JOGO DE ARO - vende-se, pI Fiesta

(aro convencionai). R$ 100,00.

Tratar: 376-0409.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pi Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:

(47) 9105-9172, cl Jeferson.

RODAS - Vende-se, esportiva, de

Opala 5 furos; ou troca-se por orlg,
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de Diplomata. R$ 200,00. Tratar:
370-1225, cl Robson.

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.
"

diversos
ACARAí - vende-se, título do clube. R$
150,00. Tratar: 9979-4455.

ALUGUEL- precisa-se de moça pI dividir.
Tratar: 9103-8378. CI Joana �pos 19h.

AGENDA - moça perdeu agenda 2002 de
Paulo Coelho, cinza/azul, na.Rua Bemardo
Dornbuseh. Tratar: 371-6288 ou 373-

2699, el Patrícia.

ANDADOR DE BERÇO - vende-se, R$
30,00. Tratar: 371-0002, el Marcia.

APARELHO DE SOM - vende-se, 3.200
watz, Aiwa, 3 cd's. Valor a comb. Tratar:
9995-2778, el Adriano.

BALCÃO FRIGORíFICO - medindo 3m e

60em. R$ 1.000,00, nego Tratar: 376·
0418 ou 9975-9435.

BARBEADOR - vende-se elétr. el 3
lâminas, Philips. Tratar: 372-1870.

BARBEADOR - vende-se, elétr., Philips,
seminovo. Tratar: 371-8507, el Fabiane.

BARRACA - vende-se pI 5 pessoas el
varanda. R$ 100,00. Tratar: 370-8381 el
Silvana.

BATEDEIRA -vende-se pI bolo P12,
marca Liena. R$ 500,00. Tratar: 376-1090

BAZAR - vende-se, estoque e mobília no

Amizade. R$ 9.000,00. Tratar: 3,70-6624.
CRECI.8844.

BAZAR - vende-se, compl., no bairro São
Luiz. Tratar: 376-0330 ·ou 9902-5620.

BEBÊ - vende-se, 1 mosquiteiro de teto, 1

par de protetor de berço, verde água e 1 cad ..
De refeições vime, todos seminavas. R$
120,00. Tratar: 371-1271, el Dalva, hor. ComI.

BElRARIO-vende-se, título. Tratar: 371-9787.

BEBE CONFORTO - Vende-se, da sungotto,
el alça e balanço. R$ 50,00, seminovo.
Tratar: 376-1933.

BERÇO - vende-se tubular, branco, semi-novo.
R$ 40,00. Tratar: 370-7577 (pela manhã)

BERÇO - Vende-se marca Habe, branco,
(madeira) el colchão. R$ 300,00 aceita

proposta. Tratar: 9903-1898.

BERÇO - vende-se novo el colchão, cobertor,
edredon e protetor. R$ 90,00 (negociável).
Tratar: 371-3459'ou 9902-4035. CI Estela.

BOXER - ví'nde-se fêmea (2 meses). R$
80,00. Tratar: 370-3062.

-.,

CACHORRO - vende-se, filhotes de Poodle.
Tratar: 373-3787.

CACHORRO - compra-se, filhote de qualquer
raça. Tratar: 9993-0623 .

CACHORRO - vende-se, filhotes Bagles
mestiços. R$ 50,00. Tratar: 371-6021.

- vende-se contemplada. R$11.500,00,
el 5 pare. pagas. R$ 2.000,00 + 55x R$
223,00, Tratar: 9123-7514 el Matheus.

CADEIRA DE BEBE- vende-se, pI carro. el 2
meses de uso. R4 60,00. Tratar; 376-0345. CARTA CRÉDITO - vende-se Cons. Nae.

Sulamériea. R$ 14.318,00 pare: R$290,46
(e/6 pagas). Tratar: 371-1244 el Naiana.CADEIRA DE BEBE - vende-se, pI carro,

seminova, el cinto 3 pontas. R$ 60,00.
Tratar: 370-1225, el Robson. CASA DE BONECA - vende-se semi-nova.

R$ 250,00. Tratar: 370-8381 el Silvana.
CALCULADORA-eompra-se, HP48Gou HP
48 GX ou HP 48G+, el urgência. Tratar:
370-0816, el Si/mara.

CELULAR - perdeu-se no big boling, Baby
Fashion Sansug, cinza. Tratar: 371-1919.

CALCULADORA -

Comprase, HP, usada.
Tratar. 371-8242 ou

9953-1398. w.tMl Hjgj,níz�çao
. tocoçôo e hlg[f;lnÍiÇJÇ60 de toohcs e càp�$
POro'salões dEfCobelélrelros

locoç(í6 e hlglen�§ó6� '�9?i, 191e«5>;rq)li)ÕO e

saPOtlnhos poro Cllrílcos de E$tetlc;:os I" MedICO
Higienizqção de rcepos
de.co[TlO e.tlclfÍho pOro Hofel$

Higlenizaçóo dElJoolhos 00 /'N0sa, guoradonopos
e ccposjíe codesçs para Restaurantes

H'íllenizoção de EdredoO$ e (:opertores

CALCULADORA
Vende-se, HP 12C,
financeira. R$
200,00, nego
Tratar: 273-0223,
e/Wagner.

CÃMERADIGITAL
vende-se Web Cam,
modelo caneta. R$
220,00 nego Tratar:
370-0128.

CARRINHO DEBEBE

vende-se, sernínovo,
el cadeira de bebê
conforto e andador. R$
180,00. Tratar. 9903-
1900, el T�vares.

CARTADEalÉDITO
compra-se, contem

piada, el nomáxino 10
pare. pagas. Tratar:
276-0476.

CARTA DE CRÉDITO

Consórcio

·Regata®
iJ��te (J;�'t

Gru'po Super Fác,il 500
Assembléia em Blumenau em 24/10/2.002
Escolha seu plano:

PL Bem Objeto Crédito Parcela. até Parcela após
Contemplação Contemplação

CYI CRYPTON 3.71G,OO 51,16 98,44
JGT JOGTEEN 3.72!l,OO 51.95 98,92
C1 C-100 Bíz 3.730,00 �1.9S� -

93,97
CBS' c-iee BIZES 4.120,00 57,41 109,32
YBK YBR125 K 4:150,00 57,83 110,12
61- CG 125 4.320,00 60,20 114,63
YBE YBF025.E 4:550,00 63,40 120,73
C1+ C-1OO BIZ+ 4.580,00 63,82 121,53
KSE" CG 125KSE 4.740,00 66,US 125,77
yeD YSiH25ED 4.770,00 66,47 126,57
CGS CG'TITAN ES 4.980,00 6�,39 . 132;14
XL XLR 125 5.250;00 13,16 139,31
XLS XlR 125 E.S 5.�9(},OO 77,$9 148,33
63 CBX.:too 6.250,00 117,09 165,84
TOM TOM 225 6.59G,OO 91,83 1�4,36
64 XR200R 6.910,00 96.29 183,35
XT2 XT225. 7.490,00 104,37 198,74
caT CBX.250 TWI.STER 7.550,00 105,20 200,33
l(RT XR 250 TORNADO . 8.281>,00 115,38 219,70
NX4 'NX-4 FAlCON 10.530,00 146,73 279,41
VRG VIRAGO 250 10.89Q,00 151,74 288,9ll

2" • As....mbl.la,
• Vencimento' 14111/2;002
• Allaembl.la, 18/11/2.002· RS

3· • Assembl.la:
• Vencimento: 13/1212.002
• Assembl.'a, 16/1212.002 - BNU

Cheque para dia
21/10/2.002.

AGORA VOCÊ PODE
CONSÓRCIO REGATA LANÇA GRUPO SUPER FÁCIL 500 CARROS E
MOTOS. VOCÊ PAGA SOMENTE A METADA DA PARCELA ATÉ S'ER
CONTEMPLADO. NO MINIMO 5 CONTEMPLAÇÓESTODO MÊS.

\

ESCOLHA dA O SEU PLANO.

1 VEICULO POR-SORTEIO DEMAIS LANCES UVRES

I

I
I
I
I

I
1 LANCE MÁXIMO DE 20 PARCElAS
1 LANCE MAxIMO DE 30 PARCElAS

PARCElA PAGA ANTECIPADA VALE COM LANCE
o LANCE PODERÁ QUITAR ATÉ 2 PARCElAS VINC8IIDAS

INFORMA
_ I _ ,

OES NA RUA: JORGE CZERNIEWICZ N° 145 DE FRONTE AO TEATRO SCAR. - 371 ..3040 - 370-0061
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comercializamos peças mecânicas para pick-up e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLVS e TOVOTA
* Aplicação de película autbmotiva
* Faixas refletivas para caminhões

'Rug 2,5d.,J:oIÚOr30P - Vila Nova - J,ºtâgpg,d�,Sp,[... ,@�PlgibanprangQni.autopecas@terra.com.br • Tel. 372·2900 Tel./'ax: ,372-0170

Qualidade e confiabilidade em acessórios
para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

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, Pronto, Nokia 2155.
R$ 180,00, Tratar: 9124-0512.

CELUIÁR - vende-se, Ideal, da Global
(cartão), cl 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 corno. Tratar: 275-1676.

CELULAR-vendese, Ericson, cartão IllCJ!lelo 788.
R$ 120,00. Tratar: 9973-8668 ou 372-3944.

CELULAR - vende-se, Baby Fashion, vermelho.
R$ 300,00. Tratar: 371-D002, cl Mareio.

CHAPA ELÉTRICA-vende-se, portátil, cl
duas bocas, ideal pi camping ou pi quem
gosta de cozinhar em pequenos espaços. R$
139,00. Tratar: 370-0464.

R$ 350,00, Tratar: 9965-1347 c/ osnuco.

COLCHÃO - vende-se, magnético, usado. R$
800,00,2 balcões de mad. cl vidro pi loja.
Tratar: 3'71-8734.

'

COMPUTADORES - vende-se, novos com

garantia, AMO DURON 950 MHZ, R$
1.498,00. Pentium 41,6 GHZ, R$ 1.910,OO_' -

Outras configurações. Tratar: 275-1334 ou

acesse o site www mjcrowebbr hpg com br

COMPUTADOR - vence-se, cl impressora.
R$ 1.1<l0,00. Tratar: 370-9340,

I

COMPRESSOR - vende-se, Schultz, 3.6. R$
450,00. Tratar: 376-0971.

COMPRO - Ouro, pulseiras, correntes,
aliança, etc. Tratar: 9979-D605, cl 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
Por4 CD's, 3 fítas de video e livros de exercícios,
Fantástica mel. de ensino através de msgs
subliminares. Indicado também para estudos

MASSAS -

cornpl. a outros 'cursos. Tratar: 371-7529.

DESUMIFlCADOR DE AR - vende-se. R$
250,00. Tratar: 9997-5371.

DIVISORA - pi pães francês R$ 800,00,
Tratar: 376-1090 cl Zuleica ou Adima.

DREAN QUEST - vende-se, cl CD original.
Tratar: 9117-9897, cl Emerson.

ELEVADOR � vende-se, 2 toneladas e meia,
trifásico, Valor a corno. Tratar: 372-1870.

ENCICLOPÉDIA ALEMÃ (RARIDADE)
vende-se, Der Grasse Brock-Haus", cl 14
volumes, diretamente importado da
alemanha. R$ 250,00, nego Tratar: 370-
0075 ou 9975-0601, cl Anderson.

ESCORREGADOR - Vende-se, pi playground.
R$ 250,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-
1299. cl prof. Ademar.

EQUIPAMENTOP/ PROPAGANDA VEICULAR
- v,ende-se, novo, CarÁudio System, cl cxa de
mad. naval, a prova de chuva, eq, cl 4 tal. e 4
super tweeters, som de excelente qualidade,
amplif. 800 watts, eq. pi uso de fita kassete e

mixer pi 2 microfones, podendo ser utilizado

cl CD. Tratar: 371-2898 ou 9955-5858, cl
Lodemar.

FARMÁCIA - vende-se cl clientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949.

FlLMADORA- Vende-se. Tratar: 9121-
2362, cl Joilce.

FDGÃO - vende-se 4 bocas, cor branca,
Dako, semi-novo. R$ 120,00. Tratar: 371-
1080 cl Daiane.

FOGÁO - vende-se 4 bocas, Daho. R$
50,00. Tratar: 370-2280.

FORNO - vende-se à gas, e a vapor matca
Venâncio. R$ 700,00. Tratar: 376-1090.

GAIOLAS (17) -vende-se, pi canários de
porte. R$ 220,00. Tratar: 9118-2880.

GUITARRA- vende-se, strimberg
stratocarter. R$ 250,00. Tratar: 370'
6596, cl João Carlos, após 18hs.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pi isolamento.
Tratar: 9992-7162.

JANELAS-vende-se, 2, industriais e uma

fechada de marmítex. R$ 160,00. Tratar:
9118-2880,

PIZZAS
CARNE & .. FRANGO

UQUIDIFlCADOR - vende-se, valor a corno.
Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LOJA-vende-se, na R. José Narlok, prôx,
Posto Mime IV. Valor a corno, Tratar: 376-
0703 ou 273-0203.

MÁQ, COSTURA - Vende-se, Inteloche
(Yamaha) e tricô (Elgin Brother�Ietronic). R$
3.000,00 as duas ou troca-se pormoto de
menor valor. Tratar: 375-1080.

MÁQ_ COSTURA - Vende-se, modo reta,
Yamata. Valor a corno. Tratar: 9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a cornb,
Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1 corte de
trabalhar Kamer R$ 1.300,00 (pacote cl todos
tem desc. ou avulsa). Tratar: 275-D616.

. MÁQ. DE MONTAR PNEUS - vende-se,
marca Autofficine A 210. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-7942, cl Laércio.

MÁQ, DETRICO-vende-se, Engel Brodul,
cornpl, R$ 1,000,00. Tratar: 376-3538.

Tratar: 371-1080, cl Daiane.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vend�se, 4
agulhas, marca Hansai. R$ 3.500,00 à
vista ou entro R$ 2.000,00 e o resto pare.
Tratar: 9975-4523, cl Rosa.

MÁQ_ SACOLAS - vende-se pi fazer
sacolas plásticas, Tratar: 376-1042 cl
Lurdes.

MÁQ_ SOLDA - vende-se rnaq, solda
elétrica, Iixadeira, furadeira de impacto
(industrial) e caixa de ferramenta completa.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - vende-se,
diversos, novos. Tratar: 370-6432, após 15
horas, cl Femando.

MESA- vende-se, marfim, cl tampa de

vidro, pi 6 cad, estofadas. R$ 200,00.
Tratar: 372-4153, cl Alex ou 370-6278 .

MESA - vende-se, de musculação, sem
equipamento, somente a mesa, novinha,
sem nenhum dia de uso. R$ 200,00. Tratar:
372-3970.

MESA DE SINUCA - vende-se, compL, 4
tàcos, bolas.iglz, tampo de marmore. R$
590,00. Tratar: 372-1274, nego

I
I
I
I
I
I

j
i
I
�

I
I
I
i
�

I
I

Experimente
nosso rodlzio
de massas!

Levamos até sua casa!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BELAS' & SAPE�AS
Sua melhor opção de prazer
flt.,ndlm(Znto Z4 horas
(Após as 22:00hli. cI hora marcada.)

Atendemos Eles. Elas e Casais

Despedidas de SOlteiro.massagens .rótlcas

Jaraguá do Sul e região

1(1<1e OU 'CI�SO'" J�!t9991-8668
MONITOR - compra-se, colorido ou PS.
Tratar: 371·5691.

40 pontos de venda registrado cl cod. de
barras. Tratar: 9993-5833.

MOTOR-vencJe.se, die., 10 hp, marca Yamaha.
Aceito carro ou moto na troca. R$ 1.200,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965·8875.

PAPELARIA - vende-se saldo em geral. R$
1.300,00. Tratar: 274-8329 ou 274-8264,
c/Simone.

MÓVEIS - vende-se, de lanchonete. Tratar:
9121·2362, cl Joilce.

PEOESTAL-IoIlI'ldeoo, 16 ca1hiies de luzcl catraca
e 40m fio. R$ 900,00. Tratar: 372-3598, clAne.

MÓVEIS Pj LOJA - vende-se, provdor cl
cortina, balcão mad. cl prateleiras, cabides
pI calças e blusas, balcão de vidro cl cabideiro,
cabideiros grandes e pequenos. Tratar: 371·
7529 ou 9102·7055.

PINCHER - vende-se filhotes R$ 80,00.
Tratar: 373-3787. cl Noeli.

PINCHER - vende-se, n' O. Tratar: 276-3206.

PNEUS - vende-se, 4 Michelin, cl aro de
ferro 16 - 215/75, pi pick-up, aro cl 6PANIFICADORA - vende-se e confeitaria cl

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.
CRÉDITO PARCELA SI 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 I

68.100,00 : R$ 560,00
74.000,00 R$ 610,00

furos. R$ 1.100,00. Tratar; 3724492, cl
Zigue ou 372·1693, cl Zico.

PORTAS (4) -vende-se, mad. Maciça
(cedro), cl almofada e canto superior em
meia lua. R$ 400,00 ou 1 por R$ 120,00.
Tratar: 9104-4588.

PRANCHA-vende·se, pi cabelo. R$ 40,00
+ transformador. Tratar: 370·6650.

PRANCHETAjAQUITETURA -.vende-se cl
1,20xO,90, cl regulagem e cadeira. Tratar:
370·9172.

PRODUTORA DE GELO - vende-se de gelo
em cubos cl depósito e uma maq. De gelo
ém barra cl 50 formas de inox. Tratar: 376·
1496 ou 9873-8743.

PROTETORES DE BERÇO (3) - vende-se. R$
20.00 cada. Tratar: 370·9228. cl Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO - alug..se
por hora, l' hora grátis. Tratar: 371·9603
ou 9104-2393.

REDE DE VOLLEY OFICIAL - vende-se, R$
70.00. Tratar: 9118-2880, cl Junior.

I
ROUPAS - necessito de roupas pi crianças de
10,7 e 5 anos. Tratar: 273-5086, cl Marcia.

TECIDO - vende-se, pi confeccionista (ponta
de estoque). Tratar: 370·3561.

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 Cf BIFE
PÃO CI BIFE E QUEIJO
MISTO FRIO
PÃO Cf BOLINHO
BOLINHO
PASTEL

SORVETE t LITRO
SORVETE 2 LITROS

- .

PORÇOES ' i.o'
,

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 ct QUEIJO

, POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS)
AIPIM FRITO. (12 PEDAÇOS)
PICADINHO DE MINGNON

TOLDO - compr..se, usado, 3mx4m ou

maior. Tratar: 379-1750.

TECLADO - Vende-se. Cassio, modo CTK

500, seminovo. Tratar: 370·1462, até
19hs, cl Rávio ou Miriam.

TV 15' - vende-se, tela plana. R$ 500,00.
Tratar: 370-3207.

'TV20' -vende-se. R$ 200,00. Tratar. 372-1817.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se,
seminovo. Tratar: 371-8507, cl Fabiane.

VIDEOGAME - vende-se Play Station 2,
destravado cl 6 cd's. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME-vende-se, Nintendo Game
Cubo Americano, cl 5 jogos originais, 1
mlmory card e 2 controles. Tratar:

. 376·2206.

VIDEo.GAME - vende-se Nintendo 64, cl
11 fitas orig., 4 controles, 2 rarnbos pack, 1
memory cardo Tratar: 376-2206.

DA CASA

FRANGO
PALMITO

PRESUNTO,
MILHO VERDE

CALABREsA
ATUM

MUSSARELA

CAMARÃo
4 QUEUOS
PORTUGUESA
FRANGO Cf CATUPIRY

��c@ ,@@��,
���� ffi��

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1.152, cl Paulo
ou 9981-3627, parco reduz. VOLANTE - vende-se, da momo + cubo pi

GM. R$ 450,00, nego Tratar: 372·1274.
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ALUGA-SE
Galpão alvenaria cj 300m2, na Rua Guilherme Danker, 33-
centro (Iat. Barão do Rio Branco, perto Despachante Arno
Valle), cj 2 salas pj escritório, 2 bwc, 1 refeitório e área
aberta cj piso de concreto novo. Totalmente forrado com

isopor, instalações elétrica trifásica, bem iluminado. Valor
mensal do aluguel: R$ 600,00. Tratar: 370-4959, cj Nilton.

ALUGA-SE
Para temporada, sobrado com mobília completa, na praia
de Armação, (Penha), cj 3 qtos, bwc, sala íntima, 2 sacadas
no piso superior, sala de estarjtv, 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, cj Nilton.

ALUGA-SE

Apto. no 82 andar, Edif. Tower Center (recém inaugurada), cj
151m2, acabamento 1ª linha, frente pj R. Reinaldo Rau, cj
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 cj despensa. Para locação
imediata. Valor mensal do aluguel: R$ 550,00. Tratar: 370-
4959, cj Nilton.

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 24j08j2002, 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

CLASSI
�!.2j III ti •

Para anunciar ligue:
371-1919

Café da manhã
. Chá da tarde

�peritivo
€xecuti'oa
�aterniiúu1e

[frutas e [flores
,Cícor e Cltocow.u·

€specÚllmia das�es

€specÚlrrnia dos s.:Namorados
Outras ocasiões especiais ••
a(47) 372-0316

,Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo
Jareguá do Sul - se

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 11! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habili

tarem para casar os seguintes:

EDITAL N!! 23.899 de 05-09-2002..,.
NICOLAUSCHUU<A ENADlRlEREZlNHA L.AITHAR1lI ESlllA

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Rio Negro,
Paraná, domiciliado e residente na Rua 915, lote 26,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Nestor Schulka

elidia Kutenska Schulka.

Ela, brasileira.. solteira, professora, natural de

Marmeleiro, Paraná, domiciliada e residente na Rua

915, lote 26, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de

Deocrécio de Lima e Silva e Maria Naura Laitharth e

Silva.

<'

EDITAL N!! 23.902 DE 06-09-2002
JAMES ARLEY BRANDENBURG E

FABIANA SENHORA DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Avenida Waldemar

Grubba, 1.464, nesta cidade, filho de Arland

Brandenburg e Nadir Morsch Brandenburg.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural
de Manoel Vitorino, Bahia, domiciliada e residente na

Rua Carlos Frederico Ramthum, Santa Luzia, nesta
cidade, filha de Jucelina Senhora de Oliveira.

Edital de proclamas recebido do cartório de Criciúrna,
neste Estado-

EDITAL NI! 23.905 de 09-09-2002 -

MARCIO COSTA MACCARINI E

GLADIS PIERINI AMANCIO

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrecista, natural
de Crlciúma neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Tuffie Mahfud, 86, apto. 301, nesta cidade, filho
. (

de Dilson Maccarini e Cleonice Costa Maccarini.

Ela, brasileira, solteira, assistente adminstrativa,
natural de Criciúma, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Desembargador Pedro Silva, 540,
Criciúma, neste Estado.

EDITAL N!! 23.915 de 11-09-2002
FABIO RAFAEL VIVIANI E SAMARA FERNANDA CANI

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrecista, natural
de Timbó, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Elisabeth Strasse 28, 50226, Frechen, Alemanha,
filho de Nelson Nicolau Viviani e Hildegard Maria Viviani.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Anna
Gorniack Buchmann, 104, Baependi, nesta cidade, filha
de Alvinho Cani e Célia Terezinha Otto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passa, o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, I onde
será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
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:

ANGELO Jo.Ao. MARGUTE - RUA 924 Lo.T. SAMPIEIRo. -

NESTA;
ANSELMO. CUSTo.Dlo. GEREMIAS - R THEo.Do.Ro.
RIBEIRO. 2744 - NESTA;
ANTo.Nlo. JUAREZ TAKES - RUA SÃo. MIGUEL 467- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA- RUA EXP ANTo.Nlo. CARLo.S
FERREIRA 850 - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA- RUA EXP .A:NTo.Nlo. CARLo.S
FERREIRA 850 - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA- RUA EXP ANTo.Nlo. CARLo.S
FERREIRA 850 - NESTA; .

ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA- RUA EXP ANTo.Nlo. CARLo.S
FERREIRA 850 - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUÁ LTDA- RUA EXP ANTo.Nlo. CARLOS
FERREIRA 850 - NESTA;
Co.NFECÇÕES ALINE LTDA - RUA DA MATRIZ 144 -

NESTA;
Co.NFECÇÕES NAYADE LTDA- R FELICIANO. Bo.RTo.LlNI
535 FUNDo.S - NESTA;
FERNANDO. DE So.UZA AMARAL - R RIO. GRANDE DO.
No.RTE 30 - NESTA;
IND. DE EST. VILA No.VA LTDA ., R Jo.SE THEo.Do.Ro.

RIBEIRO., 4420 - NESTA;
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS KNISS LTDA - Ro.Do.VIA BR

280 KM 82 S/NR GALPÃO. 3 - NESTA;
INDÚSTRIA E Co.MÉRClo. DE Co.NSERVAS BERRI - RUA
ITAPo.EUZINHo. 10950 - NESTA;
IVAN PRo.BST - RUAALEIDA DA SILVA TELLES 407 - NESTA;
IVo.NETE CANI- R ANTo.Nlo. BERNARDO. SCHMIDT 89-

NESTA;
JAG INDUSTRIAL LTDA - RUA REINo.LDo. RAU 603 - I'

NESTA;
Jo.LVANI PEREIRA BUENO. - RUA Jo.SE THEo.Do.Ro.
RIBEIRO. 1256 - NESTA;
JULIO. CARNEIRO. Do.S SANTaS - R JaAQUIM ANGELO.
GIRaLA 210 APTa 304 - NESTA;
LUIS SIDIMAR GaULART - RUA CEL PRacaPla GaMES
DE aLlVEIRA 290 - NESTA;
MANFRINI FRANZER E CIA LTDA- ME - RUA VALDIR.Jo.SE
MANFRINI418 - NESTA;
METAL PLASTlcas BERTaLDI LTDA - RUA ESTRADA
No.VA 75 - NESTA;
METARLUGICA BIRA - RUA EXo. ALFREDO. BEMKER 213
- NESTA;
MÓVEIS ASCARI LTDA - RUA 21 DE ABRIL 92 - caRUPA;
NELCI aTÁvio PADILHA - RUA IDA FRIEDEL LAFFIN 541-

NESTA;
NEWS VIDEo. t.oc. ME - R RaBERTa ZIEMANN 195 -

NESTA;
NEWS VIDEa LaCADaRA LTDA � R RaBERTa ZIEMANN
195 - NESTA;
aNILDa CUNHA - RUA FRANCISCO. HUSKA 1080 -

NESTA;
PATRICIA SILVERla vaLTaLlNI- RUA FERNANDa PRADi
45 AP 205 - NESTA;
REJANE CARVALHO. DE saUZA- MULLER - RUA BARÃO.
DO. Ria BRANca, 296, SL 2 - NESTA;
Ro.GER CARGa LTDA - RUA HERBERTa SASSE, S/NR-
NESTA; '.
SAMUEL BRANCO. - RUA aRESTES TECILA AM!ZADE -

NESTA;
TATIANA DE PAULA - GETÚLIO. VARGAS, 689 - NESTA;
TATIANA DE PAULA - GETÚLIO. VARGAS, 689 - NESTA;
VERíSSIMo. Jo.SÉ GARCIA - ESTR. ITAPacu KM 7, CXP 22
- caRUPÁ;
WILsaN JESUS. Das SANTo.S - R. FRANCISCO.
HRUSCHKA, S/NR - NESTA.

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, n2 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, 11 de Setembro de 2002
Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto
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desta'

exposição são
como

elementos de
um jardim

Lavadora de Peças· COELHO

CRU

Uma completa linha de

Compressores PR�S.sU��

* Comp. 10/175 Lt. c/ motor 2HP, Monofásico

Em 1 ent. + 5X de: R$ 192,67 Ou À vista, por: ,,$ 978,00
* Comp. 15/220 Lt. c/ motor 3HP, Trifásico

Em 1 en�. + 5X de: 1$ 301,69 Ou À vista, por: R$ 1,531,40

* éomp. 20/250 Lt. c/ motor 5HP, Trifásico

Em 1 ent. + 5X de: R$ 384,15 Ou À vista, por: R$ 1,9.50,00
1 ANO de GARANTIA

CRJ 1

Em 1 ent. + 51- de:
.

R$56,66
OU À vista, por: R$ 287,60

6 MESES de GARANTIA

Cortador de Grama
----��o.B3800

3,5 clt . 2 Tempos
Gasolina
I

Em 1 ent. + '5X de:

,
R$ 51,36

Ou A vista, por: R$ 260,70
6 MESES de GARANTIA

-

=-

Cortador de Grama

Trapp • MC SOE

1,Scv Mono
Elétrico

Em 1 ent. + 5X de:

R$50,92
. Ou

> À vista, or: R$ 258,43
o 6 ME ES de GARANTIA

�
o
:;:
o
lt:
Q.

Em 1 ent, + 5X de: �

1$139,37 I
Ou o:

À vista, por: R$ 742,50 �
6 MESES de GARANTIA

ln

�SCH"Z LL

Aspirador.220v -

HIDROPÓ
72

Em 1 ent. +5X de:

1$199,00
Ou À vista, por: R$1.060,20

1 ANO de GARANTIA

VISITE NOSSO SITE :

www.jamail.com.br .

Hidrolavadora

HD585
Profissional

Vazão: 500 I/h
Pressão: 110 bar ·1.600 libras
Tensão: 220v - 60 Hz (Monofásica)
Potência consumida: 1,6 cv e 2,2 kW

Peso: 21,5 Kg

Em 1 ent, + 5X de:

1$121,81
,

Ou
A vista, por: R$ 648,94
1 ANO de GARANTIA

. VENHA APROVEITAR,

OSS OFER

Rua MaxWilhelm, 82
Baependi • Járaguá do SUl, se
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Caindo no Ibope
o "Domingo da Gente" perdeu
urna hora por causa da estréia
do "Chiquinho E Sua Turma",
o novo programa da Record. A
emissora está tentando
alavancar a programação do

domingo, uma vez que o

Netinho de Paula estava dando
12 pontos no Ibope e

'

atualmente não passa dos.B,

Coisas do amor

Marília Gabriela vai gravar
mais um CD. Até aí, nenhuma

novidade, mas acontece que
desta vez o disco terá a

participação especial de

Reynaldo Gianecchini que vai
cantar ao lado de sua amada.

� esperar para ver o resultado.

Xuxa no Mundo da

Imaginação
o novo prcqrarna Xuxa no' Mundo da Imaginação,
com estréia prevista para o dia 07 de outubro, terá
seis filmes publicitários em sua campanha de

lançamento. Nos filmes, chamados Plantão Xuxa,
a apresentadora àparece pedindo para que as

crianças de todo B rasi I mandem material para seu'

novo programa. Desenhos, fotos, vídeos caseiros e

cartinhas onde as crianças dizem o que querem
ser quando crescer são parte do material que
Xuxa estará pedindo aos baixinhos. O material,
que deverá ser enviado para a Caixa Postal

70568, Rio deJaneiro, Brasil, CEP 22741-970,
será aproveitado nos diversos quadros do

programa.

Campanha contra as drogas
A Globo está exibindo a campanha "A Vida é o maior

barato". Através de três filmes a emissora quer
mostrar que os jovens não precisam usar drcqas. A

idéia é destacar que as sensações de prazer estão na

vida, nas atividades físicas ou nas artes, por exemplo.
Nos anúncios de 30 segundos, jovens fazem

comentários sobre sensações diferentes no corpo, como

se foSsem efeitos das drogas. Depois, o público
� descobre que eles estão falando sobre pintura

surrealista, aula de alongamento e surfe. "A sensação
é maravilhosa meu corpo fica assim sei lá ...muito

bom eu me sinto mais leve aí ... tem que

experimentar ", diz o personagem referindo-se ao

alongamento. O locutor encerra os filmes com os

seguintes dizeres: "Oito em cada dez brasileiros nunca

precisaram de drogas para viver. Esqueça as drogas. A
vida é o maior barato".

Doação
Fernanda Montenegro vai dar aulas de teatro

para crianças carentes da cidade de São João
do Meriti, no Rio de Janeiro. É mais uma

iniciativa para livrar a população da violência.

Fim do romance

Agora dizem que é mesmo oficial. Angélica e Luiz

Calaínho estão separados:' Para variar, o casal não
comenta o assunto. E está dito.

A bela Manu
A Playboy deste mês traz na capa da revista a finalista do "Big Brother Brasil 2', Manuela Saadeh, A
estudante de Marketinq, de 23 anos, passou 72 dias na Casa que foi cenário do programa, onde ficou

perto de ganhar os R$ 500 mil e conheceu seu atual namorado, o chef Thyrso Martins. O ensaio de

Manu, que tomou champanhe para ficar mais desinibida durante as fotos, foi inspirado na cantora

Britney Spears, Um dia antes do início da real ização do ensaio, Manu entregou as madeixas nas mãos
do cabeleireiro paulista Marco Antônio di Biaggi, do MG Hair, onde alongou e clareou os fios já loiros.
A carioca de Ipanema posou para as lentes do fotógrafo J.R. Duran por dois dias no mês de julho. A

primeira sessão de fotos aconteceu na casa noturna Fabbrica 5, na Mooca, e a outra em estúdio,
também em São Paulo. "No primeiro dia eu estava bem envergonhada. O ensaio começou com roupa e

fui tirando ... teve uma hora em que eu travei, mas depois rolou, com a ajuda do champanhe ... No

segundo dia foi bem melhor; eu estava �ais solta. Pô, todo mundo já tinha me visto pelada mesmo'! Já
viu uma vez, vai me ver de novo!", disse Manu sobre o ensaio.

Louca por novela
Carla Diaz viveu a Raquel, em

"Laços de Família", mas o sucesso

veio mesmo na pele de Khadija, em

"O Clone". Quando a novela

acabou, a atriz saiu de férias, mas

já está de volta. Contratada da

Globo, a menina confessa que não

vê a hora de ser convidada para
atuar em outra trama da emissora.

o mesmo de

sempre
Apesar do papel de vi Ião em "O

Beijo do Vampiro", o fã-clube de

Tarcísio Meira diz que a paixão
pelo ator continua a mesma e que
ele está sendo perfeito' na
interpretação do vampiro Bóris.
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o mundo das adultas
Cecília Dassi começa a sentir na pele os

percalços da idade adulta. Apareceram as

primeiras espinhas naquele rostinho lindo e

a atriz agora evita frituras, chocolate e

outras guloseimas que só açravarn o

problema.

Clô
Parece que Clodovil quer apresentar um

programa na Globo. Ele àté recebeu um

convite da Rede TV!, mas ainda não deu

resposta, pois espera uma posição da toda

poderosa Globo.

FestaLinda
\\A festa está linda", afirmou emocionado o

ator Paulo Autran. Zizi Possi marcou

presença e cantou "Se Todos Fossem, Igual
A Você". Entre a lista de convidados estava
o apresentador Jô Soares.

Helena Ranaldi sofre

acidente
Durante as gravações de uma cena de discussão,
na novela "Coração de Estudante"; entre Edu
(Fábio Assunção) e Pedro (Bruno Garcia), na qual
Clara (Helena Ranaldi) é empurrada contra um

guarda-roupa, a atriz acabou se acidentando de
verdade e quebrou o nariz. Helena foi atendida

. pelo cirurgião-plástico Ivo Pitanquy e passa bem,
no entanto ficará dez dias em casa, impossibilitada
de gravar. O autor de "Coração de Estudante",
Emanoel Jacobina, terá que redirecionar a trama

cujo final está previsto para o dia 27 de setembro .

Bruxa solta
A bruxa anda mesmo solta nos estúdios da Globo.
Dias atrás foi Reynaldo Giannechini e Ana Paula

Arósio que se acidentaram durante a gravação de
uma das cenas de "Esperança": depois foi Gilbert

que precisou ser atendido às- pressas por causa de
súbito aumento de pressão e agora a bruxa ataca

em "Coração de Estudante", deixando Helena
Ranaldi \\ de molho" por dez dias.

Será?
Parece exagero, mas a aeromoça Cida

garante que não. É que a moça afirmou que
depois de participar do \\Big Brother Brasil",
não consegue mais andar sossegada na rua,
por isso usa urna peruca preta para se

disfarçar.

. "Intérprete"
Este é nome do mais novo CD de Jair

Rodrigues, que tem a produção musical de
Jairzinho. Pai e filho mostraram que entendem
de música e o resultado foi mais um belíssimo e

imperdível trabalho do nosso querido
"Cachorrão", apelido' do cantor.

,

80 anos de sucesso
o autor Paulo Autran ficou muito emocionando com a

festa que foi organizada por mais de 600 artistas/
amigos em homenagem a seus 80 anos. A

comemoração aconteceu no teatro Faap, em São

Paulo, logo após a estréia de "Variações Enigmáticas".

Repetindo o sucesso
"Mulheres Apaixonadas" será a próxima novela das oito e

tem estréia prevista para fevereiro do ano que vem. No
elenco estarão Christiane Torloni (foto) e Débora Falabella,

vivendo mãe e filha. As duas atrizes já viveram uma

experiência semelhante em "Um Anjo Caiu do Céu".

GB EOU;;ÕES POR ARTUR BENIlIN

1) Ana Maria Braqa e Louro José Começaram
a fazer sucesso em qual emissora de televisão?
a) Rede TV!
b) Gazeta
c)' Globo
d) Record

\

2) Que atriz viveu a personagem Ki ki B lanch
na novela \\ Locomotivas"? !

a) Marília Pêra
b) Eva Todor
c) Clara Cortez
d) ReqlnaDuarte

3) Qual é o nome da personaqem que Déborah
Sécco interpreta na novela \\0 Beijo do

Vampiro"?
a) Marta
b) Zoroastra
c) Lara
d) Lívia

4) Quem interpretou Adma na novela "Porto
dos Milagres"?

a) Nathália Timberg
b) Ângela Vieira
c) Joana Fomm
d) Cássia Kiss

5) Como se chamava o personagem vivido por
Suzana Vieira na novela \\A Próxima'
Vítlma"?
a) Ana
b) Francesca
c) Filomena
d) Cacá

/
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I MUNDO ARTíSTICO
GIANNE CARVALHO

GB Edil'ges por Erica Guarda ®

o DRAMA DA VIDA REAL
Vladimir Brichta depois de muito trabalho consegue o merecido sucesso, mas em contrapartida enfrenta um dos maiores

desafios de sua vida: reaver a guarda da filha Agnes

Personagem principal Vladimir Brichta sentiu o gostinho da fama atuando do Agnes foi passar as férias com a avó mater-

como Ezequiel em "Porto Milagres". Quem não se lembra na, que conseguiu naJustiça a guarda da meni-
da irreverência do personagem que, com muito custo,

conseguiu conquistar o coração de Genésia (lúlia Lemmertz).
As cenas eram cômicas e, graças ao Ezequiel, Vladimir Bri
chta começou-a ser reconhecido nas ruas.

Agora, mais uma vez, Vladimir está fazendo grande
sucesso com outro personagem cômico. Em "Coração de

Estudante", o ator dá vida ao peão Nélio, mais conhecido
como o "garanhão de Nova Aliança", nome da fictícia

cidade da trama. Nélio já conquistou e "saiu" com quase
todas as. mulheres de Nova Aliança, mas seu verdadeiro

I amor é Amelinha (Adriana Esteves), que quanto mais o

humilha, mais fica apaixonado, Nélio já afirmou várias vezes
que está cansado de ser "bijeto sechual", ou que vai fazer o

"exame de PVA", referindo-se ao exame de DNA. Com

essas tiradas Nélio, ou melhor, Vladimir Brichta, conseguiu
conquistar milhares de Ias em todo o Brasil, provando ser

um ator competente e talentoso. Atualmente é um dos

atores mais queridos da televisão brasileira.

Mineiro de Uberaba, Vladimir Brichta foi criado e

passou toda a sua infância e adolescência em terras baianas

e agora reside no Rio de Janeiro. Há poucas semanas, a

imprensa nacional começou a noticiar o drama que o ator

vem vivendo na vida real.

Vladimir Brichta é pai da pequena Agnes, mas está

privado da guarda da filha por uma decisão da Justiça. O
assunto já foi matéria de capa da "Revista Contigo!" e nã

última semana foi explorado no "Domingão do Faustão",
todos com um único objetivo: ajudar o ator a rever a guarda
de sua filha.

Se por um lado, Vlad, como é chamado pe!os amigos,
experimenta um bom momento em sua vida profissional,
ele também passa por um drama pessoal sem tamanho. Há

três anos, suamulher Gena Carlamorreu vítima de porfiria,
uma doença congênita que provoca distúrbios nos glóbulos
vermelhos, deixando a pequena Agnes, filha do casal, com
um ano de idade. À partir de então, Brichta passou a ser o

pai e a mãe da menina, sempre contando com a ajuda de

sua mãe que mora num sítio, na cidade de Itacaré, na Bahia.
O seu drama começou no início do ano passado, quan-

na. À partir daí, o ator iniciou uma verdadeira

batalha judicial para reaver o direito de ficar

com a menina.

A avó, que é procuradora da Justiça aleg;a
que· tem melhores condições de garantir a

educação da menina, enquanto que Brichta

sente-se profundamente injustiçado e acredita

que tanta confusão seria por causa do pre
conceito de sua ex-sogra contra a sua profissão.
Ela 'nega, alegando que a sua filha também �
era atriz e que o único motivo de sua atitude

foi salvaguardar a integridade da neta. Apesar
da publicidade do caso, o processo segue em

regime de segredo de Justiça por isso alguns
de seus aspectos não podem ser divulgados.

Alguns de seus colegas de profissão se mo

bilizaram numa campanha a seu favor e até

estão dispostos a depor na Justiça para que
ele consiga a guarda definitiva da filha. Vladimir
Brichta casou-se de novo e vive um feliz re

lacionamento com Ana Paula Bouzas, que só

não é completo porque o quarto de Agnes, 1.'
em seu apartamento no Rio de Janeiro, con
tinua vazio.

Enquanto isso a vida continua e é preciso
dar vida ao Nélio. "Coração 'de Estudante"

acaba no final do mês e os Ias estão na maior

expectativa para ver qual será o final do perso
nagem. É muito provável que termine mesmo .

nos braços de Esmeralda (Ângela Vieira), a

única que não fez de Nélio um "bijeto se

chual". Apesar da paixão do peão por Ame

linha (Adriana Esteves), a moça mereceria o

castigo de acabar sozinha por conta de todas
as maldades que já aprontou na novela.

Mas, ao final de tudo, o que interessa mes- �)
mo é que Agnes vc:lte ao convívio do pai, até
porque o Vlad parecer ser mesmo do bem e

não merece tanto sofrimento.
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SEGUNDA - Bebei não revela a Pedro quem é e

sai correndo. Afrânio coloca uma peruca para

impressionar Mariana. Solene pede. que Beta

deixe que Vilma coma carne, mas ele não cede:
Nanda pergunta a Gui como ele faz quando
está com vontade de transar e ele é evasivo.

Pedro comenta com Maumau que ainda não

conseguiu descobrir o nome da menina em

quem está interessado. Nanda começa a achar

que Gui está saindo com outra menina. Cabeção
não consegue terminar com Lucinha. Linda e

Afonso tentam convencer FM a comer carne,
mas ele explica que não precisa. Thaíssa

incentiva Charles a tentar reconquistar Júlia.
íris se desculpa com Ricardo por ter interrogado
Drica. Bebei explica para Júlia que vai ter que
voltar para Dunas. Nanda pergunta a Gui se ele

está transando com Débora.

(OOAÇÃO DE EsruDANTE - 18 H

SEGUNDA - Edu pede que Lipe se acalme e lhe
conte toda a verdade. Pedro acusa Clara de

traição. O psiquiatra avisa a Amelinha que João
sumiu e ela percebe que Raul sabe algo que
não está dizendo. Pedro deseja tudo ,de mal a

Clara e Edu e vai embora, furioso. Lipe revela a

Edu que Leandro estava lhe ameaçando.' João,
completamente confuso, vai parar nacasa de
etara. Edu tenta convencer o juiz de que Leandro
é um assassino, mas não tem sucesso. Alceu
ouve tudo e avisa Leandro. Pedro toma um

porre no bar de Esmeralda. Mariana não acredita

quando Lipe afirma que Leandro é um assassino
e Edu decide levá-lo embora. Clara descobre

que Raul deu vários antidepressivos a João.
Leandro e Alceu tentam impedir Edu de levar

Lipe, mas ele consegue bater nos dois. Alceu
avisa que não quer mais colaborar com Leandro,
que mata o detetive e coloca a culpa em Edu.
Pedro vai atrás de Edu e tenta levá-lo para a

delegacia, mas ele o nocauteia.

MARISOL - SBT - 20:30 h

SEGUNDA - Rodrigo e o cãs desaparecem. Tetê
vê Zeca dormindo no corredor e ele garante que
está lá porque ouviu um barulho. Antunes
convence Augusto a visitar novamente a casa de

Victor. Mina e Victor planejam acabar com Bóris.
Bóris troca de corpo com Rodrigo. Zeca lê
interessado os livros de Galileu. Zoroastra fica

espantada ao ver que o antigo castelo da cidade
vai ser ocupado. Lívia começa seu primeiro dia de
trabalho com Augusto. Carlos se desculpa por ter
sido grosso com Ciça. Roger dá umas dicas para
Baratão sobre como conquistar garotas. Carmem
dá livros a, Lucinha e garante que vai ser como

uma avó para ela. Bóris, com a vot de Rodrigo,
avisa a Lara que não quer nunca mais vê-Ia. Zeca
revela a Galileu que está desenvolvendo cada vez

mais poderes. Renato machuca o joelho e Guarujá
se oferece para ajudá-lo. Marta atrapalha o

trabalho de Lívia. Mina, Amélie e Bartô vêem

Rodrigo no sofá e se preparam para mordê-lo,
mas percebem que ele é um vampiro.

Por estarem atrasadas, as gravações da novela

'Esperança, até o fechamento desta edição os

capítulos da próxima semana, ainda não haviam
sido editados.

SEGUNDA - Romualda lê a notícia' do julgamento de

Marisol. Amparo chega de viagem. Greta depõe diante

de Sandra e jurados, afirmando que Marisol é assasina.
Vanessa depõe contra Marisol deixando todos

surpresos. Mário volta a morar no cortiço e mal recebido

é acusado de ser entregue a polícia. Marisol fica muito

decepcionada por Vanessa declarar que ela deve ser

castigada. Rodrigo conta para Amparo que a Sandra e

a Marisol, não são mais inimigas, a vilã nâo gosta
nada da notícia. Raul diz Marisol que agora são amigos'
e que ele fará de tudo para livrar Marisol. Vanessa

despreza uma flor dada por Mário e diz que não quer
nada com um pobretão como ele. Romilda recebe um

telegrama e descobre que acaba de herdar a fortuna

de uma tia que acabara de morrer. Romilda, Romualda
'e Chupa Cabra fazem vários pianos, mais tarde chegam
ao cortiço com herança, na realidade um cavalo uma

galinha e dois porquinhos. O julgamento de Marisol

acaba, ela é inocentada e sai em absoluta liberdade.
Vanessa conta ironicamente para Sabrina o falecimento

do Diego.

OBS. NOTA DA REDAÇÃO: As gravações da
novela Esperança estão multo atrasadas,
Geralmente estão sendo gravados os' capitulos
no máximo com dois ou três dias de
antecedência. O motivo é que o autor Benedito

Ruy Barbosa está entregando os textos em

cima da hora .. Até os atores Já estão

reclamando, pois eles recebem o scrlpt no

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

resumos dos demais capítulos.

QUARTA - Pedro aconselha Bebei a fazer um

simulado para provar que é realmente boa aluna e

assim conseguir a bolsa de estudos. Afrãnio fica
nervoso perto de Mariana e ela estranha. Bebei

pede que Pedro a ajude a entrar escondida na sala

para fazer as provas. Júlia percebe que Charles'
está gostando de Bia. Marcão sente ciúmes de
Mariana com Afrânio. Bebei fica angustiada por ter

beijado Pedro. Nanda se dá conta de que não há
nada entre Gui e Débora e reata o namoro. Kailani

prova um bife na casa de FM e resolve se tornar
definitivamente carnívora. Afonso chama LindtJ de

gordinha e ela- se ofende. Nanda aconselha Bebei
a contar para Júlia que está atraída por Pedro.
Lucinha agarra Cabeção antes que ele possa
terminar com ela. Gui e Nanda vão jogar cartas
com Beto e Solene. Júlia marca um encontro entre

Charles e Bia e algema os dois. Beto e Solene
saem e pinta um clima entre Nanda e Gui.

SEXTA - Pedro fica espantado ao ver que Júlia e

Bebei se conhecem. Bebei garante a Júlia que se

deu bem na prova. Linda vê Mariana e Letícia

experimentando uma roupa e fica se achando gorda
e feia. Nanda revela a Vinícius que já não é mais

virgem. Pedro comenta corri Maumau que não
entendeu porque Júlia se colocou entre ele e Bebei.
Charles agradece a Júlia por ter unido ele e Bia.
Bebei pergunta a Júlia como ela se sentiria se Pedro

começasse a namorar outra e ela afirma' que quer
esquecê-Io logo. Drica fica chateada quando Farofa e

Naomi reclamam que ela está muito grudada com

Ricardo. Otávio comenta com íris que o namoro de
Ricardo está fazendo com que as notas dele piorem.
Beta, Solene e Vilma vão a uma churrascaria.

•

QUARTA - Nélio manda Edu ficar bem escondido.
Pedro levanta a lona e só descobre móveis velhos.
Edu e Lipe voltam para a república. Clara. exige
que Leandro conte a morte de Alceu em detalhes.

João, de vingança, oferece um café com purgante
para Raul. Clara tenta convencer Pedro que
Leandro está escondendo algo. Ronaldo mostra

para Clara o laudo da perlcía informando que
havia um terceiro carro envolvido no acidente de

Júlio, que foi o causador de tudo. Leandro dá
bebida para Mariana e avisa que quer ir logo
para Paris, com ou sem Lipe. Nélio leva Edu e

Lipe para a casa de Seu Miguel. Leandro reage
ao saber que o caso de Júlio pode ser reaberto.
Edu conversa corn os posseiros e os estudantes
sobre a hidrelétrica. A polícia chega. Os
estudantes e os posseiros se dão os braços e

protegem a casa. Pedro e Clara vêem Edu e Upe
fugindo. Pedro manda a polícia agir.

SEXTA - A galera se assusta e sai correndo. Esmeralda
avisa Nélio que não pode Ter um filho com ele. Mariana.
confessa para Leandro que está com vontade de
beber. Rafaela finge não ligar para o namoro de
Mateus e Rosana, mas depois desaba chorando,
sendo consolada por Fábio. Mariana não resiste e

bebe. Lipe chora ao ver a mãe bêbada. Leandro
recrimina o menino por tê-la pressionado com a história
da arma. Pedro admite que se distraiu com o sorriso
de Solange e chora desesperadamente, deixando
Zuzu cornovída. Osvaldo aconselha Nélio a lutar por
Amelinha. Esmeralda sofre ao ver o amado
conversando com a santa sobre a rival. Edu conversa

com os estudantes sobre as propostas dos

empresáriOS, mas eles insistem na luta.

QUARTA - Galileu bate em Bartô com sua cruz, deixando
o inconsciente. Bóris explica a Rodrigo que tomou seu

lugar porque sabe que Lívia um dia vai amá-Io. Lara

chega a Maramores. Marta cata as pérolas de seu colar
e estranha a maneira como ele arrebentou. Carmem
concorda em contratar L1via. Bóris e Rodrigo observam
Lívia pelo espelho. Tetê e Lívia conversam sobre o

amor. Marta percebe que Bia está interessada em

Zeca e não gosta nada. Bartô explica a Galileu que quis
virar vampiro porque está apaixonado por Amélie. Roger
avisa a Baratão que seu pai não vai deixar que ele,
namàre Lucinha. Marta vai até a casa de Armando e

percebe que ele estava com uma mulher. Nadir se
oferece para �udar Carlos no posto de saúde, mas ele
recusa. Victor e Ciça fazem as pazes. Lara chega na

pensão de Zoroastra e estranha que Rodrigo não

esteja lã. Rodrigo acorda assustado e vê Mina ao seu

lado.

QUARTA -Sandra diz a Rodrigo para não se preocupar,
e que a Marisol e o Raul, são apenas amigos. Vanessa
se mostra muito entusiasmada com a herança, Porém
Andréia acha que a atitude mais sensata seria que
Vanessa devolvesse tudo o que pertence a Marisol.

Romualda e Chupa Cabra conseguem vender o cavalo.

Marisol procura Raul para rever seus bens. Rodrigo'
vai a casa de Raul tirar satisfação e o encontra abraçado
com Marisol. Leonel pede Vanessa em casamento.

Vanessa vai a mansão e insulta Marisol e Rodrigo que
se contem para não agredir a garota, Mariana fica

indignada ao Raul confessar que está apaixonado.
Mariana faz um ritual de bruxaria para ficar com Raul e

esquecer Marisol. Vanessa atormenta todos na

mansão. Rodrigo não aguenta os desaforos e expulsa
Vanessa da mansão. Mário tenta conquistar Vanessa.
Marisol conta para Mimi que não quis fazer amor com

Rodrigo. 'Dr. vegner conta para Marisol, que não há

solução pra o seu caso, e que ela perdeu tudo.

SEXTA - L1via fica assustada com Lara. Victor manda
Antunes nunca mais entrar em sua casa. Antunes
recolhe a maçaneta em que Victor tocou. Augusto
convida Lívia para um passeio com todas as crianças.
Bóris vê pelo espelho que Lara está na cidade e

resolve destruí-la, para tristeza de Rodrigo. Augusto
avisa a Marta para não incomodar mais Lívia. Zeca

promete usar seus poderes para ajudar Guilherme a

voltar a andar, deixando Bóris desgostoso. Zoroastra
garante a Lívia que um dia ela vai encontrar outro
amor. Bartô se desespera ao saber que Amélie está
namorando o Monstro do Espelho, Zoroastra pressente
que Galileu tem uma missão secreta e ele garante que
é um detetive que veio descobrir quemmatou o padre.
Bóris manda Victor seduzir Lara .

SEXTA - Andréia'e Vanessa vão morar na mansão.
"Toninha" disse que se disfarçou de menino para

poder sobreviver nas ruas. Amparo insiste para Rodngo
brindar, por estarem juntos. Sandra se aproveita que

Rodrigo bebeu demais, abre sua camisa e deita em

seu peito. Marisol entra na Sala e fica chOcada. Marisol
sai correndo para a rua debaixo de chuva. Marisol vai
ao cortiço e desmaia após encontrar Margarida. Rodrigo
vai a rua procurála. Andréia não permite que Vanessa

faça um aborto. Mário fica sabendo que Marísol foi

para o cortiço e que a herdeira de tudo é Vanessa.

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

A
. \0 _

C

1

o HOMEM DO MENBRO DE OURO

15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

TRIPLO X
14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45

MULHER INFERNAL

15hOO - 17hOO - 19hOO
, 2

o PACTO DOS. LOBOS

21hOO

3

A-AVfNTUrWC-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIM.ll.IXY
F-Acr)!i R -ROMANCE/P-FUUCIAL/Dc-OO::UMENTÁRIO

4

o HOMEM DOoMENBRO DE OURO

14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

1 TRIPLO X
A

14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

2 TRIPLO X A
14h30 - 17hOO - 19h30 - 21h50

.. - .

TUDO PRA FICAR COM ELE C
13h30 - 15h30 - 17h30 <'

3 -.

MULHER INFERNAL C
19h45 - 21h40

A BELA E A FERA

14h15 - .16hl0

5 .... - .. . . . . . .. o ••

INIMIGO EM CASA

18h15 - 20h15 - 22h05

CIDADE DE DEUS

13h45 - 16h15 - 18h45 - 21h156

A-AVfNTUrWC-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIM.ll.IXY
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-
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2
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"
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F-Acr)!i R -ROMANCE/P-FUUCIAL/Dc-OO::UMENfÁRIO
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CINEMANÍDEOS

IICOMÉOIA: VíDEO E OVO

SÁBADO, 14 de setembro de 2002

SEGURA a onda
Jamie Foxx é Michael Dawson, um empresário de sucesso em

viagem pelo Grand Canyon, com sua linda noiva Rae (Nia Long).
Quando Rae descobre que ele gastou em um automóvel clássico o

dinheiro que usariam para comprar uma nova casa, ela o abandona
para que ele volte de carona ao aeroporto. No caminho, M ick pára
numa loja invadida por-três ladrões, com a polícia cercando o local
e ameaçando entrar à força. Em meio ao perigo de uma invasão,
Michael segura a onda para acalmar os ânimos e evitar qu:e a

situação saia de controle, num dos momentos-mais malucos e

hilariantes desta divertida comédia.
ANO: 1999 - DURAçÃO: 91 MINUTOS - COR -12 ANOS - LANÇAMENTO EM

VÍDEO E DVD

ilAÇÃO: VíDEO E OVO

IIAVENTURA: VíDEO E OVO

TIMECOP O guardião do tempo
No ano de 2004, voltar no tempo não será só uma realidade, mas
uma oportunidade para os criminosos conquistarem mais lucros e

poder. Max Walker, o líder implacável dos gardiões do tempo, segue
apenas uma regra: "ninquém pode voltar ao passado". Para .

cumprir a sua regra, enfrenta o senador McComb e suas táticas
criminosas para fazer fortuna e carreira política.
ANO: 1994 � DURAÇÃO: 97 MINUTOS - COR - 14 ANOS - CATÁLOGO EM

VÍDEO

BLUMENAU - RUA SETE'DE SETEMBRO

d fi_SA_LA--t-_'_IL_ME_/H_O_RA_'R_.lO --t-G_Ê_NE_R_O, RAJADA e ogo
Nesta explosiva aventura das artes marciais, o universitário Jake
Lo (Brandon Lee) é perseguido por traficantes, mafiosos e agentes
federais corruptos, após ter testemunhado o assassinato de um.pivô
da Máfia (N ick Mancuso). Quando o programa de proteção à
testemunha falha, ele tem que se proteger com suas próprias armas:
suas mãos. Determinado à sobreviver, ele encurrala os senhores-do
tráfego de drogas de Chicago com a ajuda de um pai icial renegado
(Powers Boothe) e sua bela parceira (Kate Hodge).
ANO: 2001- DURAÇÃO: 95 MINUTOS - COR - 14 ANOS - LANÇAMENTO EM

DVD

IICOMÉOIA: VíDEO E OVO�����-=-----------------------------------------.--------�(

MÃE é mãe
Ela fazia seu almoço. Agüentava a sua música. E pacientemente
esperava o dia em que você fosse feliz por conta própria. Se existe
alguém inesquecível é a mamãe. E- se existe uma comédia

, \. I

inesquecível, é "Mãe é Mãe".
Albert Brooks estrela, escreve ,e dirige esta comédia romântica,
sobre um escritor divorciado duas vezes, que acha que o único jeito
de resolver seus problemas sentimentais é voltar para casa e encarar

as diferenças com a primeira mulher de sua vida: sua mãe (Debbie
Reynolds).
ANO: 1996 - D'URAÇÃO: 103 MINUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO EM

VÍDEO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II PONTO DE FÉ GB EDIÇÕES

AGRAÇA
A graça de Deus para a salvação

de todos

"Louvemos ao Senhor) Grandes coisas Essa ação graciosa de Deus, revelada
fez por nós. Por isso podemos no alegrar?' em Jesus Cristo, é relatada na carta que
Deus se inclinou para à humanidade e Paulo escreve a Tito (2.11-14). Ali ele acen

enviou o Salvador, seu Filho Jesus, a fim tua que Deus manifestou a sua graça para
de que estivéssemos alegres e certos para dar salvação a todos. Esta graça nos ensina

sempre de seu amor, graça e salvação. e motiva a abandonar as descrenças e as'

E agora já não estamos perdidos no paixões mundanas e a viver uma vida sen

mundo, nem desesperados nas lutas da sata justa e piedosa, esperando em Jesus
vida. A sua graça nos sustenta. Cristo que a si mesmo se entregou para
Também já 'não podemos ficar indi- nos salvar e fazer de nós o seu povo.

ferentes. Porque esse amor nos toca e nos Oração: Deus de amor, obrigado por
transforma. Tira-nos 'da rotina das nossas tua graça que nos comunicaste em Jesus
descrenças e muda os rumos Idas nossas

paixões egoístas. Abre-nos corações, men

tes e mãos, e nos motiva a seguirmos os

caminhos do amor e da solidariedade.

Cristo. Ensina-nos e motiva-nos li viver'

neste mundo' em amor e solidariedade ao'

próximo e dedicatos a ti. Por Jesus Cristo.

Amém.

E E
'"

"17
n exatamente nos

momentos de provação'
que se deve demonstrar a

força' da fé"

"Passe o dia agradecep,do.
Tudo à sua volta merece

agradecimento'"

"Cada pessoa colhe

exatamente aquilo que
semeou"

"O mal existe porque o

homem ignora seus'efeitos"

TEMPO,AMOR,MEMÓRIA
Com,a descoberta da
hélice dupla do DNA; era
inevitável que surgissem
novas perguntas sobre a

origem do comporta
mento dos animais e do
seres humanos. Até que

ponto nosso destino é
decidido antes de nascer

mos? Jonathan Weiner,
o premiado autor de \\0
Bico do Tentilhão", pas
sou quase cinco anos na

'Sala das Moscas, no Califórnia Institute of

Technology estudando como a troca de uma única
letra do código genético destes insetos altera o

comportamento delas. Assim, temos I inhagens de
-

moscas com boa e má memória, com sorte no amor

ou não etc. O autor baseou-se nas experiências de

Seymour Benzer e sua criação de moscas em

garrafas para tirar suas conclusões sobre o

comportamento humano. São 324 páginas. É da
Rocco.

AMULHERE O DESEJO
I nsp irada po r contos de
fadas e mitos, bem como

obras de referência obri

gatória no campo do fe

minismo, como \\0 Se

gundo Sexo", de Simone
de Bevour, a psicanalis
ta Polly Young-Eisen
d rath faz desse I ivro uma

obra provocante. Muitas
mulheres acreditam nas

imagens que os outros

lhes impõem, ou nos mo

delos de perfeição aos

quais lutam para corresponder; Em vez de perceber\

as suas necessidades reais, elas se empenham em

vestir funções e metas que só podem deixá-las
frustradas. É assim que, da adolescência à velhice,
vão sendo enredadas em armadilhas que minam
sua autoconfiança e determinação. Este é um livro

que funciona como um filtro poderoso. Lê-lo é sentir
o fluxo de um poder que possibilita às mulheres
entender e controlar suas vidas sexual, social e

espiritualmente. Imperdível. já nas livrarias.
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A MODA VERÃO 2002 É INESGOTÁVEL'
Pode-se dizer que o amor e o romantismo estão

no ar. O bom e velho laise, que ficou um bom tempo
esquecido, voltou com tudo e, democraticamente,

. cai bem em qualquer peça.
_Qmesmo pode-se dizer dos franzidos e fru-frus,

tiras de bordado inglês, renda de algodão e flores .

.

Muitas flores, aplicadas, recortadas e bordadas.
Neste quesito valem as estampas grandes, lem
brando sempre que os tecidos com estampas graú
das caem bem naquelas com o corpo em dia, mas a

tendência não está proibida para quem briga com a

balança, é só escolher estampas mais miúdas.
A tendência também são os tecidos leves e esvoa

çantes, em vestidos e saias enviesadas levemente

ajustadas ao corpo.
Lembram-se das pantalonas de alguns anos atrás?

Pois é, estão com tudo novamente e também se

guem as novas padronagens de estampas deste ve

rão. O eterno jeans ganhou novas lavagens e vem

com novas texturas e um azul profundo. Os tecidos
sintéticos conquistaram 'definitivamente seu espaço
e a moda é mousselines de seda, crepes georgettes
chiffons, todos transparentes, de preferência.

As cores são luminosas. Vão do pink ao lavanda;
verde limão; cereja; vermelho profundo; branco;
areia; canário; turquesa e laranja.'

Complexo inovador que combina

ingredientes absolutamente naturais,
com outrasmatérias primas que
ajudam a potencializar a ação do

produto no processo de revitalização da
(

pele.

Para os homens muita cor e

camisas "enxutas", Os babados
e fru-frus estão com tudo. Assim
como os apliques e bordados.

Mini batas, laises, tiras de bordado

inglês, renda de algodão e fitas
complementam o look deste ve�ão.

As novidades na área do rejuvenescimento
A ciência cosmética vem revolucionando OiS

conceitos de beleza. Na década passada,a grande
descoberta foram os alfa-hidroxi-ácidos (AHAs), o
retinol, a Vitamina C e o AVCI0 como importantes
componentes nas fórmulas dos produtos para
rejuvenescer a pele. Sem dúvida, tudo isso revoluc

ionou o mercado, mas as pesquisas não pararam: por
aí. A cada dia, novos produtos aparecem prometendo
verdadeiros milagres, outros revolucionam á maneira
de tratar a pele, e outros, ainda, mudam totalmente Q

conceito dos produtos antiidade porque podem ser usa

do por todos e todas, mesmo aqueles ou aquelas que
têm a pele sensível a estes produtos.

O Renew Retroação foi lançado nos EUA no ano

passado e, depois, em países como a Inglaterra, Canadá
e Alemanha e foi recorde de vendas de todos os pro
dutos para a pele. Indicado para mulheres a partir dos
25 anos, o produto atende as necessidades específicas

de cada faixa etária porque
atua onde a pele precisa.
A fórmula deste novo pro

duto foi desenvolvida especifi
camente para combater o en

velhecimento da pele e do ros

to, conforme a idade. Especia
listas afirmam que antes dos 35

anos o produto ajuda a desa-

• Sei� uma' consultora de beleza ou .urn cliente preferencial
-Linhócompleto de tratamento fadai, corporal, copilor e
maquiagem • C..O. Jaragu6 do sol- Promofora: Rosita

Av. Mal. Deodoro da. Fonseca, 97 sala 7 • Fone 370-6866
HORÁRIO DE ATENDIMENTO· sego o S<!l(. 8h30min às 18h30mln ! sób, 8h30min. às 12h

\

\

celerar o processo de envelhecimento da pele e, � partir
dos 35, ajuda a reverter os sinais da idade.

A novidade é que a sua fórmula não possui os
AHA's como na linha tradicional, o que garante às

pessoas de pele sensível a este tipo de ácido a utilização
sem problemas. A nova tecnologia atende pelo nome

de Rejuvi-cell, um complexo inovador que combina

ingredientes absolutamente naturais, com outras ma

térias-primas que ajudam a potencializar a ação do pro- •
duto no processo de revitalização da pele. Entre esses

\

componentes naturais estão o extrato de semente de

girassol, que melhora a elasticidade e a firmeza da pele;
o extrato dê plâncton, uma espécie de alga marinha

que ajuda a otimizar o metabolismo celular da pele;
andrografolide, uma erva asiática conhecida por esti
mular a renovação celular; além de proteínas hidro-

, lisadas do leite, responsáveis por manter a pele suave,

macia, hidratada e nutrida. É fácil entender como esse

cosmético age na pele. Os diversos tipos de células

produzem as substâncias necessárias para que se tenha

uma aparência saudável. Elas se comunicam por meio
de substâncias quimicas que diminuem de produção com
o passar do tempo. O complexo rejuvenescedor do novo
produto ativa o metabolismo entre as células, fazendo
com que elas ajam 'como se. fossem mais Jovens, pro
movendo a reversão dos sinais de envelhecimento, favo- •'�I
recendo o equilíbrio e o rejuvenescimento da pele.

.

I
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I SUPERAPETITE GB EDiÇÕES POR AGNeZ HASSE
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Aprenda a preparar uma deliciosa compota
de pêssegos e geléia de banana

As frutas são saudáveis
• •

o ano mteiro

Ao contrário do que algumas pessoas pensam,
as frutas não são ai imentos adequados somente no

verão. Ao contrário, são \ saudáveis, saborosas, de
fácil digestão e bem-vindas em qualquer época do
ano. Além disso são fontes inesgotáveis de vita
minas. Se bem utilizadas, ajudam a prevenir vários
males.

O abacate, por exemplo, contém 11 vitaminas e

17 sais minerais, sendo um dos alimentos mais ricos

que a natureza oferece. Cem gramas da fruta ofe
rece 204 calorias, 2,15 gramas de proteína; 5,63
gramas de hidrato de carbono e 19,39 gramas de'

gordura.
A manga, 'quem diria, tem alto poder expec

torante' e por isso muito usada no tratamento de

bronquites. É fonte de Vitaminas A,B e C e fortalece
a resistência do organismo.

O pêssego, um dos maiores astros das compotas
e recheios, também é rico em vitaminas; é diurético
e desintoxicante. Ótimo remédio para diabetes e

tuberculose. Veja como é fácil preparar uma compo
ta desta fruta deliciosa: Um quilo de pêssegos
maduros; 600 gramas de açúcar cristal; 1/2 copo
,de conhaque. Descasque as frutas, corte ao meio e

reti re os caroços. Arrume em um pi rex camadas
de pêsseqo e de açúcar. Regue com, o conhaque,

, tampe bem e deixe repousar por meia hora. Leve
ao fogo, em banho-maria, por duas horas. Deixe
esfriar e leve à geladeira.

A banana possui um alto teor de carboidratos e

é rica em potássio, importante elemento para todas
as funções do organismo. Oferece também Vitami
nas A, C e algumas do complexo B. É uma fruta

completa. Muito apreciada nas tortas e bolos, tam
bém vi ra uma geléia de primei ra. Descasque três
dúzias de bananas e coloque numa panela. junte
uma xícara (chá) de água e leve ao fogo, deixando
ferver até que desmanche completamente. Passe

por uma peneira fina, meça o caldo em xícaras e

'adicione o mesma medida das xícaras de açúcar e

o caldo de dois limões. Volte ao fogo, mexendo com

urna colher de pau, até ficar brilhante.
Outro medicamento em forma de fruta é a

melancia. Tem vitaminas" é indicada para hiperten
'sos. Bom para útero e ovários; funciona como diuré
tico, laxante a na solução de problemas cardíacos.
Para ter a fruta o ano inteiro é só bater no liqui
dificador, sem as sementes e congelar na forminha
de gelo. ,

O morango, tão apreciado nos sorvetes e nos

chantillys, seu chá é indicado no combate a ver

minoses; cura doenças hepáticas, elimina catarros
e pedras da bexiga.

Receitas rápidas e simples. Eaindapodem serpreparadas de
.

um diapara o outro

2 pimentões;
10 tomates;
3 tabletes de caldo de galinha;

o cuscuz é preparado rapidinho e rende I N'G R E D I E N T E S :

muito. Também pode ser colocado em 1 cebola ralada;
forminhas individuais. É excelente para 1 xícara de óleo;

asfestas.
-

PREPARO: Aqueça o' óleo e refogue a cebola
ralada. Junte os 10 tomates passados no liqüi
dificador e os 2 pimentões cortados em tirinhas.
Acrescente em seguida os 3 tabletes de.caldo
de galinha dissolvidos em 1 litro de água fer-

" vente. Deixe cozinhar por uns 20 minutos. Co
zinhe as folhas de repolho em água e sal. Corte
os palmitos em rodelas médias e reserve.

Decore o fundo do cuscuzelro com rodelas de ovos cozidos, tomates e algumas azeitas inteiras
sem o caroço. Misture a farinha de milho com a farinha de mandioca. Junte ao refogado,
batendo bemcom uma colher de pau para que não fique encarossado. Coloque esse angu no

cuscuzeiro, formando camadas com folhas de repolho, palmito, frango desfiado, azeitonas e

rodelas de ovos. Aperte com cuidado.a massa para que não estrague a decoração. Depois de
meia hora, desenforme e sirva.

'

DICAS: O cuscuz também pode ser preparado comsardinha, atum ou camarão. Se não tiver
cuscuzeiro, use uma tigela, ou outra fôrma 'de sua preferência. Unte com manteiga o�
,margarina o recipiente escolhido assim a decoração \\gruda" nas paredes da fôrma facilitando
o trabalho na hora de colocar a massa do cuscuz. Há quem prefira misturar todos os

ingredientes (menos os ovos cozidos) no refogado antes de colocar as farinhas,

1 vidro de palmito;
400 gramas de farinha de milho;
3 colheres (sopa) de farinha de mandioca;
frango desfiado, ovos cozidos, folhas de

repolho e azeitonas à gosto.

Bolo de mandioca o Bolo de Mandioca é
excelente no lanche

"

Preparo:-g-ata o açúcar com a manteiga até obter
uni cremebem macio. Junte a este creme as gemas
batidas e continue a bater até que a massa fique
bem leve. Acrescente, então, alternadamente a

mandioca, o leite de coco e o fermento já misturado
com a farinha de trigo, mexendo sempre. Por último,
adicione as claras batidas em neve e misture
delicadamente. Unte uma fôrma/de buraco no meio
e nela coloque a massa. Leve ao forno quente por
mais ou menos 40 minutos.
Dica: Acrescente coco fresco ralado à massa. Vai
ficar mais úmida e com um sabor mais acentuado.

INGREDIENTES:

1/2 xícara de açucar;
1/2 xícara demanteiga;
3 ovos;

- ('.

2 xícaras bem cheias de mandioca
'I

crua descascada e ralada;
1 xícara de leite de coco;
2 colheres (chá) de fermento em pó;
1 xícara de farinha de trigo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IOE CORREIO DO POVO INFANTIL' SÁBADO�4 de se!embro 2002

NASCIMENTOS
III

4/9
Thomas Eduardo

Marçal de' Paula
Thalya deOliveira
Padilha

r

Beatriz dos Santos

Ferreira

Eduarda Heidecke

Bruna Drews

Vitória Baratto Ribeiro

I<arolyne Aparecida
Dana

5/9
I<evin Petrobelli
Emanoele Menin

Júlia Mohr Ewald

Thiago Felipe Vogel
João Victor Marinho

Lopes
Laura Caroline Petry
6/9

Henrique M iqueias Boz

de Souza
Laisa Cristine da Silva

AI isson Reyel H ernacki

Zastrow

Helena Maízer Porto
Eduardo Maizer Porto

Jordhan Cani.

Guilherme Augusto
Tomelin

Jenifer Maysa dos

Santos ' I'

9/9
Juliana Cristina Rocha

Jenifer I<erolyne Filia

I<etillin Beatriz Engel de
Andrade

I

Cassiano Padilha

Fernandes

Bianca Naielly Paholski

10/9
João Victor de Oliveira
Jéssica Sabrina

Marquardt
Bruna Stipp
EmilieJulien Laudelino
Amabili Gonçalves
Padilha de Castro

11/9
Guilherme Zastrow
•

A fofa Aline Gabriele Gascho (5 meses), filha de Alciomar e Angelita, e neta
de Moacir e Marlene (paternos) e Alvino e Ilda (em memória), enfeitando
nossa coluna

o cheio de charme
Rafael Paupitz

completa 5 anos no dia
16. Ele é filho de Raul
e Marli, que desejam
muitas felicidades.

Ah!, a irmã, Tatiane,
também manda um

beijão

©@@l1il�@�@�@��
Dra.Miriam Voigt Schwartz

eRO 2290

275-2701 �

Amanhã, as lindas

gêmeas Aline (sentada)
e Caroline Pelles

completam 2 aninhos.
Os pais, Jair e Cristiana,
orgulhosos, mandam
muitos beijos. A

l:"""�w propósito, a festinha
será na residência dos
pais, para amiguinhos e

familiares,

Quem completa 1 aninho hoje é a gatíssima Amanda,
filha de Peterson e Nivia, Bem que a página poderia
ser colorida, né?

REGISTRE UMA DAS MELHORES
FASES DE SEU FILHO

R: Barão do Rio Branco 739 - Centro

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

Fone: 275 3555

A filha de Cátia. e Maurívio, a anjinha
Beatriz Drews Cardoso, comemora 1
aninho no dia 18. Muitas felicidades, "Bea"

*

* *

*

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

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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AGENDA GAÚCHA
14/9 - Baile de formatura com o Grupo
Quero-Quero - CTG Laço Jaraguaense
13 a 15/9 -. Rodeio C'TG Vaqueanos da

Tradição - Porto Belo
13 a 15/9 - Rodeio CTG Garrão de Potro -

Joinville
20 a 22/9 - Rodeio CTG Querência do Tio

Bento - São Bento do Sul

27, 28 e 29/9 - 4° Rodeio Crioulo CTG do Trote
ao Galope - Jaraguá do Sul
23/11 - Baile Chiquito e Bordoneio - CTG

Laço Jaraguaense
30/n - Baile cornTchê Campeiro
Sociedade Alvorada

I 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.c:om.br

Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371-0330 - Centro

GAÚCHO E r,AÚCHAS DE IDADE NOVA

16/9 - Paulo Giovani Manfrini
18/9 - Jaqueline Weilher
21/9 - Luciano Mann

�
CARNES

•••

DEMARCHI

HOJE TEMBAIIENO CTG LAÇOJARAGUAENSE,
COM O GRUPO QUERO-QUERO

,

próprias, o Grupo Quero
Quero exibe em seu reper
tório obras de Elton Salda
nha, Carlos Madruga, Luís
Bastos, João Sampaio, Sal
vador Lamberty, Jerônimo
Jardim, Luiz Marenco, Gujo

.

Teixeira, entre outros.

As características mais
marcantes do grupo são a

alegria, a fidelidade ao seu

próprio estilo e a estabilida
de.

O resgate e a preservação
dos temas folclóricos tam

bém são alvos da atenção do
Grupo Quero-Quero, aos

13 anos de existência, a pai
xão pela música gaúcha e

ânimo pela inovação con

tinuam,

Quero-Quero é o no

me de uma ave pernalta re

conhecida pelos gaúchos
como símbolo de "Senti

nela dos Pampas". Habita.
campos secos e alagados.
Vigilante, dia e noite, é de
fensor esperto e de valentia
decidida de seu território e

família,
O Grupo Quero-Que

ro foi fundado em agosto
de 1988, e atua, principal
mente, em shows emfeiras,

, exposições, rodeios, festas
de municípios e empresas.
Anima, de forma muito

particular, bailes em CTGs,_
piquetes e clubes. Desde
suas primeiras apresenta
ções, se destaca pela sua

, qualidade, baseada na ba

gagem profissional e no ta

lento de seus integrantes'.
Desde a sua criação, o

Grupo Quero-Quero é

contratado exclusivo da

gravadora ACIT, pela qual
já gravou oito CDs.

O Quero-Quero, sob
.

nova administração desde

2001, conta com os se

guintes artistas:
- Luiz Eugênio - "Pato" -

I Guitarra
- André Lucena - Voz solo
- Alex Rosa - Acordeão
- Djalmo Oliveira - Bateria
- Giovani Fraga - Contra-
baixo
- Roberto Kopp - Voz solo

Além das composições
Ingressos antecipados: DEMARCHI CARNES - CASA CAMPEIRA - SMURF'S ,

LANCH ES - POSTO MARECHAL - GAUCHITA - POSTO MARCOLLA.
Em Guaramirim: LANCHONETE SERGIO'S -AGROPECUÁRIA SARDAGNA

Valério Kuelkamp,
mais conhecido como Leio'
(centro), ao lado de Ro
binson Marcolla e sua

mãe, dona Norma, vence
dor da "Casa dos Confina
dos", no momento em que
saiu do confinamento,
após 54 horas.

Parabéns especial da
Academia de Danças Terra
& Pampa, a qual ele é in':'
teçrante há 4 anos, e do
CTG Laço Jaraguaense •

. VALEU, TCHÊ!!!

CARNES

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

, E-mail: demarchlcarnes esnetuno.com.br
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LORENZI
Concurso

o casamento de Gledson Tolentino Luz e Cariri Umlauf se

na Capela- Nossa Senhora do Rosário. Parabéns ao casal

Casam-se hoje
Christine Rebelo

e Casiano
Lehmert. A

cerimônia será à
luz do dia e

promete ser em

grande estilo ...

Casaram-se Anderson
e Janice Nasato.

Felicidades ao casal

Bruna Nunes,
que recebeu o

título de Rainha
da 14a

SchützenfestPENSE NISSO ...

�OldO Rao. 263

m1CORREICX I

I

CUniea �t Ci)lUJl(J�a ]Jlásilea
tsiitiea e 7Ctl'aJla�tJJla

7),.. ;4ll%tlH�J'l IAJlJ'HlJ'
.........-...... Cflit. $�39

ACfRellloldoRau

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

(47) 422-2105 ou 433·4020
r, dr.werner@uol.com.br

R: Blumenau, 178 • Sala 610 • Centro· Ed. Med Clínicas· Joinville • SC acfrau@netuno.com.br

A Rainha da 13' Schützenfest, Jackeline
Maba, repr�sentou nesta semana, no Hotel

Hilton, em São Paulo, a nossa tradicional

"Festa do Tiro", no concurso Rainha das

Festas de Santa Catarina.

Teatro
Hoje e amanhã acontece, no Centro Cultural,
a apresentação do espetáculo "O Avarento",
com o ator Jorge Dória, e direção de Jorge
Bethencourt.

, 'Tolerância Total'
Foram mais de R$ 10 mil em prêmios e 20

mil pessoas observando os 24 participantes
"enclausurados". A vencedora foi Maria

Alves das Neves, que· permanecel.l no local

por mais de 50 horas. Enfim, parabéns a

Maria, que pr?vou .ser uma vencedora de

verdade.

Top Flash
Parabéns aos amigos e provedores do site

"Top Flash", que completa um mês no ar...

desejo muito mais acessos e sucesso. Para I

você conferir entre em: www.topflash.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Dizem-me que estarei sendo enviado a Terra - Seu anjo ihedefenderé mesmo que signifique
, amanhã... Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno

. arriscar sua própria vida.
e indefeso?

•

UMA CRIANÇA E DEusm protegerá?
•

I

Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Deus:

E Deus disse:

- Entre muitos anjos, eu escolhi
um especial para você.

Criahça:
- Mas diga-1me: Aqui no céu eu não
faço nada a não ser cantar e
sorrir, o que é suficiente para que
eu seja feliz. Serei feliz lá?

• Deus:

•
- Mas eu serei sempre triste
porque eu não te verei mais.

Deus:

- Seu anjo sempre lhe falará
sobre mim, lhe ensinará a

maneira de vir a mim e eu
.estarei sempre dentro de

Criança:

•

•

•

•
..

Nesse momento havia multo

paz no Céu, mas as vozes na

terrajá podiam ser ouvidas ...
, '.

Criança:
- Oh.Deus. se eu estiver a

ponto de ir agora, diga-me \

por favor, o nome do meu

enjo.

EDeus respondeu:
- Você chamará seu anjo de MÃE!!!

Que Deus sempre esteja olhando por cada um de
_- nós e nos proteja dos homens maus da Terrà (J,ue

querem nos destruir ...

Abençoe a nosso família,nosso lar, nossa vida, para
que possamos viver uma íntima comunhão com Deus.

Criança:
- E o que farei quando eu quiser te falar?

.

- Seu anjo cantará e sorrirá paro
você ... A .ccdc dia, a cada instante,
você sentirá o amor do seu anjo e

será feliz.

Criança:
_, Como poderei entender quando
falarem comigo, s� eu não conheço
a lingua que as pessoas falam?

Deus:

- Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe
ensinará a falar.

, J

Deus:
Um forte abraço a todos e; flquem na paz do

"" Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Senhor... ".

•

•

•

•

, Jccncl da Silva' �Criança:
- Eu ouvi que na Terra há homens maus. Quem me Rancho Imóveis Ltda. •

, .' :, . . •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTOS PRONTOS

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

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

Ed. Caetano Chlodinl - Apto, cl
3 qtos e demais dep., 1 vaga

gar. R$ 39.500,00

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

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

R$ 78.000,00

mgart
�,)'Y10 iIí·ári�L-".,.,." .

Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar, e demais dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
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 acabo interno (pare. direto cFo
proprietário) ou acabado R$ 212.000,00

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

predio cl piscina. R$ 69.000,00

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

- Apto nº 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 fevereiroj2003

Casa alv. - cl 192m2• Terreno cl
.

450m2. Rua Jaime Gadotti, 774 -

Jardim Lenzi. R$ 114.000,00

Casa alv. NOVA - cl 200m2• Terreno
cl 405m2 - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote
41, Barra. R$ 125.000,00

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

- Apto. n2 904/1-003 c/ suíte + 1 quarto
e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 78.000,00, s/ acabamento.
- Salas comerciais executivas, 307,
para locação, Pronta emobiliada.
R$ 450,00

r
- - -

-L�ÇÃOA�S/CASAS/SALAS/T';;;ENOS/GALPÕES
- -

-..,

I • Ed. Amaranthus Apto, novo el 306m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo Saeani, 36. I
R$1.000,00 '

I• Ed. Resd. Bartel- Vila Baependi, (prox. Rodoviária) el suíte + 2 qtos. R$ 380,00
• Ed. D. Lourenzo Aptos novos, cl suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. RS 450,00 I• Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dornbuseh, el 3 qtos e demais dep. R$ 380,00
• Ed. TowerCenter- el 1 suíte + 1 qto e demais dep. R$ 450,00 i
• Ed. TowerCenter- el 1 suíte + 2 qto e demais dep. R$ 650,00
• Ed. Tower Center- salas de 101m2 a 138m2, el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00 I
• Ed. TowerCenter- semimobiliado, 1 suíte + 2 qtos. R$ 650,00 I• Ed. Amarylis - el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00
• Ed. Amarylis - semimobiliado, el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 550,00 I• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho - el 2 qtos, 2 bwe, e demais dep. R$ 350,00 •

• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532 -saias, el 40m', l' andar. R$ 400,00 I
• �d. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532· sala, el 40m2, 2' andar. R$ 350,00 I• Ed. Eriea - R. Guilherme Hering, 70 -loja têrrea, el 55m2• R$ 300,00
• Ed. Alberto Marangoní - R. 25 de Julho -loja têrrea, el 26m2• R$ 200,00 I• Ed. Hortência - R. Josê Emendoerfer, 1549·1 sala térrea - 36m2• R$ 200,00
• Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m2 cada. R$ 2�0,09/250,00 I
• Loja térrea- R. Bernardo Dornbuseh, 136 - el 660m2• R$ 660,00
• Loja térrea - R. Preso EpitâcioPessoa-c/ 460m2 - R$ 3.900,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m2• R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, 'el 250m'. R$1.000,00
• Salas comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 a 48m2• R$ 300,00 a R$ 470,00
• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00

• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes. 2 qtos e demais dep. - pronto- parte sup�rior em
eonstrução-Terreno com êõüm", Lot.Versailhes-R$ 75.000,00
• Casa em aív. el 200m2;suíte + 2 qto e demais dep., el 405m2• serninovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,
Lot, Girolla, R$,125.000,00
•.Casaem alv.-el 2 qtos e demais dep. - Três Rios do Sul. R$ 30.000,00
• Casa mista na Vila Nova, R. Artur Henehel, 56·cl80m2 +edíeula em alv. el 70m2 (terrenoel615m2)
-R$80.000,00
• Casa em alvenaria el 140m2, 3 quartos, sala, eoz., bwe, terreno el 600m2- Rua Luiz Píeolli -R$
5O.000,00-Aeeita-se sítioJaraguádo Sul ou região.
• 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 302Açl Cozinha sob medida e

churrasqueira na sacada. - R$ 58.900,00
TERRENOS

• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro -cl 488m2- R$ 29.500,00
• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro - el 3.500m2 - R$125.000,00
• Terreno-R. Alexandre Koeler-Ilhada Figueira-el 472m2-R$ 25.000,00
I.Terreno· Rua Fritz Bartel, 728· Vila Baependi.c/ 330m2'(easa madeira, sem valor cornl.) R$ 26.500,00 I• Terreno- R. JoséAguinaldodeSouza, 170- 720m2-R$35.000,00 'I

• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m2, na R. Chico de Paula-R$130.000,00. I
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno-e/920m2-R.JoãoC. Stein,Jguá Esquerdo·R$17.000,00 I

�O
I• SíIioe/galpãode6OOrri'edepósitode50m'+casaemalv.de lCJ0n2-Próx. àSenadePomerode-R$13O.000,OO

L �

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

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

211.000,00 (próprio pj comercial)

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 Brasllla, 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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CHave CHave CHave

;

DÊ ESTA'SEGORAHÇfl PAitA SOA FAMíLIA. vOCÊPODETERUMABELAVISTA

•

* 01 suíte
* 02 dormitórios
* Sacada com

churrasquei ra
* 01 ou 02 vagas
de garagem

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

ll�QUlT{fll -IlN-Il .!l. �.mZí-ll wou:
* Preço especial de lançamento em

condições facilitadas de pagamento .

•

EDIFíCIO MÔNACO

ReF. :3809: APARTAMENTO EDIFICIO
MÔNACO - Com 01 e 02 dormitórios,
sacada, churrasqueira coletiva, play
ground, ótima localização central.
Entrada + parcelamento direto com a

construtora

Ref. 2250 BAEPENDI- Terreno -

R. Ney Franco, 693.
RS 55.000,00 - negociável

Térrea.
RS 50.000,00

Rei. 38 I I CENTRO - Ed. Schiochet, R. Barão
.

do Rio Branco, cl1 suite, 2 qtas, sala, copa,
coz., bwc., lav., sacada e gar. Prédio cl piscina,
chur. coletiva, cl mesa bilhar, playground,

quadra poliv. RS 75.000,00

- 3 Dormitórios - , ou 2 vagas de garagem
- Salão de

festas - Playground - 7 Pavimentos c/ elevador -

Financiamento direto pelo Banco ou pela Construtora.

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

RS 210,00 + poupanfa

Rei. 06 CENTRO- casa alv. cl 179)Om', c/3
qtos, salas, copa, coz., lav., bwc e gar.

RSI3S.00MO

Rei. O I 6 CENTRO- casa mista, cl 150m',
amarela, forro de '!ladeira, cobetura telhas francesas,

piso madeira. RS 220.00MO.

Rei. 1105 CENTENARIO - R. Waldemar
Gru.bba, 4286, próx. trevo acesso Schroeder,
cl 364,40m2, área const. 350m2, cl I suíte,
2 qtos, sala, coz., lav., varanda nos fundos e

frente, parte de baixo: J sala comI., gar., J

apto de 1 qto, sala, coz., bwc e lav.
RS 150.000,00

Rei. lOS VIlA UNZI- R. 8pídio Marfins, ri
200ni, terreno ri 6 JOni, ri 3 qtos, sala, roz., gar.,

dlUr., lav., dispensa, 1 bwc, J sopatiro, área pi
piscina e janlim. RS 77.000,00.

Obs.: Ficam olguns móveis, aceità terreno

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

Federal! Terreno c/ 320,33m2•
RS 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

• •
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IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

irPABX
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód·7054
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cf I 34 m2

Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço R$ 100.000,00

c/320 m2 - 2 suítes + 2 Quartos +

dependências. Terreno cf2.590 m2 - fica
cozinha s/medida. Preço R$ 230.000,00

C�d. 1147 VILA LENZI - Casa alv. cf
170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno cf 435m2. Próx. Colégio Giardini

Lenzi. Preço: R$ 55.000.00

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 - Loteamento

Campo Sampiero. Preço R$ 22.000,00

Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. cf 15 I m2 - 3 qtos + 3 salas + 2 bwc

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

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

Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 3111 - Terreno q 342,60m2. Terreno R.
Olívia Chiodini Pradi - Aceita permuta por
imóvel até R$ 50.000,00. Preço: R$ 25.000,00

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

-

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 31 13 NEREU RAMOS - Terreno
cf 86S,30m2 (17x50,90). R: André
Voltollnl. Preço: R$ 21.000,00

Cód. 1013 CENTRO - Casa alv. cl
230m2 - I suíte + 3 qtos, 3 vagas de

garagem e demais dep .. Terreno cl
1000m2 (20x50). Preço: R$ 150.000,00

AMIZADE - Apto cl 3 qtos,

sala, copa, COZ., gar.,lav.,
campo de futebol e salão de

.

festas. Res. Amizade

Preço: R$ 40.000,00

,Cód. 2064 Apto Res. Bartel (I suíte + 2
qtos). Preço R$ 10.QOO,OO + financ.

Aceita carro

Cód. 1071 FIGUEIRA - Casa alv. cl -

140m2 - cf 3 qtos, 2 salas, 2 bwc, garagem.
Terreno cl 810m2 (15x54) Próx. Ao

Mercado Andréia. Preço: R$ 55.000,00

Cód. 1155 VILA LALAU - Casa alv. cl
120m2 - 3qtos, sala, coz., bwc, garagem
e demais dependências. Terreno c!
585,15m2. Preço: R$ 75.000;00

Cód. 3055 Terreno cf 529m2

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

Preço: R$ 25.000,00

Cód. I 149 VIEIRAS - Sobrado cml alv. cf
160m2. 4 qtos. Terreno cf 598,08 (24 x 28)
Tem + 2 casas de mad. Preço: R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com'.br
e-mail: il11menegotti@netuno.com.br �

(47) 371-0031' Rua Barão do Rio Branco, 545 - CentroIM081.LIARIA
·

MENEGOTTI
({{:
Associaçãodaslmobiliárias

de JaraguádoSul

•

CRECI W 550-J

IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5294 CASA,- VILA LALAU - R. CARLOS EGERT, 467-
CASA DE ALVENARIA, COM 03 QUARTOS, SALA,
COPA, COZIN HA, BAN H EIRO, LAVANDERIA,

DISPENSA E GARAGEM. Área do. terreno. 456.00 m2

Área Benfeito.rias 145.00 m2 Preço.: 75,000.00

5295 CASA- RAU - RUA 649 - EVARISTO FRANZNER-
•

CASA ALVENARIA 130,00 M2 COM 04 QUARTOS, SALA,
• COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM, ÁREA FESTAS,

ETC ... TERRENO 368,OOM2 FRENTE 23,OOM LADOS

16,OOM, TODA MURADA. Área do. terreno. 368.00 m2 Área
Benfeito.rias iso.oo m2 Preço: 37,000.00

5313 CASA.- BARRA DO RIO CERRO - R.UA FRlDA
PISI<E I<RUGER; 510 - CASA DE 120M2; 3 QUARTOS,
2 BWC, 1 SALA DE TV, COPA COZINHA, 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 FIGUEIRA - RUA
PADRE DONATO WIEMES - CASA MISTA COM 12o',OOM.
02 QUARTOS; COPA COZINHA; SALA DE ESTAR; 01 BWC;

•

GARAGEM. EDICULA DE 40;00 M2. Área do. terreno.
408.96 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço: 32,000.00

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

APTOS COM 70,OOM2 CADA UM(ÁREA TOTAT

210,OOM2). COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM. Área do. terreno. 350.00 m2

Área Benfeitorias 210.00 m2 Preço: 70,000.00

5265 SOBRADO - VILA NOVA - R.GUILHERME

WACKERHAGEN,378 - SOBRADO COM 4 SUÍTES (1 COM
BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM), SALA 3

AMBIENTES, SALA DE JANTAR, ESCRITORIO,
DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, COZINHA E
BANHEIROS C/MÓVEIS SOB MEDIDA, GARAGEM PARA
02 CARROS, H U RRASQU EIRA E PISCINA. Área do. terreno.
515.70 m2 Área Benfeito.rias 394.00 m2 Preço: 300,000.00

5277 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 631-
LOTEAMENTO - VILA DERETTI - SOBRADO COM 01

SUÍTE, 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR, SALA JANTAR,
SALA TV, COPA/COZINHA, 2 WC, LAVANDERIA,
DEPOSITO, DISPENSA, GARAGEM P/2 CARROS,
M EZAN INO. Área do. terreno. .3 71.00 m2 Área Benfeito.rias
185.00 m2 Preço: 85,000.00

•

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

VASEL, 246 - SOBRADO COM 1 SUÍTE, 3 QUARTOS,
SALA ALMOÇO. SALA ESTAR, SALAJA.['JTAR, SALA

TV, COPA/COZINHA, 2 WC, DEPENDENCIA DE

EMPREGADA, DEPÓSITO, DISPENSA, ESCRITÓRIO,
GARAG E M PARA 2 CAR ROS. Área do. terreno. 1,200.00
m2 Área Benfeitorias 405.00 nÍ2 Preço: 312,000.00

5296 SOBRADO - NEREU RAMOS - RUA MARIA

MADALENA LOPES SANTANA - SOBRADO 190,OOM2
EM TERRENO 357,OOM2 COM 01 SUÍTE + 02 QUARTOS,
02 SALAS, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA,
SACADAS, GARAG EM ETC ... Área do. terreno 357.00 m2

Área Benfeltorlas 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/COZINHA, LAVANDERIA"
GARAGEM PARA 02 CARROS, DEPOSITOS. TERRENO
14 X 28M = 420,OOM2. Área do. terreno. 420.00 m2 Área
Benfeito.rias �51.00 m2 Preço: 115,000.00

•

I
• I

5314 SOBRADO - VILA LENZI - RUA N 360. NUMERO DA
CASA N 355 - SOBRADO COM AREA DE 185,aaM2 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 455,0.0. m2

Área Benfeitorias 185.0.0. m2 Preço: 10.1,0.0.0..0.0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Barra
A imobiliária da Barra

•

Casa
alv.
120,()0rn2,
fase
final
acaba
mento

cl 3 qtos, sendo uma suíte, sala, sala TV, bwc
social, copa, cozinha, despensa, garagem,
terreno cl 325,00m2 (13x25). Rua Pe. Aloísio

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

Chácara com 140.000,00m2, terreno com

topografia irregular, edificado com duas casas

residenciais de madeira, sendo uma com

77,OOm2 devidamente averbada e a outra com

63,OOm2, dois banheiros,garagem, piscina com

1 00,00m2, g�lpão com churrasqueira e

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

Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante 3km do\

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

Casa alv.
cl

84,00m2,
cllaje cl
três qtos,

sala, copa,

• • • • • •

Rua: CeI. Procópio Gomes c/e Oliveira, 1207- Jaraguá c/o Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Fone 371-2357

ILHA DA FIGUEIRA - terreno cf 411m2•
R$ 23.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RANCHO
IMOVEIS

Urnaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

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

i I

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 -

Guaramlrlrn

À$13.000,00 - Negociá
vel. !

CADERNO PARCIMOVEIS

Cód. 993 - Casa com

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

Amizade - Guaramirirn -

R$35.000,00.

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

I

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

Negociável.
'

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

Terreno plano - BR 280 - Próximo FAMEG - Guaramirim -

R$37.000,00,

C6d. 1103 - Terreno com 22,500,00m2 - Plano - Infra-estrutura

completa - Pr,óx. 12 lagoas - Bairro Corticeira - Guàrarnlrtm -

R$90,000,00 - Negociável.

Estamos no

planetaimovel.com.

MARIMAR IMÓVEIS

B373-0283

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

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

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

R$30.000,00 e assume financiamento,

Cód. 1120 - Terreno com 368,62m2 - infra-estrutura completa
- Rua "A" - Loteamento Jardim Santa Rita - Avaí - Guaramirim
- R$9.500,00 - Negoc1ável.

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

384m2 - Rua João Bona - Amizade - Guaramirim - R$50,000,00
- À vista.

MARIMAR
IMÓVEIS

,

TERRENOS:
São Luiz • Ref.
21 - Com área de
323,00m2 próx, ao
Mercado Franza.
Valor

R$16.500,00.
Vieiras· Ref. 13-
Com área de
600,00m2 próx. a
creche. Valor R$
25.000,00
(negociáveis).
Vila Rau • Ref.
08 - Com área de

• 427,00m2 próx. a o

• Supermercado
Tonin.

o

Valor R$
18.000,00.
Barra do Rio
Molha· Ref. 11 -

Com área de
'

774m2, próx, a
Loja de-Mat, de
Const. Winter.
Valor R$
23.000,00.
Baependi - Ref.
50 - Com área de
11.103m2, próx. a
l'V1etalurgica Trapp,
a aproximadamen
te 800m da Rua
Pref. Waldemar
Grubba. Pussui

- casa e rancho de
madeira; lagoas de
peixes. Valor R$

I 170.000,00

CORREIO DO POVO· '1
••••••••••••••••••••••• li •••••••••••••••••••••••••••••••

Cód. 1118 - Terreno.com 9.570,49m2 - infra-estrutura com
pleta - Plano - Rua Hermínio Stringari - Corticeira
Guaramirim - R$45.000,00 - Negociável.
I

-, /
!

.

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.

\

Amizade - Ref. 4Q: Em
alvenaria com 04 dormi
tórios e demais depen
dências. Valor
R$ 35.000,00. I

Barra do Rio Cerro - Rei:
39- Em alvenaria com 03 dor
mitórios e demais dependêp
cias. 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 de-

pendências. Valor R$
35.000,00.

"

Ilha da Figueira - Ref. 51 -

Casa em madeira corri 80m2,
sendo 03 dormitórios e demais
dependências. Valor R$
2�.OOO,OO. '

"

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: Salas comerciais na Rua Irineu VilellaVeiga,
135 - Ao lado da Imobiliária Rancho Imóveis.
Salas de 40m2 com aluguel a partir de R$226,00 (incluso o
condomínio) até R$376,OO (incluso o condomínio). I

Centro Comercial Vilella
"

Cód. 1116 - Casa madeira com 02 quartos - bvJc - sala -

cozinha - lavandeia - Terreno com 390,00m2 - infra-estru
tura completa - Ruajaime 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 - Guaramirirn -

R$35.000,00.

ÁLUGA-SE: GALPÃO com aproximadaménte 300m2 - Rua
28 de Agosto - Centro - Guararnirirn - R$l.800,00.

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

I

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi - Próx. Recreati�a Marisol

����������\ Amizade - Ret: 31-- Em

alvenaria, com 01 suíte;
01 dormitório e demais

dependências.
Valor R$ 50.000,00.

rr::��������::1 Centenário - Ref. 12-
Em alvenaria com 03
dormitórios e demais
,dependências; 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

���������� Ribeirão Cavalo - Ref.
24 • Em alvenaria, com
03 dormitórios e demais

dependências. Terreno
com 25.000m2, Va'lor R$
50.000,00

:;;;�;;;;;;;;��� Baependi - Ref.
03- Com 127m2 de
área construída, 03
dormitórios e de
mais dependênci
as; 01 garagem.
Valor

I,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���.. R$ 60.000,00.

NOVO e MPERDIVEL!

Loteamentos na Rua Walter

Marquartd e na Rua Albina Kogu,s
Piazera, ambos na Barra do Rio CE1r
roo Aproveite, reserve logo a sua uni
dade, por apenas R$ 21.000,00. Sua
qportunidade dê morar bem está

aqui, faça a sua proposta.

"UTILIZE SEU ,FGTS PARA ADQUIRIR SUA
CARTA DE CRÉDITO IMOBILIARIO"

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 - Ref.
37 Com área de 23.400m2,
com 50% plana;com nas

cente de água. Valor R$
53.000,00
Barra do Rio Molha -, Ref.
07 - Com área de 45.000m2,
com duas casas em alvena

ria; possui I�goa de peixe,
nascente de água, riacho;
reflorestamento de

eucalipto. Valor R$
75,000,00 (Troca-se por
casa). \

Czerniewicz - Ref. 43 - Piso
Térreo, 02 dormitórios; 01
suíte; e 'demais dependênci
as. Piso Superior,02 dormitóri
os; 01 suíte e demais

dependên'cias. Valor R$
95.000,00

Vila Rau - Ref. 59 - Piso

térreo, 04 dormitórios e

demais dependências; Piso
Superior, 01 suíte, 03

. dormitórios e demais depen
dêrldas. Valor RS 80.000,00 \
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. Vila Uilau - Ref. 27 _I Sobra,
do com 140m2, na rua Bernardo
Dornbusch. Valor R$ 55.000,00
(Aceita-se casa ou

até
.

50% do valor.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO C/
390,96M2 _

------

, (16X24,51), LOT. Nº

144, LOTEAMENTO

GUARAMIRIM -

CASA ALVENARIA

COM 105M2 - 04
J

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
DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM
480M2 - RUA

• LEOPOLDO

SCHIMITZ - NOVA
•

ESPERANÇA-
R$55.000,00 -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373-
•

0283 - CRECI 820-J.

AMIZADE - R.)OAO
BATISTA RUDOLF,
500 - PARTE
SUPERIOR: 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALA

• DE ESTAR, COPA,
COZINHA, WC, LAV.,
SACADA, DEPOSITO.
PARTE TÉRREA:
SALA COMERCIAL,
WC, DEPOSITO,
GARAGEM P/2
CARROS. ÁREA DO

OI TERRENO
•

708.00M2 ÁREA
BENFEITORIAS

• 380.00M2 PREÇO:

I . 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
550-J

R.CARLOS ZENKE,
LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04

QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO

300.QO 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:
371-0031. CRECI 550-J

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM 59M2 -

02 QUARTOS - BWC -

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

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

CASA ALV. C/84,00M2,
C/LAJE C/ TRÊS QTOS,
SALA, COPA, COZ, LAV.,
BWC, GAR., TERRENO
C/892,58M2
(30X29,75), TODA

MURADA, RUA

VERÔNICA D.ROSA S/Nº,
BARRA - R$ 55.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

JOÃO PESSOA - CASA

ALV., C/ 3 QTOS E
DEMAIS DEP. R$
38.000,00. TRATAR:

371-2357. CRECI

4936.

ÁGUA VERDE - CASA
ALV. COM 75M2,
TERRENO DE 300M2,
RUA HERMíuo FCO.
RAMOS (ASFALTADA) R$
50.000,00. OBS.:

ACEITA TROCA POR APTO

C/3 QUARTOS NO
LENZI. TRATAR: 371
3724 (CRECI 8054)

BILlÁRIA SÉCULUS - GIRASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS· VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS·
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OURO VERDE - R$
13.000,00 OU R$
5.000,00 + 36X R$
310,00. TRATAR: 3,76-
0015. CRECI 1589-J.

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

DEMAIS DEP. - TERRENO
COM 5.000,00 -

ESTRADA POÇO GRANDE
- R$30;000,00 - NEG. -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI820-J.

CENTRO - SOBRADO

EM ALV. C/320 M2 - 2
,

SUITES + 2 QUARTOS +

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

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

QTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/435M2. '

PRÓX. CO�ÉGIO
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 CRI;CI
1741-J

TERRENO C/
318,82M2(16,14X23,50},
LOT.Nº 87, LOT. OURO
VERDE - R$
12.000,00. TRATAR:'

'

376-0015. CRECI 1589-J

TERRENO C/ 554,13.
RUA FRANCISCO
PIERMANN. PREÇO:
R$ 29.000,00
TRATAR: 371-7931 -

CRECI 1741-

ILHA DA FIGUEIRA - R.

ALEXANDRE KOELER -

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

GUARAMI,RIM ,- VENDE-

SE, LOCAL NOBRE
PARA RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371�814. CRECI 1873-J

BARRA DO RIO
CERRO - VENDE-SE

RUA ALUíSIO BOEING,
C/566M2., ,

R$ 31.500,00.
TRATAR: 371�814.
CRECI 1873-J

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

VILA LALAU - RUA
GERMANO HORST, C/
583M2. VALOR NEGOCI
ÁVEL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

REF. '2150 - JARAGUÁ
99 - RESIDENCIAL
MIRANDA - TERRENOS

C/ 325,00M2. ENT.

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

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO C/
584 M2, R$
14.500,00. TRATAR:

371�5512. CRECI
8054

NOVA BRASíLIA -

ÓTIMO TERRENO PARA
MORADIA COM

3.700M2, LUGAR

ALTO, RUA 985,
LATERAL DA RUA
JOÃO Pl,ANICHECK -

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

GUARAMIRIM -

TERRENO COM

368,62M2 - RUA "A" -

LOTEAMENTO JARDIM
SANTA RITA - PLANO
INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - BAIRRO
AVAí - R$9.500,00 -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA LENZI

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

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

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

QUARTOS E DEMAIS

DEP., 1 VAGA GAR.
RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 - R$
57.000,00. TRATAR:

371-8814. CRECI

1873-J

ED. AMARYLLlS -

VILA NOVA - R.

ANGELO TORINELLI,
78 - APTO C/ SuíTE +

2 QTOS, SACADA C/
CHUR. R$ 78.000,00,
SEMI-MOBILIADO.
TRATAR: 371-8814.

CRECI 1873-J

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

JOGpS, 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

ED. SCHIOCHET - 1

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

GARAGEM. 1º ANDAR,
Nº 104. PRÉDIO C/
PISCINA, CHUR.

COLETIVA, C/ MESA
BILHAR, RLÁYGROUND,
QUADRA POLIVALENTE.

R$ 75.000,00 NEG.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

VILA NOVA

APARTAMENTO -

.

RESID. MERCEDES,
R$ 20.000,00 ,

ENTRADA + 62
PARCELAS DE 0,52
CUBS. TRATAR:
371-5512. CRECI
8054
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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 •

:;;:
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NEREU RAMOS -

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

CHÁCARA COM

20.030,00M2,
COM CASA
ALVENARIA COM

84,00M2, C/LAJE,
3QTOS, SALA,
80PA,COZINHA,
BANHEIRO, LAGOA
GRANDE COM

PEIXE, PASTAGEM,
ÁGUA 'CORRENTE,
ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA NA .

RUA EMíLIO ono

OLDENBURG, Nº

300, JARAGUÁ 99
- -R$ 85.000,00 -

ACEITA OUTRO

IMÓVEL COMO

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

SCHROEDER - C/
54.000M2, C/
PASTAGEM, ÁGUA

. NESCENTE,
LAGOAS E

RANCHOS DE FÁCIL
ACESSO.

R$ 45.000,00.
TRATAR: 371-2357.

•

CRECI 4936

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTAS
COLETIVA
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul)
promove, até o dia 30 deste mês, exposição coletiva

dos artistas plásticos vinculados a Ajap (Associação
]araguaense de Artistas Plásticos). A visitação é das 8 às

22h30, no Espaço Cultural da Biblioteca Padre Elemar

Scheid. Obras dos mais conceituados artistas de Jara
guá do Sul, como Adolfo Zimermann, Maria Helena

Feldens e o contemporâneo Tito, entre outros, estão à

disposição do público. .f,.. visitação é gratuita e aberta à

comunidade de um modo geral, não sendo restrita

apenas para os estudantes da Unerj.

PÓS-GRADUAÇÃO
Até segunda-feira (dia 16) continuam abertas as

inscrições para o curso de pós-graduação em Língua e

Gramática - Estudos Lingüísticos e Literários oferecido

pela Unerj. O curso enfatiza á forma teórica, prática e

científica da área da linguagem, com aprofundamento
das questões referentes ao ensino, à pesquisa, estudo e

conhecimento da língua. Dentre as disciplinas que farão
parte da grade curricular do curso estão lingüística

I

aplicada, ao ensino da Língua Portuguesa, estudos de

gramática 1 e 2, análise do discurso/textualidades, textos,
contextos e leituras, introdução à filosofiá da linguagem,
entre outras.

DRAGAGEM
Esta semana teve início a dragagem do canal da Lagoa
Poço Grande, em Guaramirim, O serviço será feito
pela empresa Bezz Batti, de Criciúma, vencedora da

licitação. A solenidade de entrega da ordem de serviço
aconteceu semana passada, na presença da representantes
da Epagti (Empresa de Pesquisa Agropecuária e de
Extensão Rural cde Santa Catarina). A empresa en

carregada terá 90 dias para encerrar o serviço, que será
executado por urna retroescavadeira tipo Drag 7jpe, de
15 toneladas, com lançadeira de 12 metros. Serão
escavados 21 mil metros cúbicos, beneficiando 53

agticultores. Com isso, a área cultivada na região passará
dos atuais 509 hectares para 610 hectares. A Lagoa do
Poço Grande tem urna extensão de 18 quilômetros,
sendo que 13 'estão tomados pela vegetação.

T�LE-VENDAS
fone: (47) 47214'10
fax: (4'1) 4'12 :1.021.
demars,eílle@terraicom.br
www.casàvaíduga.com.br

ÚASA VALDUGA
VIJjllIlD()$, PI!.�PIilOS; JlIoI9Ç®S 1lNlCA$,

, IU!.PlU!SENTANTEEXCLllSIVO
EM {QÃINy�)�Oº!t, !l;ÁQP;QP:!lUt.s O,BENrOEPLANALTONCIRlE.

,

bem como UlifZ1ijpti,e depender de
lidode e inteligência
r o suo competência,
feito no profissão.

_tClãlil'iil�'iã-o e sintonia com

o seu por.
Câncer - Será commesmo tempo

sposta o romper
onceitos, precisará
problemas I

Seja mais

GERAL

'.INICIATIVA: MUSEU EMfLlo DA SILVA APOSTA EM PROJETOS DINÂMICOS PARA FORMAR PÚBLICO

Estudantes aprendem quais
as origens da Schützenfest

braçar atividades será
e tensão no amor,

r pulso firme, virará o

e em seu

e vai brilhar no

ostre o suo

idcde. Mos não

seus interesses
afetivos fiquem em

lona,

Alunos da 2a série da Escola Anna Tõwe Nagel incentivados ao resgate da cultura local

das crianças, esconde as his

tórias ainda não contadas

e as que foram contadas e

esquecidas, como a: estru

tura arquitetônica usada nas
edificações cios imigrantes,
que, devido à falta de

pregos, adotaram urna es

pécie de encaixe para as

estruturas.

O próximo projeto a

ser implantado pelomuseu'

será sobre brinquedos anti
gos. De acordo com Al

cioní, esse projeto deve ser

implantado no [mal de ou
tubro, numa homenagem
ao período natalino. 'CVa
mos mostrar como eram

feitas as brincadeiras antes

da televisão, do video

game e da Internet", expli
caAlcioní.

(MA�IA HELENA DE MORAES)

Exposição mostra a vida particular dos italianos
Os alunos da Anna Tôwe Na'gel tam

bém conheceram urn pouco do modo
de vida dos colonizadores italianos atra

vés da Exposição da Cultura Italiana, que
resgata basicamente o cotidiano dos lares,
da família e, especialmente, do mundo
feminino. A ênfase dessa exposição é a

arte de bordar, urna habilidade artesanal

bastante difundida entre' os imigrantes
italianos. O acervo da exposição é Uma

verdadeira obra de arte. Consiste em ob

jetos de uso doméstico, como xícaras, so
peiras, artigos do vestuário e muitos bor

dados, de todas as formas e jeitos, nos

mais variados tipos de pontos. ''A von

tade e a determinação de embelezar o

lar através de bordados era urnamaneira

que as mulheres da época encontravam

para valorizar o espaço da vida privada", .

exemplifica a diretora do Museu Emílio

da Silva, Alcioní Canutto.
A maioria das peças desta exposição

perte1!ce ao cabeleireiro Alaor Paoletto,
descendente de imigrantes italianos que
herdou de seus antepassados não apenas
um rico e especial acervo, mas o gosto e

a sensibilidade exigidas para quem apre-
\

cia a arte de bordar. (MHM)

...

Sagitário - Começará o

marih isposição, mos

u fa rodo atrapalhará
misses à tarde,

ar os suas idéias ou

ror atritos.'

Capricórnio - Graças 00 seu

nso e à suo agilidade
obterá lucros. Mos obro

gente traiçoeiro
limo de paixão

]ARAGuA DO SUL - A

direção do Museu Emílio

da Silva está colocando em

prática mais um projeto
voltado ao resgate da cul

tura local. Trata-se da es

sência da Schützenfest,
evento realizado há 14i
anos e que tem por finali
dade valorizar a prática do
tiro ao alvo, esporte pra
ticado há séculos na Ale

manha e trazido pelos imi
grantes que colonizaram a

região. De acordo com a

diretora domuseu, historia
dora Alcioní Canutto, o

,projeto, dirigido especial
mente a crianças e adoles
centes, consiste em fazer
com que eles entendam os .exercitar a concentração �
motivos culturais da festa. o respeito aos colegas e

Para tanto, foi montado, ainda a socialização. Além
no segundo piso do mu- do tiro ao pássaro simu-
seu, urn estande de tiro ao lado, os estudantes que

pássaro, que é usado pelas
.

\ visitam oMuseu Emílio da

crianças, numa espécie de Silva também assistem a

,pré�ia do que é a Schüt- uma peça de teatro em

zenfest. forma de contação de his-

Alcioní explica que o tória e conhecem todo o

uso do pássaro .(de madei- museu e o que ele oferec�.
.ra) é uma forma de expli- O sótão, a grande atração,
car

)
aos visitantes sobre a

necessidade de preserva
ção da fauna. "Hoje em dia
não se mata mais os pas
sarinhos", enfatizaAlcioní,
ao falar sobre o assunto

aos alunos da segunda série
do Ensino Fundamental
da EscolaMunicipal Anna
Tôwe Nagel.

A professora Elisa
Difenthaler também parti
cipa da elaboração dos

projetos executados no

museu. Ela esclarece que o
fato das crianças passarem
pela experiência.do tiro a<_:>
pássaro é uma forma de ,

� Um p;ojeto mais,
anhora formo

�,,1&1lempenho. No
.,..�val voltará o

importunar, mos os amigos
irão ajudá-lo.
Peixes - Clima movimentado

'

sinal de muitos
mtos no Terra. Não
redos de quem amo

m o ajudo do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I COMEMORAÇÃO: SEMINÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS FESTEJA 70 ANOS DE EXISTENCIA

Exposição,
atrações para este domingo

CORUPÁ _:_ A História

do Seminário Sagrado Co

ração de Jesus pode ser

conhecida através de uma

exposição fotográfica (cor e
preto e branco), que estará

à disposição do público a

partir deste domingo, quan
do será comemorado os 70

anos de fundação do Semi

nário, considerado como

um dos pontos de maior

atração turística de Corupá
e da região. De acordo com
o padre Marilton Nuss, que
trabalhano local há dois anos
na formação dos internos, a
exposição de fotos é uma

maneira de mostrar aos visi
tantes a história dos últimos
70 anos do Seminário. "Es
tamosmostrando às pessoas
que aqui trabalharam e estu-

.
daram", comenta o padre.

A exposição, que está
sendo montada nas depen
dências do Museu Sagrado
Coração de Jesus, é toda de
fotos que pertencem ao

acervo do Seminário. Se

gundo o padre Nuss, o
acervo fotográfico do Se

minário é composto por
mais de mil fotos, mas, de
vido ao espaço, apenas 200
estarão expostas, numa es-

•

baile
,w

saomissa e

Cesar J unkeS/C P

Exposição comemora o aniversário do Seminário, com' vários painéis fotográficos

fechada. Padre Nuss explica
que a construção do Semi

nário aconteceu em cinco

etapas: 1932,meados de 46,
. anos 50, 60 e 70. "Depois
disso nada mais foi cons

truído", observa o padre.
Além da exposição fo

tográfica, também faz parte
das comemorações uma ex

posição dos objetos antigos
usados pelos padres, como
urnamotocicleta, usada pelo

. irmão Luiz Gartner, o taxi

dermista que criou omuseu,
em 1932, máquina fotográ
fica (o Seminário possuía
um laboratório para revela
ção), instrumentos para fa-

bricação de hóstias e tam

bém as antigas vestes usadas
pelos religiosos, entre outras
coisas de época.

Amanhã, também have

rámissa festiva, às 10 horas,
celebrada pelo padre Osnil
do Klann, superior da Or
dem para a Região Sul do

. Brasil e reitor do Seminário

no período de 1979 a 81. A

parte festiva da celebração
ficará por conta da apre
sentação do coral da Paró

quia São Sebastião. A partir
das 13h30 está programado
um bingo, café colonial e

baile, após às 15h30.
(MARIA HELENA DE MORAES)

pécie de resumo histórico,
dividido em painéis que re

presentam as décadas. "De-
..'

vida ao volume de mate-

rial, algumas décadas estão

representadas por até três

painéis", informa o padre. '

Uma das fotos de maior

destaque é a que abre o

primeiro mural. Trata-se do
desmatamento do local on

de seria construido o prédio,
que começou a ser erguido
em 1932. Na foto, observa
se o empenho e a força de
vontade dos homens que

atrregaçaram as mangas e

desbravaram a região, que
era praticamente de mata

'O Avarento' continua' em cartaz em Jaraguá do Sul
]ARAGUÁ DO SUL - A turgo francês que viveu no fala sobre o lado mais livre quer que sua filha case com

peça "OAvarento" continua século 16.A direção da peça expontâneo do 'ser humano Anselmo, um senhor rico. "O
em cartaz no Teatro da Scar é de João Bethencourt. em luta comio lado mais or- .

Avarento" estreounoRio de

(SociedadeCulturaArtística) Escrita em 1668, "O gulhoso do intelecto: o po- Janeiro em 1999, no Teatro

hoje e amanhã, às 20h30. A Avarento" é urna das peças der. Mas como se trata de Leblon, onde ficou um ano

primeira apresentação foi mais populares de Moliére, uma comédia, a guerra é tra- emeio em cartaz. Depois de
ontem, quando o público e; como nas outras grandes vada em meio a situações ser vista por 500 mil pessoas
pôde se deliciar com a exce- comédias de sua autoria, de- engraçadíssimas, frases e ré- em 40 cidades do Brasil, o
lente interpretação do ator senvolve dois vetores temáti- plicas imensamente divertidas. espetáculo finalmente chega
Jorge Dória, que comemora cos - o da avareza e do Movido pelo dinheiro, Har- aJaraguá do Sul. Ingressos a\

80 anos de vida encenando amor- correndo paralelos. pagão Gorge Dória) é um R$ 25,00 eR$ 30,00. O preço
um dos mais famosos textos Com extraordinário humor homem que é contra o amor menor é para os cem pri-
deMoliére, escritor e drama- e desfecho brilhante, a peça e a juventude. Poderoso, ele meiros ingressos. (MHM)

CEN

OBS: o número de Cooperados, para efeito de cáuculo de "quorum" de
instalação, é nesta data, de 127 (cento e vinte � sete) cooperados.

Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 2002.

Dr. DalisborM.W. Silva
Vice-Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JAAAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIA
EDITALDECONVOCAÇÃO

o Vice-Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso
, das suas atribuições que lhe confere o Artigo 43, Inciso I e Artigo 42, inciso III
do Estatuto Social, convoca todos os Cooperados da Cooperativa para participar
da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no Centro dos Profissionais
Liberais - CPL, à Rua Donald Gehring, n° 175 =Jaraguã do Sul- Estado de Santa

Catarina, às 17:30 horas do dia 25 de setembro de 2002, em primeira convocação,
com nomínimo dois terços de Cooperados, em condições de votar; às 18:30 horas,
em Segunda convocação, com no mínimo a metade emais um dos Cooperados; ou
ainda, às 19:30 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no

mfnimo 10 Cooperados, onde serã discutida a seguinte

ORDEMDODIA:

1) Alterações de redação do artigo 5° e seus parágrafos; artigo 33 parágrafo
1° e 2°, artigo 37 inciso II, III e elimina o IV; artigo 43 acrescenta-se o inciso IV;
elimina-se o artigo 44; renumera todos os artigos a partir do artigo 44; elimina
se o artigo 77 e altera a redação do artigo 80, que passa a ser artigo 79;
2) Alterações no mandato dos atuais Conselheiros de Administração e

Diretoria Executiva e Conselheiros Técnico e de Ética;
3) Discussão e Deliberação sobreMigração de todos os usuários da PLAC
Plano de Assistência ao Cooperado, para o Plano regulamentado pela Lei 9656/
96;
4) Discussão e Deliberação 'sobre Migração de todos Usuários Agregados
(pai, mãe, sogro, sogra, etc.) ao PLAC para Planos Individual e Familiar

regulamentado pela Lei 9656/96;
5) Outros assuntos de interesse da Sociedade. é

,No Sul,Non',{IlstOil,O.esto
•.0 Estado I 18<8Sli II,

afõil ��'j]�3
Deputado Estadual- pedoB '�

I .,u;,Afl �.P'�"��@__@'ª� ��.��., .

i
!r

R: Ollvio Domingos Brugnago, 671, Vila Nova

. ..... JP.���: P.��!� ��iE� �i�)� ... ... . ��E���� �� ��I mi
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Escola RolandDornbusch

inaugura quadra de esportes
}ARAGuA DO SUL - A

secretária de Educação'do
Estado, Míriam Schlick

mann, esteve em jaraguá
'

do Sul, ontem à tarde, para
prestigiar a inauguração
das obras de' reforma do

ginásio de esportes da

EscolaRoÍandDornbusch,
que recebeu cobertura total
e pintura, além de colo

cação de novo piso. Estive
ra� presentes à solenidade

toda a comunidade escolar

e ainda integrantes da

Coordenadoria Regional
de Educação,' comandada
pelo professor Anésio Ale
xandre.
A diretora da escola,

professora Eunice Strebe,
informou que a escola re

cebeu, do Governo do

.Estado, R$ 50.178,00 para
a realização da reforma,
que foi executadà entre os

meses de junho e agosto
deste ano. "A melhoria das

condições físicas do am- ,

biente escolar também é

um fatormuito importante
para o desenvolvimento
da educação", afirma a di
retora.
/

A secretária de Educa-

ção do Estado passou o

dia visitando algumas es

colas deJaraguá do sul. Ela,
esteve na Escola' Alvino

Tribess, no Bairro Vieiras,
para entregar ordem 'de

serviço no valor de R$
139.203.00. O dinheiro se

rá usado para' reformas ge
rais e troca total da cober
tura da unidade de ensino.

Também foi até à Escola

Hol1ando Marcelino Gon

çalves.na Ilha da Figueira,
onde el{tregou ordem de

serviço no valor de R$
165.558,00, para obras de

ampliação e reformas. A
Escola Valdete Piazera

também recebeu a visita da
secretária.

Esta escolaJtambém
está sendo reformada e

ampliada com recursos do
Governo do Estado. (MHM)

I POLíCIA: PREFEITO E VICE-PR;EFEITO DE MASSARANDUBA ACUSADOS DE LESÕES E AMEAÇA

Dávio Leu e Fernando Reinke
acusados de agredir professor

, ..

GUARAMIRIM - o

professor deHistória de 5"

a 8" séries da Escola Pedro
Aleixo, Rodolfo Stringari,
compareceu à Delegacia
de Polícia de Guaramirim,
ontem à tarde, para regis
trar queixa contra o prefei
to de -Massaranduba,
Dávio Leu, e o vice, Fer
nando Reinke, porameaça
e lesões corporais, respecti
vamente. Ontem ao meio

dia, o professor encontrou
com Reinke na agência do
Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina) de Massa-

randuba, onde foi agredi- porque meu carro tem

do moralmente pelo políti- propagahda eleitoral do
co. "Ele começou a gritar PT. Falou que ia mandar

comigo, indignado por eu me prender, .ao mesmo
ter denunciado o fato de terppo que me dava tapas
dois policiais militares

\

I
nas costas", relata.

terem exigido a retirada do A vítima diz que, ao

meu veículo de dentro do sair do banco, o agressor
. estacionamento da eS,cola, continuou o ameaçando,

Professor revolta-se com o abuso de autoridade dos servidores públicos
Cesar Junkes/CP

COMUNICADO
WALDEMAR ROBERTI, sócio-gerente da empresa ROBERTI
TRANSPORTES E SERViÇOS DE GUINDASTES LTÓA,
estabelecida à Rua 28 de Agosto, nº 1372, Centro, município
de Guaremirim, neste Estado, Inscrita sob nº 82.889.961/
0001-88, lnscrição Estadual nº 252.901.704, comunica que I

foram extraviados Conhecimentos de Transportes Rodoviários
de Cargas. Série Única - Mod. 8, nº 002 a 2;;, em branco,
sendo que os mesmos foram cancelados tomandoos sem efeito.
Aempresa não se responsabiliza por uso indevido dos mesmos.

I

Para desenvolver as ha

bilidades da língua falada
e escrita, despertar o gosto
por diferentes tipos 'pe lei
turas e valorizar a literatura,
o Colégio Marista São Luís
aplica com os alunos do
Ensino Fundamental, de
5". a 8". séries e Ensino Mé

dio, com os 10 e 20 anos, o
/

projeto de leitura e escrita.
Esse projeto visa fazer
com que os alunos supe
rem os bloqueios da rela>

ção com a linguagem escri

ta, exercitando-a de forma
mais livre, lúdica e praze
rosa possível, através' da
leitura dos textos motiva"

dores, das -.propostas de

produção e dos comentá
rios que surgirem.

As aulas de leitura acon
tecem urna vez por sefna
na, na disciplina de língua
portuguesa.

De acordo com a co

ordenadora do setor de
Ensino Fundamental e

\_

Médio,AnaMariaMoretti,
cada aluno escolhe um

/ título de obra literária de

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
COlI)arca de Jaraguá do Sul
11 Vara Cível .

EDITAL DE CITAÇÃO" USUCAPIÃO

PRAZO DO EDITA.L: 30 dias

\

OrA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER ao(s) rêu(s) em lugar.incerto e aos eventuaislnteressa
dos que, neste Juízo de Direito, situado à 'Rua Guilherme Cristiano
Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259·300, Jaraguá do Sul-SC,
tramita a Ação Usucapião, sob nº 036,01.005929-1, aforada por
Geni Sklarski Farias e outro, em desfavor de. Assim, fica(m) o(s)
mesmo(s) CITADO(S) para responder à ação, querendo, no prazo de

.

qUinze (15) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. AD
VERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, persumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição incial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). SíNTESE DA INCIAL:
Em meados de 1990, os requerentes passaram a õcupar o terreno de
alUVião do Rio Itapocú, com a área de 20.756,62m2, localizada no
final da rua Alberto Klitzke, nesta cidade e Comarca. Durante mais de
dez (10) anos o referido imóvel sempre pertenceu aos requerentes que
Vem trabalhando na terra com o cultivo de pastagem, bananas, 40 pés
de Pêra, palmito e outras culturas, bem como na criação de 10 cabe
ças de gado, tendo sido construído na referida localidade dois ranchos,
um para moradia onde passaram a residir. Durante esses anos os
Suplicantes sempre mantiveram a posse mansa e pacífica e initerrupta
SObre o imóvel. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes

� terceiros, eu, Glaucimar Popp de Matos, o digitei, e eu, Cláudia

denlchen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarcae Jaraguã do Sul(SC), 15 de julho de 2002.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

�--��------------�----------------�--�

chamou O prefeito ,e am

bos o agrediram moral
mente. "Eles se intitularam

de autoridades da cidade,
como se o cargo público

. que o.cup� desse poder
e imunidade para agredir
ou prender alguém", re
volta-se. '

A delegada Jurema
Wolf diz que os dois acu

sados vão responder aTer
mo Circunstanciado. No
dia 24, às 10h30, as duas

partes, mais as testemun

has, vão se apresentar na

delegacia para p�estar de

poimento. (FABIANE RIBAS)

Colégio Marista São Luís incentiva a leitura

Projeto 'de leitura tem repercussão positiva.
As alunas da sétima série, Paula Ma

riana Stahelin e Angélica Nau, fizeram
uma análise dos livros que leram.

Para Paula, que leu Conquiste sua

liberdade, de Paulo Daher, o livro possui
um vocabulário antigo e aponta os

caminhos para se conquistar a liberdade.
"Ser livre é ter possibilidade de es

colher, Porém, tudo tem seu limite. Não

podemos sair por aí fazendo o que bem
/

quiser. Liberdade é uma conquista, não
se recebe de presente; dá trabalho",
ressalta.

Angélica Nau leuo livro Memórias

Póstumas de Brás Cubas, de Machado
de Assis e relata que o livro fala muitas

15 dias para realizar a lei

tura. Ao final do tempo es

tabelecido, os alunos rela

tam as obras lidas e trocam

os livros com os colegas.
Uma vez por mês é

promovido o dia da leitura

livre, onde os alu�os\ ro-
o

dem escolher todo tipo de
literatura (gibis, revistas, jor-

, nais), desde que sejam perti
dentes ao objetivo do pro-

I

seu gosto e tem prazo de

.
jeto .e não ao prazer visual.

Como forma de incen-

tivar e motivar os alunos,
os professores apresenta- \

ram uma lista com suges
tões de livros, obras e au

tores; salientaram a impor
tância da leitura por meio

v

de textos e debates e dife-

renciaram os 'tipos de lei

tura (verbal e não-verbal).
''Ao [mal do ano letivo, \

\_ o aluno fará uma auto

avaliação expondo os pro

gressos �lcançados por
meio desta atividade. Com
esse projeto ele deverá al

cançar uma maior capaci
dade oral, enriquecimento
do vocabulário e, princi
palmente, deverá adquirir
o hábito da leitura pra
zerosa e não obrigatória",
.destaca Ana Maria.

vezes sobre a mediocridade, ganância,·
mesquinharia e mentiras que uma pessoa
pode ser capaz de sentir ou falar.

"Por ser um livro antigo (data do séc.

XIX), contém muitas palavras "es

tranhas" para nós, já'que não são usadas

no nosso dia-a-dia. Em alguns casos, não
apenas uma palavra é estranha, e sim, a
frase inteira é confusa. É necessário, então,

I

a releitura da frase e, às vezes, até do

parágrafo.
A experiência de ler um livro antigo

e aprender novas palavras foi muito

importante e interessahte, já que são

idéias de uma outra época", concluiu
Angélica.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IREGULAMENTAÇÃO: CONTRAN VAI REALIZAR REUNIÃO PARA DISCUTIR A CONFUSÃO CRIADA NA LEGlSLAçAO Policiais vão fazer curso

para conhecer a regiãoLombadas eletrônicas operam
normalmente em, .laraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - Os

78 póliciais, que chegam
segunda-feira no 14° Ba

talhão da Polícia Militar de

Jaraguá do Sul, vão passar
por estágio operacional,
que prossegue até o dia 27

,

deste mês. Com apoio da

Secretaria de Produção e

Divisão de Turismo da

Prefeitura, dias 17 e18 será

realizado treinamento -

através do programa PM

Tur -, onde os partici
pantes conhecerão os prin
cipais pontos de interesse

turístico do Município e

receberão quatro horas de

aulas teóricas, abordando
os temas "Atendimento

com qualidade para o tu

rismo", "História e Geo

grafia regionais", "O sis

tema de turismo de Jara
guá do Sul" e "Os roteiros
de 'Os Caminhos de Jara
guá do Sul"'. Consolidado

desde 1996 na cidade, o

PM-Tur já qualificou toda

a corporação da antiga 3"
-,

Companhia do 8° BPM.

O chefe
\
do Setor de

\

Trânsito da PM, tenente Ri-
cardo Alves da Silva, infor
ma que os novos policiais
vão começar a atuar no fim

do mês. "Eles vão reforçar
o pelotão de motos, de

trânsito, e vão trabalhar es
pecificamen te.em entradas
e saídas de escolas, orien
tando os pedestres sobre
a importância de atravessar
as ruas em faixas de segu
rança", comunica o tenen-

te. Antes disso, na Semana
Nacional do Trânsito (entre ..
os dias 19 e 25 de setern- 1
bro), os policiais vão parti
cipar dos pedágios, entre
gando material alusivo à

campanha para a comuni

dade.
Destes 78 policiais, 12

serão encaminhados para
Guaramirim, dois para
Corupá, dois para Mas

saranduba, dois para Schroe
der e 60 permanecem em

Jaraguá do Sul. (FR)
/

}ARAGuA DO SUL - O

colegiado do Contran

(Conselho Nacional de

Trânsito) vai se reunir na
próxima quinta-feira, em
Brasília, para discutir a

questão da irregularidade
na cobrança de multas de

radares eletrônicos. A in

formação, polêmica, foi
publicada peloministro da
Justiça,MiguelRealeJúnior,
no "Diário Oficial da
Uniãà". No documento, o
ministro afirma quemultas
de "pardais" aplicadas
desdemaio são inválidas e

motoristas que já pagaram
suas dívidas poderão exigir
devolução do dinheiro.

Até dezembro de 2001,
a utilização de equipamen
tos eletrônicos na fiscaliza

ção de velocidade era re-
,

.
/

gulamentada pelo Contran.
A partir de dezembro da

quele ano, o ministro da

Justiça editou a Delibera

ção 29/1, a qual revogou
todas as regulamentações
citadas, e fez uma nova dis
ciplina do assunto. Em .

maio de 2,002, foi publica
da a Resolução 131, do
Contran, referendando a

Deliberação 29/1, com
algumas alterações. Em
seguida, namesma semana,
a Deliberação 34/2" do

ministro, revogou a Re

solução 131 do Conselho.

César JunkeS/CP

Tenente menciona preocupação com o abuso de velocidade mediante a informação

Essa confusão na legislação
levantou a questão sobre a

legalidade das infrações,
supostamente irregulares,
cobradas a partir do mês

de maio último. O advo

gado e assessorJurídico do
Cetran (Conselho Estadual
de Trânsito) do Paraná,
MarceloJoséAraújo, con
corda que a Deliberação
29/1 revoga as antigas,
mas afirma que, em hipó
tese alguma, há uma lacuna
na legislação, autorizando o
cancelamento depenalida
des. "Emmomento algum
houve ausência de regula
mentação sobre equipa
mentos eletrônicos de ve-.
locidade.

lece aDeliberação 29/1 ou

as resoluções anteriores",
explica.

O diretor do Depar
tamento de Trânsito da

Prefeitura de Jaraguá do

Sul, Aurélio Luiz Junkes,
segue a mesma linha de

pensamento do advogado
e afirma que os equipa
mentos seguem operando
normalmente até receber

uma definição jurídica do
Contran e Denatran (De
partamento Nacional de

Trânsito). "Não foi con
firmado nada, portanto
vamos aguardar uma de

terminação judicial e, cer-
'\

dtamente, proce eremos

conforme a lei. Se realmen

te for confirmada a irre-

gularidade, as pessoas que
pagaram multas, a partir
do mês de maio, serão res
sarcidas", garante.

O che(e do Setor de

Trânsito do 14° Batalhão

da Polícia Militar, tenente
Ricardo Alves da Silva, re
cebeu material com decla

ração do ministro daJusti
ça, onde RealeJunior con
firma a irregularidade.
"Existem duas linhas de

pensamento sobre essa po
lêmica.

O que necessitamos é

que o assunto seja resolvido
para que não haja abuso

dos motoristas mediante
esta informação", con
sidera o tenente.

(FABIANE RIBAS)

C O'M U' N I C A D O
Dúlcídio Teodonir Lenzi Filho, comerciante, RGjlE nQ

374380 - Rua Frida Piske, 100 - Jaraguá do Sul- SC, '

Comunica que foram extraviados os seguintes blocos
de nota fiscal de serviços de til! 10236 a 1Q435,
em branco do LABORATÓRIO LENZI.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 2002

Lanchonete e Sorveteria PER TUTII

Quintas-feiras jantar Tlplco Italiano. Sextas

feiras, sábados e domingos, carnes
assadas.

Venha nos visitar

Rua Luiz Sarti. 1497, Nereu Ramos. Telefone 276-0180

9
,

A discussão é se preva-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�'Jaraguá do Sul vai participar
doJasc com '15 equipes

]ARAGuA DO SUL -
I

oMunicípio vai competir
com 15 equipes em .dez

modalidades na 42a edição
dos]ase aogos Abertos de

/

SantaCatarina), que come
çou ontem e prossegue até

dia 21, na cidade de Lages.
A delegação jaraguaense
contará com 150 integran
tes, entre técnicos, atletas,
dirigentes 'e pessoal de
apoio. "Pretendemos pelo
!penas repetirO desempe
nho que tivemos no ano

passado, quando ficamos
em quinto lugar na clas

sificação geral, com 78

pontos", declara � diretor
técnico da FME (Funda
ção Municipal de Espor
tes),HercílioMendonça da
Rosa, lembrando que na

opottunidade oMunicípio
conquistou cinco troféus
de primeiro lugar e 22me
dalhas, sendo sete de ouro,

cinco de prata e dez de

bronze.

O diretor acrescenta
,

que, além das equipes cam-
peãs em 2001 - futsal;
tiro, basquete masculino,
bolão 16 e xadrez fe

minino -, também a bo
chamasculina é esperança
de troféu para]araguá do
Sul, este ano. "Mesmo

competindo com atletas

de]oguinhos em algumas
modalidades, como nos

no masculino e feminino

do atletismo, tênis demesa
e natação feminina, temos
condições de m-elhorar
nosso desempenho no

quadro de medalhas", ,

avalia Rosa. Além dasmo

dalidades já citadas, os jara
guaenses participam ainda

com as equipesmasculinas
do bolão 16 e do xadrez,
mais o basquete e o caratê

feminino.

Lavanderia

'I CAMPEONATO: A COMPETiÇÃO É DESTINADA PA� ATLETAS COM IDADE A PARTIR DOS 38 ANOS

Abertas as inscrições para os

jogos do Coroa Bom de Bola
]ARAGuA DO SUL -:- A ção de R$ 300,00. O CÓ1J.:-' ,

ta divisão, no anb passado. de costela, ao campeão, vi-
FME (FundaçãoMunicipal gresso tétnico está agenda- "A' intenção é oferecer ce e terceiro colocado, res- '

I'

de Esportes) abriu segun- do para, acontecer no dia' oportunidade I?ara as pes- pectivamente, enquanto
da-feira as inscrições para 25, a partir das 19h30, no soas com mais de 38 anos que o quarto colocado re-

o-Campeonato de Futebol auditório da Escola Wi- possam' disputar campeo- ceberá um troféu, e uma

Sete Sênior - Coroa Bom zard Idiomas. natos, além de integrar esse bola, 'mesma premiação a

de Bola, que pode ser efe- A competição é desti- pessoal. ser concedida à equipe
tuada no decorrer da se- nada a atletas com idade a Quem participou da mais disciplinada.
mana, em horário de aten- partir de 38 anos (nascidos .primeira edição, realizada Já o artilheiro, o atleta

'dimento da Prefeitura. Os até 1964), que residam, no ano passado, gostou revelação e a defesamenos

interessados' devem retirar estudem e trabalhem no muito e garantiu que este vazada receberão um tro-
"'"

os formulários na entidade município de Jaraguá do ano vai competir nova- féu. Promovido pela
esportiva, onde deverão Sul. A diretora de Esportes mente", destacá. FME, o Campeonato de

ser entregues devidamente da, FME, Cleide Mosca, O evento vai premiar Futebol Sete Sênior -

preenchidos até o próxi- rnforma que cada time po- com troféu e 18 medalhas Coroa Bom de Bola será
\ ,

mo dia 20, mediante, o de inscrever até dois joga- os classificados até o ter- disputado de 5 de outubro

pagamento da taxa de R$ dores que tenham atuado ceiro lugar, além de 30 a 30 de novembro.

50,00, por equipe, ou cau- no campeonato da primei- quilos, 20 quilos e 15 quilos (FABIANE RIBAS)
\

,

Jaraguá do SUl vai sediar o Caratê Olimpico nosJoguinhos
]ARAGuA DO SUL - O

Município será sede do
Caratê Olímpico nos Jo
guinhas Abertos, que

, acontecerá no Ginásio de

Produtos utilizados
para Higienização

somente da
D1VERSEY LEVER

/\

PAULO FRANZO! - JOINVILLE
HAIRCOLORESTHEtlCS TIÃO. J, DO SUL
WILSON CABELEIREIRO· GUARAMIRIM
CIEC(Centro de Integrado Bstetica Capilar)-JOINVILLE
crce CABELEIREIRA ,. SCHROEDER
lI' CABELEIREIRO· BARRA DO R'IO CERRO
SORELLE CENTRO DE ESTETlCA - JOINVILLE
DINA CABBLEIREIRA • J, DO SUl,
ADltfANE CABELEIREIRA UNISSEX • GUA:RAMIRIM
18EL[ÁARtE" .NERE'uRAMOS
TOQUE FINAL - J. DO SUL
:YAL CABELEIREIRA - GUARAMIRIM ,

MARCOS ELIAS CABELEIREIRO - JOTN:YILLE
LEIA SALÃO DE BELÉZA - J. DO SOL
CIEC MASSOTERAPIA. ,'lOINVILLE
]F CÀBECEIREIRO· ViLANOVA
NATUMEUCABELJ;IREIRA UNISSEX· t DO SUL
.MIMUS.· INDAIAL
NARA & ROOÊRlO CABELÉ:IRElROS· J. 00 SuL

" STATUS CABELEREIRA�GIJARAMIRIM
CELSO CABELERÍÍ}ROS ·1 DO SUL'
E QUTROS MAIS,;,
\
E você NÃO VÁI FAZ.r.kPARTE DESTE GROro?

Locação e Higieniz,ação
Locação e higienização de toalhas ,e capas
para salões de Cabeleireiros

Locação e higienização de lençol, jaleco, roupão e

sapatinhos'para Clinicas de Estéticas ti Medica

HigiéríiZaçãôide roupas
de cama'e banho para Boteis

Higienização de toalhas de mesa, guaradanapos
, e capas de cadeir�s para Restaurantes

Higienização de Edredcns.e Cobertores
RESTAURANTE CABELEIREIROS'

_ RI!.STAURAN'fE ARMALWEE'.J: 00 SUL
HOTEL E RESTAURANTE REPRESA - GUARAMIRIM
RBSTAlJRANTE PARKHOTELAURO�A - J. DO SUL
I'A\{ANELLQ RESTAURAN'fEEORILL ·'1. DO SUL
AtALISA SERMÁRISo.L-f00 SUL

MEDICO, I

Dr, CLAUDIO A. �lOKROSS_ JOINVILLE
ll1JXEL

. , ".
ESTANCIA R,IBEIRAo GRANDE - RIR ORI\�mE�

Esportes Armalwee, a par
tir das 8 horas do próximo
dia 28, quando aproxima
damente mil atletas de to

do o Estado deverão par-

'ticipar de competições
masculinas e femininas, en
volvendo caratecas com

idade de 6 a 17 anos. Pro

movido pela Federação

CENTRO DE, FORMAÇAo DE
CONDUTORES LESSMANN LTDA

/

<6> 'i';
R,'Reinoldo Rau. 500 sala 2 e 3 - Centro Comerciál Maiochi 310·1215 . 311·5925 - Fax: 311-5933

's lanches ,Iara uá do Sul- SC crciessmaan uel.cnm.br

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguâ do Sul

2r Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO· EXECUÇÃO

PRAZO �O EDITAL: 30 (trinta) dias

O(A) Doutor(.a) tulz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a)
de Direito, '\

FAZ SABER Executado: Hand-Dress Confecções Ltda., o qual
se encontra em local incerto e não sabido que neste Juízo
de Direito, situado à Rua Guilherme CristianoWackerhagen,
87, Vila Nova, .CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tramita .

a Ação Execução porQuantia Certa contra Devedor Solvente,
sob nQ 036.01,003802-2, aforada por Werner Marquardt,
em desfavor de Hand Dress Confecções Ltda .. Assim, fica o

mesmo CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e, quatro)
horas, o prlnclpal-e cominações .Iegais, ou oferecer bens à

penhora, suflcientes para, assegurar a totalidade do débito,
"" sob pena de lhe serem penhorados tantos quantos bastem

.para. a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$
, 104:152,32: DI\TA Dd CÁLCULO: 08 de junho de 2001. E,
pará que chegue a9 conheclmentode todos, partes e terceí

ias, eu, JullanaStahelln, o digitei, e, eu, Ana Lúcia Roz;za,
Eserívãéo) Judicial o conferi e subscrevi.Comarca de Jaraguá
do Sul(SC), 12 de agosto de 2002.

Juiz de Direito

Catarinense .de Caratê,'
com o apoio da Malwee e

do Corpo de Bombeiros'
Voluntários, o evento inte
gra uma campanha que
tem como objetivo solici
tar a inclusão desta rnodali
'dade esportiva nos Jogui
nhos Abertos de 2003.

,

De acordo com o pro
fessor Ivanildo de Souza

,

Pinto, técnico da equipe ja-
.

raguaense de caratê e arti
culador do evento no Mu

nicípio, são grandes as

chances desta modalidade

passar a integrar os Jogui
nhos, uma vez que ela é
uma das mais praticadas
em Santa Catarina. "So
mente em Jaraguá do Sul,
por exemplo, há mais de
500 praticantes", destaca, '

lembrando que as inscri

ções para o Caratê Olím

pico nos Joguinhos Aber
tos devem: ser feitas direta
mente na federação d>.à
modalidade, em Joinville,
até o dia 21 deste mês. In

formações mais detalhadas .

podem ser obtidas pelo
telefone,44;7) 436-.1394.

�'��4�;:.:·�0;;1:;':i;�
.

:.

l!••,��_
" f-o �.;, yr,_(;-;:).l:."';.-

.
c

r Ler 'ó sálmo 3S-três
vezes, aodla, ;durante
três dias(F�)Z�'r, 3·

. pedidos, ;i.§�il.d(j\, 2.
difíceis e Úm\, iIllROS
slvel. No quarto (dia
publicar, e ver o que

(
acontece. A.M.A. L.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• FUTEBOL: ESTE FINAL DE SEMANA TEM JOGO EM JARAGUÁ DO SUL, SCHROEDER E MASSARANDUBA

Hoje acontece a quinta rodada
do Campeonato da la Divisão

]ARAGuA DO SUL - Es
te final de semana será reali
zada a quinta etapa do

I

Campeonato da Primeira

Divisão de Amadores 50
Anós da Liga ]ara�aense
de Futebol, 'promovido
pela entidade esportiva,
Hoje será a vez da equipe
CME Cruzeiro entrar em

campo para enfrentar o

Vitória, no Estádio Muni

cipal de Massaranduba.

Amanhã, o Flamengo joga
.

em casa contra o Caxias, e
o Tupy, de Schroeder, pe
ga o Cruz de Malta, no
Estádio Municipal de
Schroeder. Nos aspirantes,
os jogos começam às

13h30, e, nos titulares, às

15,h30. Nesta etapa folga o

time do ]uventus.
Na classificação geral

do campeonáto até b mo

mento, nos' titulares, pri
meiro lugar para o Vitória,
que está com oito pontos,
seguido do Cruz de Malta,
com cinco; Caxias, com
cinco; Flamengo, com qua-

Futebol da la Divisão de Amadores vai movimentar os estádios no final de semana/

tro; ]uventus, com quatro;
,

Cruzeiro, com trêss e Tupy,
com três pontos. Nos as

pirantes, a liderança tam

bém é do Vitória, com 12

pontos, seguido do Cruz
de Malta, com sete; ]u
ventus, com seis; Flamen

go, com dois; Caxias, com
dois; Cruzeiro, com dois,
e Tupy, com um.

Na artilharia da compe- .

tição, o jogadorWelson, do
Cruz de Malta, está na

frente, com cinco gols em

quatro partidas disputadas.
Em segundo está Adilsão,
com quatro gols. Nos aspi
rantes, a liderança da arti

lharia está com Dirceu

, Stirpp, do Vitória, com cin

co gols. A defesa menos

vazada, nos titulares, está
com o Caxias, com três

gols, e, nos aspirantes, com
o Vitória, com três gols
sofridos.

Na opinião do presi
dente da L]F (Liga jara
guaense de Futebol), Ro
gério Tomazelli, os jogos
estão transcorrendo bem e

o público tem surpreen
dido, 'comparecendo aos

estádios para acompanhar
os jogos. (FABIANE RIBAS)

Liga Norte vai realizar torneio de tênis de mesa

jARAGUÁ DO SUL '- A
.

LNCTM (Liga Norte Ca

rarinense de Tênis deMesa)
vai realizar, no dia 21 de

setembro, a segunda etapa
.' do Torneio Norte Catari

nense de Tênis de Mesa. A

competição vai acontecer

no ginásio do Colégio Di
vina Providência, a partir

das? O horas de sábado. A

exemplo da primeira etapa
do torneio, que envolveu 80
atletas com excelente nível

técnico, desta vez os organi
zadores esperam cerca de
cemmesa-tenistas da região.

O torneio será disputa
do nas categorias masculi

no e feminino: Pré-mirim

\

9 anos; Pré-mirim 11 anos; \ em participar do ,torneio
Mirim 13 anos; Infantil 15 podem fazer inscrição, até
anos;]uvenil17 anos eAdul- o dia 19, no centro de trei

to commais de 18 anos, sen- namento (Estádio]oãoMar
do que os oito primeiros de catto), nas escolinhas de tê- .

cada categoria serão pre- nis de mesa, em vários colé

miados. "É uma verdadeira gios de ]araguá do Sul ou

festa do tênis de mesa", diz ligar para os telefones 9952-

um dos organizadores, Ro- 8478 / 9975-3120. A taxa

drigo Luz. Os interessados de inscrição é de R$ 5,00.

MalweejFMEdisputaretumo
do lEstadual Infantil de Futsal

jARAGUA DO SUL - A

equipe Infantil daMalwee/
FME volta à quadra neste

final de semana, para dis

putar o returno da terceira

etapa do Campeonato Es

tadual da categoria, que se

rá realizada em]araguá do
Sul, no Ginásio de Espor
tes Arthur Müller: Corem

ma/Rio do Sul x AABB/
Santíssima/]oaçaba, às

19h30, e Malwee/FME x

AA Curitibanos, às 20h30,
são os jogos de sexta-feira;
já os confrontos de sábado
reunirão Coremma/Rio
do Sul x AA Curitibanos

(10 horas), Malwee/FME
x AABB/Santíssima/]oa
çaba (11 horas),AA Curiti
banos x AABB/Santíssi
mal] oaçaba (15h30) e

Malwee/FME x Core

mma/Rio do Sul(16h30).
No turno desta fase,

disputado no último final
de semana, em Rio do Sul,
o time jaraguaense venceu
AA Curitibanos pelo pla
car de 6 a 3, mas sofreu
duas derrotas - 2 ir 1 para

AABB/Santíssima/]oa
çaba e 4 a 2 para Corem

ma/Rio do Sul, ficando
numa situação delicada na

competição. Para esses

compromissos, o técnico

Renato Vieira contou com

os atletas Luís, Cafezinho,
Leonardo, Lombardi, Die
go, Ricardo, Cleber,]ardel,
André e Maikon, mesmo
elenco que terá à disposi
ção no returno .

INFANTO - O retur

no do Campeonato Esta

dual de Futsal para a equi
pe Infanto da Malwee está

marcado para os dias 4 é 5

de outubro, na cidade de

Chapecó.
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