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:sa
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ca. Cavalêante é O

ln· candidato do PPS
m

o médico Luiz Felipe
ra Martins Cavalcante confir

ao ma sua candidatura a depu
tado estadual, repr�sentan
do a Região do ltapocu.
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Jeep Raid vai reunir

mais de 80 jipeiros
Este final de semana será reali-

,\ 'Fotos: Cesar Juhkes/CP zada à 11 a edição do Jeep Raid de
Condutor do Golf, Santiago Moretti, 23 anos, ficou gravemente ferido na colisão com uma Van, quinta-feira. Página 10 Corupá Vaca Loka. As provas envol- \

vem 80 pilotos e têm inicio hoje, com
saída da Praça Arthur Müller,I

PÁGINA 12

Lojistas esperam 30 mil
. pessoas na feira da malha

.Os 3S lojistas instalados no Portal de Jaraguá
, \

/.
do Sul esperam cerca de 30 mil pessoas na 4a Feira

da Malha, que se realiza até o próximo dia 21. A

expectativa dos comerciantes é que sejam nego
ciados cerca de 'R$ 700 mil � produtos. A feira da

malha, que tem entrada gra\u.ita, irá expor produ-

-. tos de confecção para homens,mulheres e crianças,
além de móveis rústicos e coloniais. Os comerci

antes esperam ainda recuperar o título de a Capital
da Malha, perdido no final da década de 80, com
a entrada de produtos asiático� no País.

PÁGINA 6,

CORREIO DO povo

GUINDASTES
.

#

a'ARAGUA
'\ • 273-1000

I

P vice-governador Paulo Bauer

(PFL) chamou a imprensa local
para anunciar que é candidato a

deputado federal. Página 3

Aqüicultores de JS� \

pregam associativismo
Hoje, a AJA: (Associação Jara

guaense de Aqüicultores) comemora
três anos de atividades com um caldo
de peixe servido nas dependências
da Igreja Matriz São Sebastião.

PÁGINA 7,

.Lanchonete inaugurada
ontem pela Ajadefi.

A Ajadefi (Associação Jara
guaense de Deficientes Físicos) de r

Jaraguá do Sul assumiu ontem a

administração e exploração da lan
chonete do Terminal Rodoviário,

r

fechada há mais de um ano.

. PÁGINA 8
) .

I\.

gora voce
co pra em
Continua a promoção de trajes em microfibra
a partir de R$,169,90

�u102&
�VELLi
-Moda Masculina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

2 CORRE�ODOPOVO OPINIÃO SÁBADO, 13 de julho de

Por um Brasil decente
LUIz INAcIO l...mA DA SILVA - Presidente de honra do Partido

I dos Trabalhadores e conselheiro do Instituto Cidadania
\

O Brasil caminha para um importante momento histórico. Dentro de

poucomais de três meses, vamos escolher o próximo presidente da República.
Recentemente realizamos a nossa Convenção Nacional e selamos alianças
políticas que nos dão enorme chance de vencer as eleições, governar bem e

mudar o Brasil (PT, PL, PCdoB, PCB ePMN). Alianças que têm por base um

programa degoverno para resgatar as dívidas sociais fundamentais que o nosso
País tem comagrandemaioria do povo brasileiro.O candidato a vice-presidente
naminha chapa será o senadorJoséAlencar, do PL deMinas Gerais, homem
íntegro, empresário bem-sucedido, que veio de baixo, como eu, defensor da
indústria nacional e dasmudanças que nós vamos fazer no Brasil.

Vamos ganhar para enfrentar e resolver problemas seculares do nosso

povo. Vamos acabar com a fome de cerca de 50milhões de pessoas..E isso não
é pouco nem fácil de fazer.Mas nós temos um compromisso de vida com esse

objetivo,
O Brasil precisa resgatar a dívida social que tem cpm a comunidade negra

deste País. Precisa resgatar a dívida social que tem com quase 15 milhões de

portadores de deficiência. Com a grande maioria das nossas crianças e

adolescentes, que estão sem 'futuro. Com os aposentados, homens emulheres

que trabalharam 35,40 ou 50 anos, e estão esquecidos.
Vamos ganhar as eleições para resgatar a dívida social que oBrasil tem com.

as pessoas que�am salário mínimo, que nunca foi tão mínimo na nossa

história. Para resgatar a dívida com amulher brasileira, que participa cada vez
mais do mercado de trabalho, que é mãe, que é chefe de família, que cuida da
casa, da educação dos filhos, e que se preocupacomo ninguém com a segurança
do? seus entes queridos e de toda a sociedade.

Vamos ganhar as eleições para resgatar a dívida com os trabalhadores sem

terra, para fazer umaverdadeira reforma agrária, negociada e pacífica, no nosso
País. Para defender amultifuncionalidade da agricultura familiar, que é capaz de
simultaneamente gerar mais empregos, produzir alimentos de qualidade,,

preservar omeio ambiente e fixar o homem em sua terra natal.
Anossa respostapara a especulação,nacional e internacional, será aprodução.

Acreditamos nanecessidade de fazer a indústria voltar a crescer, de estimular a

agricultura a crescer ainda mais, de desenvolver o turismo e todo o setor de

serviços - porq\le issoéque conta efetivamente no desenvolvimento de um
país. Não. é o capital especulativo. O que conta no crescimento de um país é a
possibilidade degeração de empregos, de distn'buição de renda, de melhorar de
fato a vida do povo. E nós estamos determinados a mudar o rumo da atual

política econômica e priorizar os setores produtivos do nosso País.
Nós vamos fazeruma campanha paraganhar as eleições. Quando digo que

quero um Brasil decente é porque a palavra decente resume tudo em que
acredito, tudo que o nosso País precisa e tudo o que o nosso povo mais espera:
um emprego decente, um salário decente, uma casa decente, para que possa criar
seus filhos de uma forma decente, e viver em paz uma vida decente. UmBrasil
decente é um Brasil democrático, com participação social cada vez maior.

Querer um Brasil decente significa construir um Brasil do qual a gente se

orgulhe cada vezmais, um Brasil soberano, respeitado internacionalmente, que
defenda os interesses do nosso povo como muitos outros países defendem
os seus próprios interesses. Um Brasil onde todos os cidadãos, homens e(
mulheres, possam sonhar, crescer,melhorar de vida.

Querer um Brasil decente significa quererum Brasil onde a corrupção seja
combatida de verdade e onde as denúncias sejk apuradas de forma rigorosa,
séria e isenta. Onde os culpados sejam punidos de forma exemplar, pouco
importando se estão perto ou longe do governo..Significa um Brasil que não
condena inocentes nem deixa os culpados impunes.

Querer umBrasil decente significa querer umBrasil mais seguro, com uma

polícia mais equipada, mais bem armada, mais bem paga, mais séria, mais
honrada, mais respeitada.

Sei que não dá pra realizar tudo o que queremos em quatro anos. Mas dá
.

para avançar bastante, fazendo do social o eixo do nosso modelo de
desenvolvimento.

Vou terminar dizendo que, se eleito, após escolher os meusministros, vou
levá-los para conhecer o Vale doJequitinhonha, emMinas Gerais, o lugarmais
pobre deste País. Lá eles vão ver o que é ter fome e não ter o que comer, o que
é ficar doente e não termédico nem remédio nem hospital. É preciso que eles
olhem nos olhos das pessoas que estão vivendo nessa situação. Ai, sim,
independentemente de suas capacidades profissionais e técnicas, eles começarão
a se preparar para serministros de um Brasil real e verdadeiro.

'

I�

Os extremos darpcrsonalidade huma
\

.

Jfr � �

-

VaIJ,�s·es.
E di��o que

: -constrõi a
� irsonalidade

hu� f.�na. Estes, uma
7 ez esquecidos,
i,ornam-se difícil
1/ reconquistá-los ...Jt I

senão não vivemos. A relação
com o dinheiro é de vida ou

morte, uma relação fatal,
Dentre os três fatores que

degradam a personalidade,
tem-se a pior combinação:
ambição X ética. A ambição
e a ética batem de frente cons

tanteriiente. Nem sempre
pode-se ser ético Iquando se

deseja muito um bem. Neste
caso pesa novamente a inte

gridade, se você tem princí
pios não vai roubar o vizinho;
se você é ético não vai di
famar outra pessoa; se você é

íntegro vai ser defensor da
verdade e praticante da inte

gridade humana, acontecen
do o contrário, nossa natureza

pura é degradada e nossa

personalidade deformada.
Na formação da persona-

lidade todos os três fal
são degradantes e, pata
formá-la, deve-se recon

i auto-avaliação e, para �
acontecer, vale a velha

.

flexão: "Não faça aos o

o que você não quer qUê
çam a você ..." estes dital

Valores. É disto qu
.cons trói a personalil
humana. Estes, uma

esquecidos, tornam-se
reconquistá-los, e mostra!
outros, aos quais você já
um 'mau exemplo, que
mudou ou se arrepen

(

Perde-se a credibilidade,
(

pior, a integridade.
Enfim, coisas do cotid

é que desgastam a per
nalidade humana. Ora v

pode estar pregando a

dade, a honestidade, a i

gridade, ora mentindo
bando e difamando, mas
dado para este lapso não

tornar um vício. Se você é

nesto, íntegro, o seja. se
e não quando a ocasião

favorável.
Tudo o que se fala repe

te de alguma. forma, para.
bem ou mal. Cuidado!

De berço todos somos

impecavelmente puros. Então
pergunto: O que nos faz perder
esta pureza? Respondo. Poder,
dinheiro, ambição. Estes fa

tores combinados são de uma

química explosiva. Cada um

destes itens levam aos extre

mos da personalidade humana.
O poder, quando conquis

tado, faz com que as pessoas
esqueçam seus princípios,
sua ética particular. Ver aos"

outros submissos remete a

uma condição de "descontro
le" do poder oferecido, mes
mo se a in{enção .não for a de
prejudicar e de passar por
cima de alguém, porém, di
zem que "os meios justificam
os fins", mas, lógico, que isto
não cabe aos íntegros e puros
de espírito.

O dinheiro... este até fala

por si. Tem identidade pró
pria, todos ficamos pasmos
diante da força do dinheiro. O
dinheiro é quem confere poder
e que alimenta aambição hu-

,
,

mana. O capitalismo fez o

dinheiro virar o umbigo do

mundo, sem ele nada aconte

ce, todos temos que tê-lo,
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om o lançamento do vice-governador do Estado,
I _

aula Bauer, a deputado federal, fica comprometida
possível candidatura do vereador Carione Pavanello,
mbém do PFL, ao cargo de deputado federal. As

'deranças políticas da Região da Amvali consideram

aturaI o apoio à candidatura de Bauer, já que, assim,
amo Caropreso (PSD!?), é um político que re

resenta muito bem a região. Tanto Bauer quanto

aropreso afirmam que o número de eleitores na

egião é mais que suficiente para eleger os dois

andidato,s.
.

MAIS PMDB
Q presidente do diretório

do PMDB de Guarami

rim, Nilson, informa que
os peemedebistas de seuMu
nicípio estão firmes no

apoio àdeição deJosé Ser
ta (PSDB) para presidente
da República; Luiz Henri
que da Silveira (pMDB)
para governador do Esta

do, e Leonel Pavan e Casil

do Maldaner parao Senado.

president� do PMDB

e Jaraguá do Sul, Ro
aldo Raulino, afirma que
partido pretende apoiar

f candidatura de Vicente
ati

Caropreso (PSDB), des
Iara

de que os tucanos de Ja
OrJ

aguá do Sul e da Região
do Itapocu declarem

apoio ao candi'dato ao (

governo pelo PMDB,
qUf
tao

LuizHenrique da Silveira.

iU
lio PT

O vereador Evaldo João Junckes, do PT de

Guaramirim, ameaça derr�bar o veto do prefeito,
tar Mário Sérgio. Peixer, que, por sua vez, avisa que vai

já vetar o projeto com emenda que reduz-de R$ 30 mil

: \ para R$ 22,8 'mil a verba destinada às comemorações
no de 28 anos de emancipação política do Município,
1 comemorado no dia 28 de agosto.e,

� ENTRE ASPAS _

er
"Sou um soldado do partido." (A afirmação é
do candidato a deputado estadual pelo :PPS na

Região do Itapocu, Luiz Felipe Martins Ca

valcante/ ao referir-se ao fato de ter aceito a

inüicação do seu nome como representante do
PPS nestas eleições).io

AltevirAntonio Foga�a Junior
OAB/se 2969·8

Osvalina Vargas Rodrigues
OABjSC2968.B

Rua 25 de Julbo, 234 • Boi rro Vila Nova· Jaraguá dD Sul/se Fone jFox: 370·8866
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I FIDELIDADE: CANDIDATO DO PPS AFIRMA QUE A POPULARIDADE NÃO INTERFERE NA CAMPANHA

Situação na áreada saúde é o que
-../ ,

mais preocupa candidato do pp�
JARAGUÁ 00 SUL-O

candidato do PPS pela
Região do Itapocu, mé

dico Luiz Felipe Martins

Cavalcante, 40 anos, reuniu
da manhã de ontem a

imprensa local para anun

ciar, definitivamente, que

'está
disputando uma vaga

I'�"'!".·,',i""
à As:etnbléia Legislativda,como representante a

Região da Amvali. Apesar
de não ser muito conhe
cido na região que pre-
tende representar (está resi
dindo em Jaraguá do Sul

r há 4 anos), o médico, que
J
é natural do Espírito Santo,
firmou que isso é apenas

\�
m detalhe. Na avaliação
o candidato, o fato de

e. tar a pouco tempo na

ci', de e ser de natural de

om;o Estado não preju
"dica'. sua candidatura: "O

eleitor está cansado dos'

mesmos nomes e anseia

por novidade", ressalta.
Há 10 anos na vida

politica (era do PMDB),
Cavalcante é médico

radiologista e Clínico geral,
mas não pretende afastar
se da atividade profis
sional. ''Aqui eu sei o que
se passa e tenho condições

JARAGuÁDO SUL-O
ex-governador e candidato
a deputado federal pelo
PFL Paulo Bauer lançou
ontem sua campanha em

um almoço com a im

prensa em Jaraguá do Sul.
A solenidade contou com

a presença de diversas

lideranças 'políticas pefe
listas da região, candidatos
a deputado estadual e do

também candidato a de

putado federal pelo PPB

Médico capixaba Luiz Felipe Martins Cavalcante é o candidato do PPS
I \

tração", conclui o médico. Igreja Evangélica Sara
Cavalcante faz questão Nossa Terra, que é a mes

de enfatizar que somente ma do jogador de futebol
aceitou ser candidato por- Marcelinho Carioca. Ca

que não passa de um sol- valcante salienta que esta

dadodo PPS e que sempre eleição será um divisor de
cumpriu com as orienta- águas na vida política do
ções do partido, Elogiou Brasil' e dos brasileiros.
o candidato a presidente Ida "Vamos deixar de colocar

lienta que é inadmissível que República, Ciro Gomes, e a pobreza para baixo do
anuncia a vinda do mesmo

a Jaraguá do Sul, embora
não tenha datá definida.

de ficar por dentro dos

problemas do Município,
especialmente \Ia área da

saúde", afirma o c'andidato.
O setor de saúde, se

gundo Cavalcante, é uma

das.suas grandes preocupa
çõd enquanto cidadão e

como candidato. Ele sa-

uma região tão rica e prós
pera quanto es>a tenha pro
blemas na área de saúde.

"Não dá para entender que
os hospitais da região I

estejam fechando e que em

Jaraguá do Sul os dois hos-
,I. ,

falid Ipltals estejam fi o. sso

é resultado de má adrninis-

Eni Voltolini. Bauer en

fatizou que não pretende
ser classificado como can

didato de qualquer região
do Estado. "Espero ape
nas somar votos que me

elejam", enfabzou.
Perguntado sobre um

possível prejuízo à cam

panha de reeleição do atual

deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), Bauer
disse que é amigo, pessoal
do médico e previu que,

"Ciro Gomes é o trem qu� .

vai conduzir a nOSSa histó

ria", reafirma Cavalcante.

O candidato assinala
,

I

que'preter:de conquistar
,seu espaço com o apoio da

com 120 mil eleitores na

Microrregião da Amvali,
, sobram votos para os dois

candidatos. "Não tenho
!

nenhuma restrição contra

sua �andidatura e não pre
tendo inviabilizar seu pro
jeto político", justificou.

Em relação à coligação
com o PPB, Paulo Bauer

afirmou que está ocupa71-
d� espaços deixados pelos
pepebistas na região que
não in'dica�am qualquer

/

I tapete", avisa o candidato.

O PPS está coligado nacio
nalmente com o PV e

,PSDC Atualmente, o PPS

" \

CARA�UA VOLKSWAGE�, mês de férias e aniversári'o de Jaraguá do Sul
Na compra de um VOLKSWAGEN ZERO KM, exceto Gol Sgecjg!, "você ganha". uma VIAGEM para a BAHIA,
Ou Um OVO, ou o EMPLACAMENTO do veículo. Você decide cf prese�te. '

'Paulo Bauer lança candidatura em Jaraguá do Sul
, ,

tem 180 filiados em Jara
guá do Sul, e aproxima
damente 11 mil no Estado

I

de Santa Catarina.
(MARIA HelENA DE MORAES)

candidato à Câmara. "Mas
isto \-não quer diz�r que
estamos nos aproveitando
da situação.

. Vou estar presente em

palanques onde candidatos
do PPB também estarão

mostrando suas platafor
mas. Entretanto, minhas
prioridades atuais são

manter contatos com li

deranças municipais do

PFL, reivindicando o

apoio de todos."

VOCÊ ESCOLHE, não é sorteio. VOCÊ GANHA o presente da Caraguá.
Promoção inédita de Inv�rno.( <,

rofl CARAGUÁ
� �71-4000
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I DESTAQUE: TRABALHOS MOSTRAM A CRIATIVIDADE E COMPETÊNCIA DOS TRABALHADORES

Exposição comemora os

20 anos de CCQ na Weg
}ARAGuA DO SUL - A

Weg realiza neste final de
semana sua 14" Exposição
dos Trabalhos de CCQ (Cír
culo de Controle de Qua
lidade). São 192 grupos
expondo seus trabalhos no

ginisio da Associação Re
creativa daWeg. Hoje, a ex
posição acontece das 10 às
17 horas, e amanhã, das 9
às 14 horas. A exposição, que
acontece todos os anos, em
2002 marca também a co

memoração dos 20 anos de

implantação do CCQ.
OS CCQs (Círculos de

Controle de Qualidade), im- ,

plantados em 1982, já fazem
parteda cultura daWeg.Hoje,
são 317 grupos em ativida

de, envolvendomais de2,6mil
colaboradores - quase 30%

, do efetivo da empresa. Nos
20 anos d� implantação, fo
ram 35 mil idéias colocadas
em prática. Só em 2001 foram

aprovadas quatro mil idéias.
Através dos 'grupos de

Implantado em 1982, o CCQ da Weg é destaque' em todo o Brasil

CCQ, cada um dos cerca

de 9,6 mil colaboradores

pode apresentar sugestões
sobre segurançano trabalho,
saúde e qualidade de vida.
Muitas das sugestões reshl- ,

tam em novos processos de

produção e até emnovasmá

quinas, gerando mais eco

nomia e produtividade.
O reconhecimento e o de

senvolvimento das pessoas

são os diferenciais do CCQ
daWeg. Através da liderança
de reuniões e dos cursos

oferecidos aos circulistas os

colaboradores desenvolvem
outras habilidades, além das

que utilizam no trabalho co

tidiano, e crescem na empre
sa. Cerca de 60% dos chefes
de seção da empre�a foram

líderes de grupos de CCQ.
Como premiação, todos os

anos 12 grupos são selecio

nados por qualidade de traJ'balho, e recebemumaviage�'
para oRio deJaneiro ou Fl?
rianópolis, com todas -f
despesas pagas. Além dito,
quatro grupos ganhan;J,6�a
gens'por sorteio e todos os .

circulistas ganham um brin

de no final do ano. O CLQ
daWeg é referência para em
presas de todo o País.

Pomerode sedia seminário solare .turismo
POMERODE-A Santur

(Santa Catarina Turismo),
como objetivo de descentra
lizar as ações do goverrio na,
área do turismo, em parceria
com a Abav/SC (Associa
çãoBrasileirqa deAgentes de
Viagem de Santa Catarina)
e o Badesc (Agência Catari
nense de Fomento SA.), pro
move nesta segunda-feira
mais um Seminário de De
senvolvimento Turístico Re

gional. O encontro aconte

ce no auditório do Clube
Pomerode Cultural, Recrea-

.

tivo e Esportivo, à Rua dos

Atiradores, 247, Centro, das
13 às 18h30.

O seminário é dirigido a

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO' GLOBALIZADO
·

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C..rutiAd""_.Ao�;"',,S/C Rua Donaldo Gehring, 135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - Fon� (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jarag�á do Sul- se -"Rome Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv.com,br

empresários do setor turísti
co, entre agentes de viagens,
proprietários de bares, res
taurantes e similares, hotelei
ros e donos de pousadas, equi
pamentos de lazer, órgãos \

municipais de turismo, estu
dantes,monitores doPNMT
(programa Nacional de Mu
nicipalização do Turismo),
guias de turismo, entidades
do setor, imprensa e pessoas
interessadas neste segmento
.econôrnico.

O apoio é da Prefeitura
de Pomerode, através da
SecretariaMunicipal deTuris
mo, da AMMVl (Associa
ção dos Municípios do Mé
dio Vale do ltajaí), Fórum de

,

I Desenvolvimento Regional
do MédIo Vale do ltajaí, Câ
mara Setorial de Turismo da

Região Metropolitana do
Valedoltajaíeda01;{T (Organi
zação Regional de Turismo).

, r
Dentre os temas que se-

rão debatidos estão as ações
do órgão oficial de turismo

do Estado (Santur), pelo seu

presidente, Flávio deAlmei
da Coelho; o turismo recep
tivo, pelo presidente da

\
Abav/SC, Kid Stacller; crise
e oportunidade na hotelaria,
pelo presidente da Abih/
SC, Volnei Koch;,dicas para
se abrir um restaurante e ter

sucesso, pelo presidente da

Abrasel/SC, Luciano Barto-

lomeu; comunicação no no
vo milênio, pela jornalista e

presidente da Abrajet/SC,
ZeniRates, e fontes de recur
sos, por Paulo Duarte, více
presidente do Badesc, O te

ma Papel dos Convention
&Visitors Bureau será apre- ,

sentado por RaimundoPeres,
diretor executivo do 19uassu
Convention & Visitors' Bu-

reau. As inscrições são grátis
e poderão ser feitas no pró
prio local 0).1 aindapelos tele
fones (47) 322-5900 ou fax

(47) 322-7180. Mais informa
ções com Norberto Mette,

,

coordenador dos seminários,
pelos telefones (47) 9983-
2951 e (47) 222-0655.

I,

s

Ene�gia
MAURICI ZANGHELINI � Presidente da Associaçà�
C;'mercial, Industrial e Agrícola d; Guaramirim
zanghe@terra.com.br

Como todos sabemos, o sol, o ar, a água, a madeira,
o petróleo, os gases, os alimentos e tantos Outrol n

elementos são nossas fontes de- energia para nossa
'

sobrevivência" ontem, hoje e amanhã.

\ O mundo todo está vivenciando problemas com r

essas fontes, mas continua aguardando para ver se

alguém surge com a solução destes problemas que se

agravam a cada dia.

O primeiro deles, foi quando falou-se da escasso

do petróleo, anos atrás, e no momento fala-se também I

em água, gás, madeira, ar, entre outros.

Dados dizem que, dos 97,6% das águas do planeta, (

2,4% são água doce, e, destes, somente 0,8% é potável.
Hoje, o mundo tem aproximadamente 6 bilhõe

de pessoas, sendo que 1,2 bilhão não têm acesso'àágua
"limpa". \

1 Estima-se que esses 6 bilhões consomem54% destes (

� 0,8%, e em 2050 seremos 9,5 bilhões de pessoas e
(

"lr"J-

i-( passa,remos a consumir 100% destas reservas de água
11 doce e potáveis se forem conservadas como estão no

7 momento. Por este motivo, o mundo todo, hoje,
preocupa-se com a51ualidade das águas, e criou-se, em

nível mundial, as agências protetoras de mánanciais de

água.
I

Não ficaremos de fora deste contexto, apesar de

termos 24% desta água potável. Será um privilégio ou

um problema para o futuro do Brasil??

Como escrevi dias atrás sobre "ouro liquido", não

será, no futuro, o petróleo de hoje?? Vale ou não a

pena preservar e cuidar para que estes mananciais não

caiam nas mãos internacionais? Que preço pagaremm
por este grande motivo de nossa sobrevivência? Pois

nosso corpo é composto de % de água... economizar
água, poderá ser então a sobrevivência de um outro

ser no futuro, poluir menos é 'garantir o 0,8% de água
potável necessário. Vale apena um pequeno esforço; as

futuras 'gerações agradecerão!
Lembramo-nos de que certamente seremos o

termômetro da sobrevivência da espécie humana,

porque os maiores problemas estão acontecendo neste

momento.

Façamos cada um de nós a parte que nos compete
e estaremos dando o primeiro passo à conscientização,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

,

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I ,
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Seminário avalia perspectivas I NEGÓCIOS: EMPRESA QUER AMPLIAR SEU LEQUE DE ATENDIMENTO NO VALE DO IrAPOC;U,

]ARAGuA DO SUL -

Além da exposição de

'produtoS e serviços em

110 estandes, a organização
� Ex�o 2002 progra

mOU um seminário que

pretende discutir as per�
pectivas e dificuldades que
micros e pequenas empre
sas enfrentam para conguis
tar espaço no mercado

externo. O seminário acon

tece entre os dias 16 e 18,
no auditório do Sesi (Ser
viço Social da Indústria),
defronte o Parque de Even
tos, sempre a partir das

19h30min. A primeira pa
lestra, a do dia 16, trata do
tema ''Acesso ao mercado
externo", com a presença
da gestora de comércio
exterior da Embraco e'

presidente do Comitê' de

Comércio Exterior da

Fiesc (Federação das In

dústrias do Estado de San-
ta Catarina), Maria Tereza
Bustamante. No dia 17, o
tema "Estratégias da Weg

lu na conquista do mercado
externo" será abordado

Dia pelo diretor-presidente da

empresa, Décio da Silva. °

�i diretor-presidente da Bretz-
I keAIim'entos, Guida Bretz
]

�

ke, falará sobre "Marketing
internacional", no dia 18,
'as 19h30min.,Outra novi
dade foi o preço das inseri

çôes que foram reduzidos
e abertos para toda a

comunidade. Os interessados
-

em participar do seminário
deverão preencher suas fi
chas de inscrição até esta

segunda-feira, na secretaria
da Acijs/Apevi ou através

de depósito bancário, en
viando, preenchida, a ficha
de inscrição que deve se{\
reti�ada nas duas

entidadeJj\',',l"° investimento é de R
1

5,00 para associados e es- -

tudantes e de R$ 10,00 par';'
não associados. Inscriçõe 'I'em grupos têm direito

'

i

descontos: R$ 10,00 par'
associados e estudante

1

R$ 15,00 para não asso

ciados. A Expo 2002
uma realização da Apev
(Associação das Micros e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu). Organi
zada pela Práxis Feiras e

Congressos, tem o apoio
e patrocínio da Prefeitura

de Jaraguá do Sul e apoio
Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul).

Fatisc prepara encontro

Consórcio Regata irá 'mostrar�
planos de negócios na Expo2062

",

�r J4

em média, com uma ta- feira multissetorial, com'I
xa de 2% mensais". O muitas oportunidades de

Jucesc dá prazo para registro de empresas no E'stado!
I ,'- _"

ECONOMIA

]ARAGuA DO SUL - A

equipe do Consórcio Re

gata, de Jaraguá do Sul, vai
levar uma novidade para a

Expo 2002 - Feira de

Negócios do Vale do Ita

pocu, que, segundo seu ge
rente, Salvador Mello, de
verá encher os olhos da-

,

queles que querem com

prar carro, motocicleta ou
I

qualquer outro tipo de veí

culo sem ficar descapi
talizado. É o grupo Super
Fácil 500, onde cada ins

crito paga apenas metade I

da parcela até ser contem

plado, e concorre a até cin

co chances por mês, sendo
uma delas através de sor

,eio e às demais por lance.
Mello explica que as

c"' ,,;_as de crédito va�iam
de R$ 13,2 mil a R$ 62 miL

"Além desta variação, o

cliente vai encontrar uma

das menores taxas de juro
do mercado, com 0,33%
ao mês, enquanto que os

financiamentos conven

cionais estão trabalhando,
,]ARAGuAnoSUL-AFa- lidades, gestão empresarial
cise Jovem (Federação das e a integração. A presidente
Associações Comerciais e "da Facisc jovem, Márcia
Industriais de Santa Catari- Alberton, salientou o envol-
na) conclui até esta segunda- vimento de jovens ernpre-
feira a programação do 3° endedores na ,organização
Encontro

-

Catarinense do do encontro, como é o caso

Jovem Empresário, evento _
da JHB Eventos, empresa

que deve reunir enti� '400 e: ," que, através da sua diretora,
500 participantes, nos dias Zélia Breithaupt Janssen,
30 e 31 de agosto,' no Re- também integra o Núcleo
SOrtCostão do Santinho, em de Jovem Empresário de /

Florianópolis. Com o tema Jaraguá do Sul. Dentre os

"Construindo um mundo convidados está o apresen-
de sucesso" o evento pre- tador da TV Globo Lucia-
tende Possibilitar �os jo- no Huck, além do escritor
vens empreendedqres uma Flávio Pacheco. Paralela-
imersão em torno de assun
tos �el:\Cionados com o de

senyol:rUnento de potencia-

mente ao evento, acontece a

primeira edição do Fórum

Nacional da CACBJovem.

]ARAGuA DO SUL - gularizarem sua situação. perderem a proteção ao ferente à quarta etapa, se-

Aproximadamente 19 mil Seguindo determinação _
nome empresariaL rão canceladas a partir de

empresas do Estado, que do Artigo 60 da Lei n? De acordo com o le- 1 de agosto.
há mais de 10 anos não pro- 8.934, de 18/11/94, a .vantamento feito pela Ju- Para evitar que o re-

I

cederam nenhum registro , Junta Comercial de Santa cesc, das 620 (mil empresas gistro seja cancelado após
de ato na Jucesc (junta Catarina iniciou, em julho,

' 'I'

inscritas, mais de 300, mil o dia 1 de a�Q�t01\O:s em-
Comercial de Santa Catari- operação para determinar não procederam qualquer presários que têm empre-
na), devem estar inativas ou as empresas do Estado registro de ato há 10 anos sas nessas condições de-

operando de forma irre- que há 10 anos ou mais ou mais. Dessas, 105 mil já vem pedir que seus conta-

guIar. Para fazer o balanço não procederam qualquer foram canceladas na pri- dores providenciem a pro-
e cancelar o registro das tipo de arquivamento meira etapa do programa, tocolização na Jucesc, de
empresas em situação irre- junto à Jucesc, que pro- em 15/3/2000; 140 mil na instrumento de Comunica-

I

guIar, a Jucesc concedeu movessem sua regulariza- segunda, em 5/3/2001, e 26 ção de atividades, Paralisa-
prazo aos empresários até ção sob pena de terem mil na terceira;' em 29/10/ ção temporária de ativida-
o dia 1 de agosto para re- seu registro cancelado e 2002, e, cerca de 19 mil, re� des, ou, alteração contratual.

I

CORREIODOPOVO 5

\

'- ,Ces.r Junkes/CP-

Consórcio Regata levará novidades para a Expo. O grupo Super Fácil 500

Consórcio Regata possui
15 anos de atuação no

mercado, e tem oito re

vendas próprias em Santa

compras e de negócios pa
ra empresas industriais,
comércio e prestadoras de

ser�iço. Ao 'lado da exposi
ção e opções de vendas,
também haverá atrações
paralelas, como a apresenta
ção da banda musical do

Colégio Divina Providên

cia, na abertura do evento,
di� 16, às 19 horas. No dia

Catarina.

A Banda Ira! é a atração
principal do dia 18, quando
também' acontece show da

Demo Via. Um baile/shaw
com o grupo gaúcho Ro

deio marca a!programação
cultural do dia ,19. No dia

20, além das apresentações
das bandas da Terceira

Idade e Bavária, acontece a

Minischützenfest. E, no dia

/
A Expo 2002, que

acontece entre os dias 16

e 21, irá reunir no Parque
Municipal de Eventos, em
Jaraguá do Sul, cerca de

80 expositores em uma

17 acontece o show de To

ninha Bahia, às 20h30.
21, a partir das 17 horas, o ,

Festival da-Canção,

�iBREliHÃüPT
O carrinho mais econômico da cidade .

.I. '.
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• OTIMISMO: LOJISTAS ESPERAM CERCA DE 30 MIL PESSOAS ATÉ O DIA 21 DE JULHO

Comerciantes apostam na 4a
Feira da Malha, para vendas
-,
JARAGoÁ DOStJL-o

I)
invernoatrasou e a 4a Feira

da Malha, que começou
ontem no Portal deJaraguá
do Sul, está-se tornando a

última esp'erança dos lo

jistas para vender roupás de '

inverno. Até o dia 21 de

julho, a comissão organiza
dora do evento espera que
30 mil pessoas, a maioria

turistas dos municípios do
Vale do Itapocu, Planalto
Norte e de cidades do Sul

do Paraná e da Região Me
tropolitana de, Curitiba,
passem pelas 35 lojas ins

,taladas' na entrada de
,

Jaraguá do Sul. Em 2001

foram registrados 27 mil
�

I
visitantes. / '

O administrador do \

Portal de Jaraguá do Sul,
Hilário Deretti, informou

que o principal objetivo dá

feira da malha é resgatar
para a cidade o antigo títu
lo de Capital da Malha,
como era reconhecida até

o final de década de 80.

''As loja� ejtão oferecendo
uma grande variedade de

produtos para homens,
mulheres e crianças. Exis
tem artigos em couros, fios

e lãs, além de móveis e es

tofados, urna novidade na

edição deste ano." A esti-

César inkes/CP
Organização espera público superior ao do ano passado, quando foi visitada por 27 mil essoas

mativa do administrador é,

que o faturamento final

� chegue a R$ 700 mil.
Para atrair os visitantes,

a comissão organizadora
investiu cerca de R$ 25 mil
em publicidade 'e enviou

20 mil e-rnails para diver

sos endereços em todo o

Estado. As agências de

turismo foram outro foco

trabalhado pelos organiza
dores. "Embora tenhamos

priorizado a venda aos

consumidores finais desde

meados da década de 90.

Com isso, red�zimos a ina

dimplência a praticamente
zero, enquanto que, q'!an
do o atendimento priori
zava os sacoleiros, os pre
juízos chegavam a 12%",
comentou o administrador.

Apesar da queda das

vendas nos últimos meses,

ter sido de 30%, os lojistas
mostram-se mais,' empe
nhados para tornar o even

to mais atraente aos con

sumidores. A perspectiva
da maioria dos comer

ciantes é que haja um cres-

Pesquisa daMarketArurlysismostraperfil de SantaiCatarinaI ,

\ \
, I

FLORIANÓPOLIS -, pulosas do País mal sabe dos entrevistados não sabe cios: 8,2%.Joinvi1le - Férias:

Uma pesquisa realizada expressar alguma opinião dizer se a Ilha seria melhor, 37,3%; Morar: 20,5%; Es-

pelaMarketAnalysis Brasil, sobre o potencial de ne- igualou_pior 'que a cidade tudar: 10,8%: Fazer ne-
I

em algumas das principais gócios, de educação, de deles. Na comparação co- gócios: 9,0%. Entre os en-

cidades brasileiras, revelou qualidade ou até de po� mo lugar para tirar férias, trevistados, os pernambu-
que as grandes cidades ca- tencial tUrístico daquelas. Blumenau eJoinville reco-

tarinenses recolhem bons A pesquisa foi realizada lhem índices mais altos de
resultados como opção de com 502 moradores de desinformação: quatro em cios em'Santa Catarina, já
lazer, mas sofrem de um São Paulo, Rio de Janeiro, cada dez consultados não

alto grau dê desconhe- Belo Horizonte, Porto )sabe expressar opinião.
.cimento entre os morado- Alegre e Recife, e revelou A pesquisa mostrou os

res das principais capitàis , que, ao comparar a capital seguintes resultados: Floria-
de Estado no País. Apesar catarinense com a própria nópolis - Férias: 58,4%;
da recente exposição do cidade onde eles moram�, Morar: 30,1%; Estudar:
Estado e suas cidades mais uma maioria dos entrevis- 15,10)0; Fazer negócios:
importantes na grande tados admite que Florianó- 14,5%. Blumenau - Férias:

mídia, a maioria do pú- polis é melhor para passar 43,4%; Morar: 20,9%: E�
blico das capit1s fnais po- férias. Porém, um quarto tudar: 10,4%; Fazer negó-

\ '"

cimento de 15% a 20% nas

vendas em relação ao pri
meiro semestre deste ano.

Deretti falou também que
a feira da malha abre cerca

de 20 novos postos de tra

balho nas lojas durante sua
'

realização,
A 4" Feira da Malha fun

ciona d; segunda a sexta

feira, das 9 às21 horas. Aos

sábados, as lojas, ficam
abertas das 9 às 19 horas,

Id '

enq�anto que ommgo o

atendimento será das 14 às

19 horas, A'entrada é franca.

canos são os mais otimis
\

tas em relação a fazer negó-

os cariocas e os mineiros são

mais pessimistas sobre esse

assunto. A pesquisa foi rea
lizada entre 17 e 31 de maio

de 2002, e foi feita por amos

tragern estratificada com

502 adultos residentes nas

cidades de São; Paulo, Rio
deJaneirq, Belo Horizonte,
Recife e Porto Alepre.

INFOR

SÁBADO, 13 de julho 2002
-

TALENTOS
AABRH (Associação Brasileira de,Recursos Humanos)
]araguá do S]Jl vai realizar dias 17 e 18 o 7° Encontro de
TalentosHumanos, no auditório Eggon João da Silva,
do Cejas (Centro Empresarial de Jâraguá do Sul). O
evento abre perspectivas de crescimento pessoal do
indivíduo e oportunidades no campo profissional e

social.A palestra de abertura será deJorgete Leite Lemos,
que atua em consultoria organizacional e é vice-presidente
de Responsabilidade Social do SistemaNacionalABRH
No dia 18, o administrador de empresas Cássio Mattos,
ex-executivo de RH de empresas como Brahma, Souza
Cruz, Olvebra, Memphis, Pepsi-Cola e Micheletto,
aborda ''Amportância dos profissionais nas organizações
em tempo de crise e competitividade". O custo por
noite é de R$ 19,00. Inscrições pelo telefone 370-1862,

CERTIFléAÇÃO
<?BVQI (BureauVeritas Quality International) ministra,
�o dia 23fde julho, a palestra "Caminhos para a

certificação", no Ceias (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul). A realização é do Núcleo da Qualidade da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e
Apevi (Associação, das Pequenas e Empresas do Vale
do Itapocu), dentro da missão de, promover, entre as

empresas nucleadas, o intercâmbio e acesso às in

formações, potencializando os esforços para a capa-
citação constante de profissionais da área e aplicação de
boas práticas para a gestão da qualidade.A coordenadora
do Núcleoda Qualidade, CristinaTazinaffo, expli�á que
o objetivo doI evento é oportunizar às empresas
integrantes e demais associadas à A,cijs e Apevi o
conhecimento dos pré-requisitos do processo de Cer

tificação ISO 9001, e os benefícios advindos da

implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade
"para a promoção da qualidade, dós produtos e serviços
oferecidos pelas empresas da nossa região", com

plementou (a coordenadora,
A palestra inicia às 15 horas, no Cejas, com entrada franca

Informações e inscrições até este dia 18, com a consultora

Geovana, através do e-mail: geovana@acijs.com.br ou
pelo telefone 371-1044.

'

"

Missas
DomingoSábado

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

07hOO - Matriz
, 09hOO - Matri,z'f
19hOO - Matriz
O'ah30 - M'olha19hOO - Matriz

19hOO - São Benedito,

NOSSA MENSAGEM

"O Semeador salua semear a sua semente"
- �

Deus fala a todo aquele que o escuta. O nosso mundo n�o
pode, para o seu próprio bem, deixar de se abrit.na fél à Palayr�
de Deus. É na atitude da escuta acolhedora da Palavra"cjue a

humanidade vai encontrando A oio:���-------------
respostas para seus anseios e

angústias. A luz de Deus brilha
nos acontecimentos de nosso

, mundo. E assim, a suamensagem
vem dar sentido à nossa

existência e a tudo que fazemos.
Que o Espírito de Deus derrube
nossas resistências e aprofunde
em nós as raízes de sua Palavra, '

para sermos a terra boa da
plantação do Pai.

'

@'
TAFAc- TAVARES

Assessoria Co;"ercial \

Avenida MarechalDeodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105

Ed. Florença- lO\andar
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Aquecendo o inverno
A palavra de ordem neste inverno é conforto e praticidade, sendo
que a elegância vem em primeiro lugar, é claro. O jeans cai bem e

todos os modelos, do Capri, com pernas e boca seca, 'até as bocas

�e sino bem largas, cobrindo os sa12atos. Nos detalhes das roupas,
destaque é o uso do couro verdadeiro ou fake com frisos, lapelas. e

-\

golas.

102
-

�------�----------------------------�
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\\A INFÂNCIA DE TODOS OS

SERES" É O NOME DA EXPOSIÇÃO
QUE A ARTISTA PLÁSTICA ROSA

WERNER ESTÁ PROMOVENDO ATÉ

O DIA 26 DESTE MÊS, NO

SHOPPING BREITHAUPT. São 20

trabalhos em acrílico sobre

tela, no estilo dehomi'hado
como "arte naif", gênero
também conhecido como

primitivo, no qual Rosa é
• considerada uma d-ás

principais representantes
de Santa Catarina. Rosa

Werner é de Lages e toda a

sua obra reflete o espaço �I!Ã�
geográfico onde foi criada.
Usando co res fo rtes,
especialmente verde,
vermelho e amarelo (cores

primárias), a, artista revela
o mundo de sua infância
em pinçeladas que
retratam a paisagem rural

de sua terra natal. A arte

narf étarnbérn considerada

pela crítica especializada
como uma das rnaisvantiqas
e ao mesmo tempo atual
forma de manifestáção ..
O trabalho de Rosa Werner,
que nasceu em 1960, é
enfático no que se refere às
suas origens laqearias. O

frio, característica
marcante da terra de Rosa,
aparece em vários de seus

trabalhos através da neve e

dos pinheiros, outro detalhe

que revela a paisagem
\

rural da cidade de Lages.

As estações do ano, o dia e a noite

também são elementos visíveis nas

telas de Rosa, que, pelo menos

nessas obras da exposição, não usa

nenhum elemento humano na

composição de'seus trabalhos, mas

revela a presença humana
mostrando casas, todas bem

parecidas, e fortemente coloridas.
A mostra integra o Projeto Circuito
Catarinense d\Artes Plásticas, do
Sesc (Serviço Social do Comércio),
lançado no segundo semestre do'
ano passado e que já trouxe para
jaraguà do Sul várias exposições,
sempre com enfoque e esti los os

mais diversos possíveis. \\A questão
principal é a qualidade dos

trabalhos, que deve estar inserido
em uma linguagem artística
diferenciada e também didática",
explica o técnico em Cultura do

.

Sesc de Jaraquá do Sul, Sérgio
Pedrotti. Por enquanto, segundo

le
IS

I·

le

.S

o

GÊNERO CONHECIDO COMO

PRIMITIVO ENCANTA PELA

SIMPLICIDADE DOS TRAÇOS, QUE
e TRAZEM AS CORES PRIMÁRIAS EM @

)

\

Pedrotti, acontece apenas uma

exposição por mês, mas a partir
do próximo ano a intenção é
fazer com que as mostras

permaneçam mais tempo
expostas, para dar oportunidade
às escolas de se .orçanizarern
para visitas.

Rosa Werner participa de
coletivas desde 1979, pintando

,

de forma acadêmica casarios e

paisagens com pinheiros.
Afastou-se desse estilo e voltou a

desenhar sozinha, em busca de
um estilo ao qual se

identificasse. Em 1989�começou
a pintar sem fazer mistura de

cores, 'usando sempre as cores

primárias em primeiro plano. A
partir desse período, passou a

utilizar figuras mais simples,
como casas, árvores, pássaros,
flores e peixes da forma' mais

ingênua possível.
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Mais estréias
I

G i I berto Barros tem contrato até
o final do mês com a.Record e

não será renovado. Em

setembro, o apresentador
começa nova empreitada na

Bandeirantes, que já investiu
cerca de 3 milhões n� atração
que o Leão vai comandar.

Reconciliados?
Especula-se muito que
Xuxa e Lucianio Szafir

teriam voltado a namorar.
,

Enquanto isso Q ator se
mantém discreto e não

mudou em nada sua rotina
e vida. Quanto à

apresentadora, ela tem
feito o mesmo e no

momento está na Disney
junto com a Sasha.

o garoto do
/

calendário

Sã e salva
Depois de passar mal durante uma aula no

Colégio Múltipla Escolha e ser internada,
Linda (G isele Tigre) tem alta no hospital e
volta para casa, sendo paparicada por Bia

(Fernanda Nobre), Cabeção (Sérgio
Hondjakoff) e o marido Afonso (Giuseppe
Oristânio). A professora só tev� uma

infecção urinária e não corre o risco de

perder o bebê. Isso tudo em
\\Malhação"

que deverá ir ao ar no dia 17.

Alianças' fo ex-jogador Raí, lindo como ele só,
confessou para alguns migos que estaria

, pensando em se casarl .bm Soraya Haussin.

Felicidades para ocas

Brava
Andam dizendo por aí

que Vera Fischer ainda
está muito brava com

Glória Perez. É que a

'atriz.não gostou nem um

pouco de sua

personagem Ivete de 110
Clone". Ela achou quea
autora deveria ter

escrito um papel de
maior destaquepara ela,
como em sua opinião
teve Reginaldo Faria, o
Leônidas.

<,

Bem substituído
Chico Anyslo deveria

interpretar o Agostino, de
\\ Esperança", mas na última
hora se desentendeu com a

produção da novela e desistiu
do papel. O substituto
escolhido foi Claúdio Correa e

Castro; e a G lobo não poderia
ter feito melhor. O ator está

�

excelente no personagem. Vale
a pena assistir.

Jogada de marketing
Quando Supla participou do "Casa dos Artistas

I", foram vendidas 350 mil cópias do seu CD
"Charada Brasileiro", daí a Abril Music apostou
que este número chegaria aos 500 e antecipou a

entrega do Disco de Platina para o roqueiro.
Acontece que tudo não passou de urna bela

jogada de marketing da gravadora, sendo que o

próprio cantor já admitiu isso.
\

No cinema
O cinema do Shopping Jardim Sul, em
São Paulo, recebeu um espectador
ilustre. Silvlo Santos e Íres Abravanel
foram conferir o filme "Infidelidade".
Será que o H omem do Baú gostou?

r

Débora Falabella,j Mel de \\0 Clone" resolveu sair de

circulação. A atriz vai ficar "internada" por dezdias
num spa carioca. O endereço do lugar, somente ela sabe.

Muitos famosos estão cotados para
estamparem seus rotos no calendário
da Polícia Rodoviária Federal para
20.03. Frank Aguiar já cqnfirmou sua

partlclpação. Outros famosos estão
sendo sondados, entre eles Sandy e

Junior, Chitãozinho e Xororó, e
Daniel.

Descanso
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A trama

"Sabor da Paixão" é uma comédia romântica sobre
\

culinária, amor, adoção, diversão e tem como pano de
\

fundo as videiras de Portugal e as ruas Ida Lapa. A,
protagonista da história, Diana (Leticia Spiller), vai
procurar umas terras herdadas pela família em Portugal,
após 'a morte de seu pai, Miguel Maria (Lima Duarte).

Chegando ao Porto, Diana descobre que suas terras são

produtivas fontes do melhor vinho do Porto da região,

mas�que foram ocupadas indevidamente por outra

pess't13.: Zenilda Paixão (Arlete Sales). Como o processo

paral\hkver as terras é lento e demorado, Diana precisa
/

gan���r dinheiro pa�a voltar ao Brasil trabalhando na

colh�, ' das uvas. E justamente em Portugal, que q
,

preta onista reencontra o homem por quem se apaixonou
em y rápido encontro em uma noite na Lapa, bairro do

Rio ( � Janeiro. Alexandre Paixão (Luigi Baricelli) é
sed rico e solteiro convicto, e acaba conquistando o

de Diana, sem saber que ela é verdadeira dona

s de sua família. Diana, por sua vez, também
não e quem é Alexandre. A novela deverá começar a

gravar'. a segunda quinzena deste mês e tem previsão de

estréia '\ dia 30 de setembro.

Nova novela " \�
A próxima novela, das seis já começou a ser produzida. "Sabor da Paixão" está sendo
escrita por Ana Maria Moretzsohn e terá como protagonista Letícia Spiller que dará

vida a Diana e Luigi Baricelli, que será Alexandre Paixão. O veterano atar Lima
Duarte também fará uma participação especial nos primeiros" capítulos da trama,
como Miguel Maria, pai de Diana.

Estreou
o quadro "Papo no Banheiro'< estreou
nó último sábado no programa de

Sérgio Mallandro, na TV Gazeta. A
nova atração mostra pessoas flagradas
por câmeras escondidas em- banheiros
de boates'.

Alarme falso
Carla Perez havia divulgado aos quatro cantos

que estava grávida novamente, mas já
desmentiu. A mâe de Camille Vitória já afirmou

que foi um alarme falso. Tudo para virar

notícia ...

Viajando
E 'quem está em férias States é Amanda

Françoso. A;bela apresentadora tirou uns dias de

folga e embarcou. para Nova Iorque.

Bijuteria
A ex-mulher do Beatle John Lennon agora está"
atacando de desíqn de bijuteria fina. Yoko Ono
desenhou setenta peças e afirma que àlgumas

foram desenhadas no passado por; Lennon.

,

CarlaPerezna"TurmadoDidi"
A cantora gràvou uma! participação especial

no episódio 'Houve Uma Vez A Verinha",
previsto para ir ao ar no dia 28. Na "Turma
do Didi" Carla Perez interpreta a filha do

general Felipe Tensão (Roberto Gullherme),
No episódio Marcelo (Marcelo Augusto), Didi
(Renato Araqáo), Jacaré (Edson Cordeiro),

Sambam (Kléber) e Coceirinha (Tadeu Mello)
vão ter que passar por provas de força e

resistência impostas pelo severo pai da moça
:Carla Perez) para ver quem fica com ela.

Vale a pena conferir.
'

\

5) Quem viveu a personagem Firma na minissérie

("O Memorial de Maria lVIoura"?
a) Bia Seidl
b) Zezé Motta

c) M iriam Pires

d) Zezé Polessa

,

I 1) Com qual desses atores, a atriz Alessandra

Negrini já foi casada?
a) Marcos Palmeira
b) Leonardo Brício
c) Murilo Benício
d) Du Moscovis

2) Com qual loira e famosa apresentadora de TV

o ator Márcio Garcia já namorou?
a) Xuxa

b) Angélica
c) Hebe
d) Adriane Galisteu

3) Como se chamavam os personagens

interpretados por Cristiana Oliveira e Mauricio

Mattar em "Porto dos Milaqres"?
a') Laura e Leôncio
b) Leontina e Oswaldo
c) Eulália e Frederico
d) Rita e Chico

I
4) Quem fez par romântico com Guilherme Fontes
na -mlnissérle "Deseio"?:
a) Débora Evelyn
b) Vera Fischer
c) Maitê Proença
d) Nathãlia do Valle
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Quando se fala em azeite de 01 iva, a gente logo pensa em saladas ou em pratos
salgados. Mas o azeite de 01 iva também substitui' muito bem a margarina e a

manteiga' no preparo de doces. E com vantagem porque o azeite de 01 iva não pi
..-

contém colesterol e é pobre em gorduras saturadas.
I

o DOCE,SABOR

Antes de lavar o moedor de carne, coloque um pedaço de

pão para moer. Sairá com ele toda a, sobra de carne,
faci litando a I i mpeza.

Recicle
Sobrou arroz. Como ap�oveitá-Io? Uma das maneiras
deste arroz voltar a.mesa e ninguém perceber é você fritá
lo com os temperos que costuma usar para fazer o arroz,
[untar o arroz cru, misturando bem enquanto frita. Junte
a água: na quantidade usual. Pronto! virou arroz

r-.

fresqu i nho:

As claras são

melhores
Para fazer bife ou peixe a

milanesa, utillze apenas a

clara do ovo, evitando assim

que o óleo espume durante
a fritura.

Descanso

merecido
Todas as massas devem
descansar meia hora antes

" de 'serem esticadas. Assim,
elas não encolhem nem

perdem a elasticidade.
,

'

Salsa

fresquinha
Para você ter sempre salsa:

fresquinha em casa, pique
um maço grande de salsa e

coloque nas forminhas de

gelo. Encha de água e leve
ao congelador. Cada vez

que precisar, derreta um

cubinho e terá salsa

fresquinha.
'

Guarde
.)

descascada
Se você comprou
mandioca e não quer
preparar no mesmo dia,
descasque e coloque numa

vasilha coberta com água,
dentro da geladeira. Assim
ela não estragará. I

Leve e fofo
Para obter omeletes mais
leves e fofos, adicione uma' .

pitada: de maisena antes de
bater.

Ficou sem sal
Se você esquecer de
colocar sal no arroz e ele

já estiver cozido.misture
a quantidade de sal para
aquela porção em um

copo de água jogue por
cima do arroz. Leve a

panela de volta ao fogo
até secar.

Cadacoisa
em seu lugar
Não guarde as fruta� e

'-

I

verduras nos sacos

plásticos de feira, pois
estas embalagens
eliminam gases

prejudicials aos
-

alimentos. Guarde-os

sempre em plásticos
apropriados para a

conservação que você
encontra a venda nos

\

supermercados. ,

Cozinha po�
igual
Coloque as mandiocas
descascadas no

congelador por 30
minutos. Depois, corte
as em pedaços e

cozinhe. Assim, elas
amolecerão por igual.

Congele antes
�

Coloqueas batatas já cortadas no congelador por meia hora
antes defritar. Elas ficarão secas e macias.

INGREDIENTES:/
3 ovos;
1 lata de leite condensado;
4 colheres (sopa) de azeite de oliva .spanho

.1

1/2 coco ralado (150 gramas); I
.

1/2 xícara (chá) de farinha de a f�.
\�

,

;j
'Preparo: Coloque as claras ?a bated�'z

e abta até

ficarem com pontos firmes. Junte as mas, uma a

uma, e continue a bater até que nã tenham mais
\ �
cheiro. Acrescente o leite condensadõ, aos poucos, o
azeite e o cbco le misture delicadamente. Por fim,
adicione a farinha de arroz, peneirada, Misture e

despeje amassa em forminhas de papel e, essas, dentro
de forminhas de empada. Leve ao forno médio,

\ I

O azeite de oliva espanhol não
tem colesteroi Substitui

perfeitamente a manteiga e a
\

margarina e não tem colesterol.

Voc,êganha no sabor eprepara
pratos saudáveis.

preaquecido, por 30 mintuos, ou até que
'enfiando um palito, esse saia limpo,

Torta de Alho-Poró é

diferente e sob
medida para o

lanche da tarde e

também para ser

usada como entrada
antes do prato,
principal

orta' de Alho-Poró

reparo: Coloque numa panela média o azeite

e oliva e doure os alhos-porás. Polvilhe a farinha
e trigo, e junte o leite. Deixe ferver até engrossar.
crescente a gema, a ricota, o sal e a noz

dscada. Misture bem e desligue. Reserve.

ivida a massa ao meio. Unte Uma fôrma
\

efratária e forre-á com a metade da massa.

aloque o recheio. Faça tiras com o restante' da
assa e cubra a torta. Asse-a em forno médio

uecido até dourar.

Ingredientes: '

1 pacote de massa folhada;
3 colheres (sopa) de azeite de

oliva espanhol;
5 alhos-poros fatiados;
3 colheres (sopa) de farinha de

trigo;
1 1/2 xícara (chá) de 'leite

desnatado;
1 gema batida;
1/2 xícara (chá) de ricota

, I

passada na penei ra; sal e noz-

moscada a osto.
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GUNDA' Maumau confessa que beijou Júlia e

SEd fica furioso. Thaíssa aconselha Charles a
pe ro •

R' d d
doar Bla- Iris ouve tear o comentan o com

P:lr sobre o beijo. Bia se preocupa com Unda,

JUlacontinUa no hospital. Pedro repreende César
que

ter esquecido da apresentação de Kailani.
por

rdo ,convida Drica para ver a fita com as

Rlcaas do "Múltipla Escolha Reality Shaw" em
een \ •

sua casa, Débora confessa a Cesar que trancou

a faculdade para poder trabalhar e ele garante

e vai arrumar meios de sustentar a casa.

�\a vê no vídeo uma cena de si 'mesma ajeitando
r�alcinha e morre de vergonha, Ricardo brinca

a

m ela e lhe dá um beijo. NaJl_da dorme durante
W

'G
'

m papo sobre economia de UI, e ele percebe

uue está chateando a namorada. César anuncia

:ue arranjoU dinheiro para voltar a gravar seu

programa,

QUARTA· Pedro fica sem graça ao ver Maumau e

Júlia, Thaíssà sorri vitoriosa. Afonso elogia Mariana

e avisa que vai retirar as câmeras de vigilância.
Ma�ão se aproxima de Mariana e começa um clima

entre os dois, Pedro avisa ao pai que Thaíssa

conseguiu o patrocínio para ele preparar o "programa
piloto'. Vilma insiste para Solene assistir junto com

ela mais uma vez ao Vídeo de Bigodâo. Bia tranqüiliza
Afonso: Linda tem apenas uma infecção urinária.
Naomi e Farofa fazem o piquenique romântico. Linda
volta para casa, sendo mimada por todos. Kailani
sente cólicas e Débora se oferece para levá-Ia ao

�necologista. Afonso propõe uma festa "julina" para
comemorar a volta de tJnda e os alunos adoram.
Beta se chateia porque vai acabar o Múltipla Escolha

Reality Shaw. Thaissa convida Pedro para ficar no

seu grupo da festa, o que organiza as brincadeiras.
Maumau tenta se enturmar, mas Pedro sugere que
ele fique em outro grupo.

SEGUNDA - Edu fica ensandecido e avança sobre
o juiz. Pedro e Clara conseguem tirá-lo do tribunal
e tentam acalmá-lo. Edu afirma que Clara não
se empenhou o suficiente no caso. Pedro vai
-cetenoê-ta e acaba levando um soco de Edu.
Mariana dá um beijo em Leandro, agradecida.
Raimunda aconselha Amelihha a chamar Nélio

para salvar a vaca Dulcinéia. klpe fica triste ao

,saber que vai ter que morar com a mãe. Nélio
se recusa a princípio, mas acaba indo ajudar
Amelinha. Fábio fica zangado ao ver Mateus
estudando com Rafaela. Amelinha sai correndo.
da fazenda quando. sabe que Edu perdeu a

guarda de .Upe, deixando Nélio chateado. Clara
. tenta consolar Edu, mas ele a trata mal. Pedro

beija Clara e ela confessa que gosta dele. Edu
leva Upe para a casa de Mariana e fica arrasado
com suas lembranças.

QUARTA - Edu avisa que ares

educar Upe agora é dela.

jardim de Clara. Nélio encontra
no braço da neném. Pedro dei{ ,

próprio pé. Edu pede que Up (ILeandro. Esmeralda ajuda Nélio '

I

Upe coloca sal no açucareiro. �

posseiros entrar com um recu

à Clara que confia nela para c

de visita aos filhos. Leandro se "'rita quando
Upe engraxa o seu sapato também Dor dentro.

Lígia convoca Edu e Mariana e avi. que Upe
mudou muito e está agressivo com colegas.
Eies tentam conversar com o filho, as Upe
insiste que quer morar com o pai e que não vai
mudar o seu comportamento. Nélio b� " pela
filha. Leandro tropeça em um carrinho di? Upe,
cai no chão, e o menino acaba de castigo.
Mariana chama Edu. Nélio e Esmeralda se beijam.

SEGUNDA - Bruno garante a Gabriela que ela será
sua verdadeira mulher. Ao assinar o papel que lhe

devolve a firma, Andréa lembra-se de dizer que não
teria conseguido nada sem Bruno. Ariel, Diogo,
Patty e Nicolau discutem os projetas da ONG. Nicolau
é eleito presidente da Fênix. Bernardo afirma para
o pai que quer ser bailarino. Olívia fica féliz de
reencontrar Vavá na redação. As freiras descobrem
que Selma é acusada de envenenar a própria mãe
e expulsam-na do convento. Meire revela para Bruno
que Diogo doou a maior parte dos seus bens. Júlia
avisa a Alex que está apaixonada por outro homem,
mas ele garante que vai continuar lutando por ela.
Sophie aconselha Çhico a não se casar com Gilda.
Bruno instala Gabriela em seu apartamento. Selma
fica furiosa com as freiras, que acreditam que ela
está possuída e prendem-na. Bruno aparece para
Andréa apresentando-se como seu marido.

QUARTA· Andréa acaba entrando no carro de
Bruno. Marlene vê fi fica desesperada. Patty e

Nicolau preparam sopa para distribuir para os

pobres. Marlene avisa a Diogo, deixando-c
transtornado. Bruno mostra a casa a Andréa e

afirma que Marlene e Diogo são seqüestradores.
Letícia vai conversar com Nicolau e fica perturbada
ao vê-lo com Xana. Diogo e Júlia pedem que o

inspetor Kleber vá atrás de Andréa na casa de
Bruno. Beta ajuda Letícia na loja. Andréa garante
a Kleber que está com Bruno por vontade própria,
mas ele .percebe que ela não se lembra de nada.
Báribara coloca pô-de-mico num suéter de Virgínia.
Vavá afirma para Gilda que Chico não a ama. O
bando de Beta manda que ele roube um carro.

Kleber avisa a Júlia que o fato de Andréa estar

divorciada de Bruno pode facllltar o resgate dela.

Diogo declde ir buscar Andréa. Virgínia e Mel se coçam
todo com o pó-de-mico. Diogo vai à casa de Bruno.

SEGUNDA· Francisca, furiosa, promete deserdar os
dois filhos. Marcello fica encantado com a presença de

Beatriz em sua casa. Toni sorri para Madalena e Nina,
que sorriem, enlevadas, vendo-o tocar. Agostino não

gosta da proposta de Toni de fazer taças e madalhas

para times de Mebol. Camille apõia o marido, mas

Tzipora acha que ele é um sonhador. Caterina e

Maurício se casam e acontece uma grande festa na

fazenda de Vincenzo. Farina procura Francisca, que faz

a proposta de comprar a sua parte da fazenda. Ele diz

que quer comprar a parte dela, porque a sua amizade
com Vincenzo não tem preço. Na saída, garante que
mesma morto o marido dela deve sentir ciúmes. Beatriz

chora ao pensar na mãe e Marcello a consola. Em
meio à sua riqueza em ouro e libras esterlinas, Francisca
garante que os filhos vão aprender o que é ser pobre.
Isabela suspira por José Manoel. Humberto procura

Madal«_na para conversar.

QUARTA .'Francisca avisa que sóperdoa o filho se

ele voltar sozinho. Mauricio sai' para trabalhar no

campo. Humberto deixa com Madalena a chave do

sobradinho que ofereceu à Nina. Sílvia, a esposa
de Humberto, que vive presa a uma cadeira de

rodas, chama Eulália para uma conversa. Eulália

se assusta ao saber que o ex-patrão é casado e

que a esposa é a dona de tudo. Sílvia quer saber
se ela dormiu com Humberto, mas ela nega.
Intrigada, quer descobrir por quem o marido está

apaixonado. Caterina ensina Maurício a lidar com a

enxada. Sílvia manda Humberto readmitir Eulália e

Manolo, e ele reage; mas se enternece quando
ela relembra o acidente que a deixou paraplégica.
Nina se escandaliza porque Madalena aceitou a

chave do sobradinho e a atira pela janela. Genaro
fica furioso ao saber que Toni se casou com uma

judia. Começa a cerimônia de casamento judaica
de Toni e Camille.

-

SEGUNDA - Mimi caminha pela feira e encontra
Mário. Ele tenta segurá-la, Marisol vê tudo de

longe. Marisol grita por Mimi. Mário ouve e

Marisol se esconde. Mário tenta correr atrás
de Marisol, mas a perde de vista. Chico conhece
Carla (Andréa Segatti). que acabou de se mudar

para o cortiço. Mário discute com Mimi na feira.

Margarida chega e Mário tenta ir embora. Mimi

vê chico convers,ando com Carla. Rodrigo está
no hospital. Marisol se troca no cortiço e põe a

roupa de Verônica. Verônica chega na casa de

Margarida e conversa naturalmente com Mário.

Rodrigo sai do 'hospital. Rodrigo está cego.

QUARTA· Chíco está triste por brigar com

Mimi. Verônica conversa com Rodrigo no ateliê.
Rosana entra e os observa. Carla convida hico

para ir a uma festa. Carmen conversa com

Mariano sobre Alessandra. Mariano diz a

Carmen que a ama. Ela não acredita. Carmen
'conta a ele o que aconteceu com Rodrigo.
Mariano vai vê-lo, Chico e Carla vão la uma

discoteca e dançam animados. Chico chega
em casa bêbado. Rubens encontra Verônica e

pergunta se ela é a Marisol.

SEXTA· Pedro vai responder, mas Thafssa
percebe o que eles estão armando e os dois
desistem da idéia. Cabeção e Ricardo se

oferecem para trabalhar no novo programa de
César. Vilma fica inconsolável com a perda de
sua fita, mas Beta afirma que não existe outra
Igual. Pedro descobre que César pediu um

empréstimo com juros altfssimos e deu o

apartamento como garantia: Ele e Débora ficam
preocupados. As meninas discutem sobre a falta
de cavalheirismo hoje em dia. íris obriga Otávio
a :e fantasiar para a festa junina. Drica não
aguenta mais a disputa de Ricardo e Cabeção

�or ela e convida Daniel para ser seu par. Pedro
ca chateado ao ver que Maumau está no grupode Júlia. As famllias de César e Otávio se
encontram na festa.

,SEXTA - Edu garante que já deve�ia ter feito .o
pedido antes. Clara insiste em saber se ele

quer somente garantir a guarda de Upe. Arnellnfta
quebra tudo na cozinha de sua casa. Nélio se

apavora e pede ajuda quando Mabel vomita.
Clara não aceita o pedida dé Edu: Pedro entra
no meio da conversa e Edu vai embora. Mateus

jurapara Rafa que nem ligou por não ter entrado
na faculdade. Pedro fica furioso ao saber que
Edu pediu Clara em casamento e aliviado ao

saber que ela recusou o pedido. Leandro, Edu
e Upe Viajam, o carro ferve e eles acabam na

o

oficina de Morcego. Upe descobre que é um

"desmanche". Os bandidos partem para a briga
com Leandro e Edu. A potícla chega. No Império,
Edu é provocado por um homem que dá um

peteleco em Lipe, parte para a briga e é

fotografado. Amelinha manda que o fotógrafo
leve para o jornal. Na manhã seguinte, Edu se

choca ao ver a sua foto publicada e tem certeza

que não terá de volta a guinda do filho.

SEXTA· Selma procura Afrânio. Andréa se

apavora ao ver Bruno imobilizado .por Diogo.
Gilda experimenta o vestido de noiva. Chico nem

vibra com o casamento. Tadeu recebe ,instruções
para confessar todas as suas maldades. Diogo
promete poupar' a vida, de Bruno se Andréa vier
com ele. Rose liga para a polícia. Diogo deixa o

oponente desacordado e sai levando Andréa,
que chora. Tadeu grava o seu depoimento. Beta
rouba uma chave de Joaquim e leva 'o dinheiro
do caixa da loja. O carro de Diogo é cercado pela
policia. Letícia descobre o roubo e desconfia de

Joaquim. Júlia, Marlene e Apolinário tentam, em

vão';"'libertar' Diogo. Sandra se oferece para
trabalhar na ONG e rola um clima entre ele e

Patty. Todos vêem a confissão de Tadeu, Ariel

permite que ele fique na casa desde que durma
uma semana na casa de lgor, Selma localiza

Afrânio, que .sclfa um uivo de medo ao vê-Ia no

seu quarto de hotel.

SEXTA - Francisca estranha ver Farina em suas

terras. Ele garante que está apreciando a beleza da
fazenda e a dela também. A fazendeira se perturba,
mas ironiza quando o italiano afirma estar

apaixonado. Ao voltar para casa, afogueada,
Francisca 'se sente observada pelo quadro do
falecido marido. Madalena pressiona e Humberto

garante que quer formar uma famllia com Nina.

Agostino propõe vender o estúdio para Toni.
Madalena insiste que a filha não deve jogar a sorte

fora. Toni se chateia ao saber que Camille pediu a

ajuda do pai. Ezequiel fecha negócio com Agostino.
Eulália procura Nina e conta tudo sobre Sílvia.
Madalena volta a observar Toni tocar piano no interior
da loja de música e, ao aproximar-se do pianista,
quase desmaia ao saber que ele é de Civita. Nina
diz que vai procurar o tal pianista. Genaro rasga
uma carta que 'Rosa escrevia para Toni contando do
filho de Maria. Farina faz uma careta de desprezo
para o retrato do morto, enquanto aguarda Francisca.
Maurício pega Beatriz e Marcello aos beijos.

SEXTA· Mimi cóloca compressas no rosto e

conversa com seu passarinho. Rodrigo diz para
Rosana que o casamento acabou. Daniel diz a

Mário e Zulema que conversaou com Verônica
e que agora sabe quem eles são. Os dois
ficam intrigados. Mariano e Carmen se acertam.

Marlsol telefona para Leonardo. Verônlca vai

para o cortiço e começa a se vestir como

Marisol. Mimi chega ao cortiço e entra na antiga
casa de Marisol. Mimi encontra Marisol.
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SALA FILME/HORÁRIO
JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

GÊNERO

HOMENS DE PRETO II
A/F1

STAR WARS - ATAQUE DOS CLONES

13h30 - 16h15 - 19hOO - 21h45

14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

SPIRIT - O CORCEL INDOMÁVEL.
13h45

2
As MENINAS SUPERPODEROSAS

15h30 - 17h30

LILO E STITCH
19h30 - 21h30

3 f A/F

DA

DA

DA

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

HOMENS DE PRETO II
1

INFIDELIDADE
19h30 - 21h50

SALA 'ILME/HORÁRIO GÊNERO'

14hOO - 16hOO - 18hOO r_ 20hOO - 22hOO
••• , •

"

•• , •• # ••••• "

2 STAR WARS - ATAQUE DOS CLONES

13h30 - 16h15 - 19hOO - 24h45

HOMENS DE PRETO II
13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h40

. , .... , .. ', .....

SPIRIT - O CORCEL INDOMÁVEL
13h30 - 17h15

LILO E STITCH

15h30 - 19h15

/4

� I
'\ BLADE II - O CAÇADOR DE; VAMPIROS

21h30

As MENINAS SUPERPODEROSAS
14h15 - 16hOO - 17h45

5 .

6 STAR WARS - ATAQUE DOS CLONES

14h30 - 17h30 - 20h30

A/F

F

A/F'

DA

A

DA
<'

DA

D

F

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

1

- I

STAR WARS - ATAQUE DOS CLONES

13h30 - 16h15 - 19hOO - 21h45

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

HOMENS DE PRETO II

14hOO - 16hOO - 18hOO - 20�OO - 22hOO

SPIRIT - O CORCEL INDOMÁVEL

13h40

... I.... , . , .

2

As MENINAS SUPER'PODEROSAS
15h30 - 17h15

/

LILO E SnTCH

19h15

o JOGO DOS ESPÍRITOS

21h15

3

A

DA

DA

DA

T

A

I

ITERROR: VíDEO E OVO
A

PANICO EM Lovers Lane
Hé!,13 anos, no Dia dos Namorados, dois jovens foram brutalmente
assassinados em Lovers Lane. O assassino, um maníaco usando um

gancho de aço, foi preso pela polícia. Mas, os assassinatos deixaram
marcas em duas famílias, pois os jovens eram casados, mas não entre si.

Tom Andersen conseguiu superar o fato de sua esposa ter morrido nos

braços de outro homem, porém sua filha Mandy ainda é assombrada

pelo passado. Penny Lamson ficou arrasada com o assassinato de seu

marido, mas reconstruiu sua vida junto com seu filho Michael.

Agora é Dia dos Namorados novamente' e os jovens estão reunidos em

Lovers Lane e uma notícia assustadora abala toda a cidade - o maníaco

dq; gancho fugiu da prisão.
Será que a história vai se repetir? Lovers Lane será n lamente palco de
crimes brutais?
ANO: 2000 - DURAÇÃO: 91'fv1INUTOS - COR -18 ANOS - CATÁL

IAÇÃO: VíDEO E' OVO

]OGOdurr
Para Rudy Duncan, um ex-presidiário, tudo o que ii . :�rta é dar início
a uma nova vida, longe dos crimes e perto de Ashle I)a garota de seus

sonhos. Porém, sua felicidade é ameaçada por �briel, o irmão de

Ashley, e sua implacável gangue. Eles o pre15ionam para obter

informações confidenciais sobre um cassino qU� pretendem assa-I ta r.

Rudy luta para se afastar dos crimes e uma av.llanch� de surpresas e

tentações colocam em chequ� suas intenções. f�ogo Duro" apresenta
uma trama intrigante, cheia de reviravoltas e diálogos inteligentes.
ANO: 2000 - DURAÇÃO: 97 MINUTOS - COR - 18 ANOS - CATÁLOGO

IAÇÃO/POlíCIA: VíDEO E OVO

SEM/imites
O crime sempre esteve presente na vida de Jeff Cole (Omar Epps), um
jovem e dedicado detetive que mergulha fundo no mundo do crime

para prender um perigoso gangster. Sua missão é coberta de perigo, se

infiltrar sob disfarce no sindicado de IIGod' (LL Cal J) um carismático

.
e mortal senhor do crime que dita as reqras nas ruas da cidade. Porém,
na medida em que Cole mergulga cada vez mais fundo no universo de

IIGod", ele começa a perder o controle; até mesmo a fina linha que

separa sua verdadeira identidade da vida que leva nas ruas começa a

desaparecer, colocando suma missão em extremo perigo.r:

ANO: 2000 - DURAÇÃO: 95 MINUTOS - COR - 18 ANOS - CATÁLOGO

-SUSPENSE: VíDEO E OVO '---

ALista
Uma prostituta de alta classe, Gabrielle Mitchell (l\ÍIadchen
Amick) provoca a sua própria prisão para chantagear seus
clientes: advogados res�eitáveis, juízes honrados e até o

governador. Durante seu Julgamento, quando divulga a lista,
o juiz que preside o caso, Richard Miller (Ryan O'Neal) fica
num incrível dilema: ignorar a pressão da opinião pública
e descumprir a lei ou entregar a lista para as autoridades e

mandar muitos de seus colegas e amigos para a cadeia. Na
medida em que a tensão aumenta, ameaças de morte ao

juiz e a sua família e, uma onda de assassinatos começam
a acontecer. Tudo para pressionar a decisão.
ANO: 2000 - DURAÇÃO: 92 MINUTOS - COR - 18 ANOS c CATÁLOGO
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É inegável a necessidade de mães hesita em afirmar que sua fé e confiança
ajudarern e, muitas vezes,! assumirem' -são fruto de. um aprendizado "na

totalmente o sustento da família com seu :, mocidade". Isto lembra o conselho do obra de uma carta anôriima.
� ,A maliciosa correspondência insinua um caso de amor entre

trabalho fora de casa. Inegável também é ,'Apóstolo Paulo a seu jovem discípulo sua mãe e o Padre Agostinho Saraiva. Movido pela angústia,

O fato de que educação eficiente é recebida Timóteo:
.

"Permanece naquilp que
João fica obcecado pela história e cria sentimentos de

vingança contra todos, O autor conduz com maestria os

no lar, no convívio e 'relacionamento japrendeste desde a infância".
, sentimentos dos seus personagens, aprisionados por valores

afetivo entre pais e filhos. Creches e outras \!, Ninguém de nós deveria desperdiçar a
\

preconceituosos. Vale a pena ler. São 244 páginas.

instituições não substituem os cuidados e> �;Il portunidade de semear nas crianças os

carinho na formação da criança. Princípios " rincípios cristãos que desejamos ver nos
I

de justiça, honestida�e, integridade � aqlOr a· ultos.

devem ser vivenciados na infância para que .,('omo cristãos, deixemosDeus falar a nossos
, /

possam ser incorporados' ao caráter do filhc,') através de nós, de nossa vida e exemplo.
adulto. Se isto é verdade no que se refere à E, mesmo quando velhos" continuarão

formação moral e intelectual, que dizer da anunciando as maravilhas de Deus. /

GB EDIÇÕES
)

FAMÍLIA' "Deus tu tens, ensinado desde a
minha mocidade, e eu continuo a
falar das coisasmaravilhosas

quefazes" (Salmo 71.17)

Um dos desafios da família na sociedade formação espiritual?
atual, tem sido conciliar dois fatos: o'

trabalho das mães f01Jl do lar e educação
dos filhos.

o Salmo 71, base de nossa reflexão, é

um testemunho forte de uma pessoa de

sólida moral e grande espiritualidade. Não

NS E T S
-,

IA--:..-----
"Cada fracasso ensina ao

Homem algo que ele

precisa aprender"

"Política é, como nuvem.

Você olha e ela está de um

jeito. Olha -de novo e ela já
mudou"

"A saudade abre lacunas q:ue
devem ser preenchidas com
vibrações de esperança,
otimismo e serenidade'"

,

'51_s palavras são como as

moedas: uma pode valer
por muitas, e muitas não

'valerpor uma"

\

, \

de antigamente
João Capistrano Sales Honório

Cota é o cavalheiro de antiga-
• mente que dá título a este

romance de Autran Dourado.

Lucas Prccópiô coronel da

Guarda Nacional e político in

fluente, permanece na memória

de João como um pai rigoroso,
porém honrado. Sua mãe'l
Isaltina Sales Cota, era mulher conhecida pela religiosidade,
elegância, caridade e beleza. Duas 'Pontes, a cidade

recorrente na obra de Dourado, esconde, no entanto, segredos
do passado que se revelam subitamente a Capistrano por

I.

O ASSASINO

cego
Assombrada, aos nove

anos, pela imagem da mãe,
que no leito de morte lhe

supl ica que tome conta da

irmã menor, aos dezoito
anos Irís Chase Griffen é

literalmente vendida a um

industrial. Iniciativa ao

pai, um idealista rude que
se preocupa mais em salvar

o nome da familla e· em
I

.

proteger os trabalha-dores
de sua fábrica de bo-tões,. I
a ação compromete a felicidade dela. Narrádora �

'IOctogenária, Irís agora divaga a respeito desses eventos e

dos momentos que sucederam ao suícidio da irmã, a ex-

cêntrica Laura. Entre eles, a publicação póstuma do romance r-

por ela escrito: \\0 Assassino Cego". Obsessão sexual, ti rania
política, justiça de classe estão no livro de Laura, recheado
de sacrifícios horripilantes, corpos mutilados e líderes

corruptos. Precisa e sensível em sua crítica social, a escritora
Margareth Atwood expõe, neste romance, a maneira pela
qual as mulheres são usadaspelos homens e como o poder
concedido pela riqueza pode ser utilizado como arma letal.

(
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IDICAS DE BELEZA

VARIEDADES SÁBADO, 13 de julho de 20�1--........;;

MANTEIGA PARA
abelos

Oficialmente, ainda não se tem noticia de que
alguém tenha tentado hidratar os cabelos com

manteiga, aquela tradicional feita especialmente para
comer com um pão bem quentinho, mas o fato é que
usar a manteiga poderia dar bons resultados, afinal é1

um derivado do leite, um poderoso hidratante.
Conta a História que Cléopa�a, a mais famosa das

rainhas, costumava mergulhar numa banheira cheia de
leite, ficando ali "demolho" por algum tempo somente
para restaurar e hidratar a pele do corpo todo. Muito
sábia era essa nossa heróina!

O ser mulher é incansável em sua busca por

n�vidades, principalmente no que se refere a conseguir
a juventude eterna, A indústria do cosmético, na
verdade, sempre foi algo efervescente,mas muitas vezes
o que atrapalhava eram os altos custos do produtos

\

que acabavam por ficarem acessíveis somente a uma

rrunona,

Depois da década de 60, depois da minissaia e do
, anticoncepcional, a mulher de uma maneira geral
adquiriu mais confiança, aprendeu a brigar pelos seu

direitos; descobriu que ter uma profissão e trabalhar
era muito bom; e amda que poderia muito bem cuidar
os filhos sozinha. Claro que tudo isso, aliado a qptros
avansos, como o das comunicações por exemplo, traçou
um novo perfil para a sociedade, redefiniu o 'rela-

l

Ninguém duvida que tanta novidade acabou \
\ \ "

influenciando a indústria e o comé-Ecio. Especifi�amente IIno setor de produtos de beleza, nunca se VIU tanta "

novidade, começando por um simples protetor solar, ,

que além de beleza virou um item de saúde, até produtos ;
mais sofisticados que atenuam rugas e escondem \
imperfeições. O melhor de todos os avanços são os f�

fi b
_/,

ul
,l

preços que caram em mais pop ares. I),
Mas voltando à manteiga, podemos até dizer que � /}

produto poderia,ser considerada o primeiro hidratan ,,' novidade na área.

do mundo, não só para a pele como para os ,cabelosl ' Trata-se de três novas versões de cremes formulados
O que ninguém poderia imaginar é que frutas c 'no com manteiga de abacate, manteiga de cacau e manteiga

abacate, cacau e manga (as inimigas númer um demanga,semcontarajáveteranamanteigadecapuaçu,
daquelas que brigam com a balança) poderiam virar macadâmia e karitê.

poderosas manteigas hidratantes dos cabelos, Amanteiga de abacate é indicada para cabelos frágeis
Fios desbotados, excesso de química, desidratação e muito secos. O abacate é originário da América

e ressecamento são os resultados que o verão deixou Tropical, é uma fruta rica em vitaminas, proteínas e

nos cabelos, sejam eles louros,morenos, crespos ou lisos; aminoácidos, o creme reduz o volume excessivo do

secos ou oleosos. Para tratá-los o jeito é recorrer aos cab�lo e é altamente hidratante, fortalece os fios frágeis,
cremes hidratantes e restauradores, sendo que tem tornando-os mais resistentes à quebra, tornando-os

macios, sedosos e brilhantes, sem deixá-los gorduroso,
Já a manteiga de cacau é indicada para cabelos

normais ou secos. O cacau, originário da Amazônia, é

um fruto de alto valor nutritivo com vitaminas e

proteínas, o produto reduz o volume excessivo dos

cabelos normais ou secos, fortalece a fibra capilar,
devolve a oleosidade natural dos fios, protege das

agressões externas, deixando-os menos elétricos, mais

sedosos, brilhantes e fáceis de pentear.
-A mariteiga de manga é indicada para cabelos

quebradiçqs e opacos. A manga é originária da Índia,
sendo uma fruta rica em vitaminas que auxiliam na

prevenção de radicais livres. Seu uso reduz o volume
do cabelo, reestrutura os fios quebradiços retendo a

umidade do cabelo, deixando-os fortalecidos e previne
o ressecamento causado por agentes externos, devolve
o brilho e a maciez dos cabelos opacos,

r

Não se engane. Trata-se de um
poderosalinha demanteigas

hidrantes dos cabelos. Proporciona I

hidrataçãoprofunda nosfios, reduz
o volume e não necessita de

enxágue. Opreço sugerido de cada

embalagem éR$ 4,50.

cionamento homem-mulher.

QUBCENDO

•

InV' r

pernas e boca seca, até as bocas de
sino bem largas, cobrindo, os sapatos.

N0$ detalhes das roupas,
principalmente nas jaquetas, o

destaque é o uso do couro

verdadeiro ou fake com frisos,
lapelas e golas.

A palavra de ordem neste

inverno é conforto e

praticidade, sendo que a

elegân0ia vem em primeiro
lugar, é claro.

O aconchego dos tricots
estão com força total nos

m�delos básicos com bateau,
gola role ou decote em V,

além de modelos fashion com

. aplicações e bordados.

Ojeans cai bem em todos
os modelos, do Capri, com
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GB Edi ões por Erica Guarda

Ricardo Alamo, interpretará o poderoso
Maurício De La Veja, um homem

poderoso, ,que com a sua força de

vontade e forte personalidade, superou
I

até a sua própria morte (ele tinha i

câncer), mas sente falta de algo que

justifique a sua luta, algo que o faça
sentir que a sua vida irá continuar,
mesmo após a sua morte: uma criança.

Roxana Díaz, viverá Carl ata Vivas,
'

mulher bela e superficial que
aproveitou seu casamento com

Maurício para dar sentido à sua

própria vida. Apesar de ser uma
I

mulher sadia, usa de uma suposta
doença cardíaca para manipular os

que estão a sua volta.

personagens
.principais

Daniela Alvarado será Joana

Perez, uma adolescente
maravilhosa e muito querida,

virgem; ela ficará g'rávida, por
enqano, em um consultório

médico, e terá de experimentar
,
a maternidade sem ter,

contudo, tido experiênciade ser
.:

mulher

Daniela Alvarado (Joana)
e Ricardo Alamo

(Maurício de La Veja)

Jonathan Montenegro é David, um
jovem e atraente e um dos príncipes

.

encantados modernos com que
sonham as mocinhas. É um

jornalista de sucesso e, por onde
anda tem uma fila de mulheres a

desejá-lo mas não se interessa por
nenhuma delas, até aparecer
Joana. G raças a sua grande
personalidade, lnteliqêncla e

carisma, todas as portas se abrem
para ele.

REDERECORD
volta a exibir novela
A partir desta' segunda a emissora paulista passa a exibir "Joana a

Virgem", trama venezuelana que contará a história de uma jovem que

fica grávida ainda virgem: por erro de um médico que faz uma

inseminação artificial acidentalmente, .

A Rede Record resolveu voltar a investir em teledramaturgia.
Mas desta vez a emissora do Bispo EdirMacedo não vai produzir
uma novela nacional própria. Seguindo os passos de Silvio Santos,
no SBT, que há anos exibe novelas estrangeiras, a Rede Record

estréia nesta segunda, dia 15, as 20h30 o dramalhão venezuelano
"Joana, a Virgem".

A trama terá 130 capítulos e foi escrita por Peda Farias em

2001' e eriba com muito sucesso na Venezuela e é contando
com esse sucesso que a direção da emissora vai contar a história

de Joana (Daniela Alvarado) e Maurício (Ricardo Alamo), duas
pessoas que não tem nada em comum e que estão predestinados
um ao outro, seguindo a linha do bom e velho dramalhão

mexicano, com a diferença que está trama é venezuelana.

Joana, hurrúlde, feliz, trabalhadora, tem grandes planos para
seu futuro: ela está para se formar no colégio e quer estudar

Jornalismo n,o exterior. Ela recebeu uma bolsa de estudos de
uma'universidade de grande prestígio em outro país, e tudo o

que ela deseja e sonha está diretamente relacionado a esta

grande oportunidade. Ela sabe que sua vida irá mudar para
melhor, por isso lutou muito para conseguir esta chance. Apesar
de ser muito jovem, Joana tem sempre demonstrado uma

personalidade muito adulta a respeito de seu futuro. Em sua

vida social, apesar de ser muito cobiçada pelos homens jovens,
por incrível que possa parecer, ela nunca teve um namorado e

nem almeja ter um. Na verdade, ela tem medo do amor: ela
viu o sofrimento de sua mãe por várias desilusões e acredita

que o amor não traz felicidade, que o amor apenas �az dor e

sofrimerito. Ela se/sente atraída pelo sexo oposto, mas ela
acredita que os homens irão apenas'desviá-Ia de seus objetivos.

Porém, a sua negação sexual inevitavelmente resulta 'em

problemas psicológicos que, por sua vez, resultam em

irregularidades menstruais. Sl.!-a mãe, Ana Maria (Marialejandra
Martin), está muito preocupada com o problema de saúde da

filha, que mensalmente faz com ela se sinta muito doente e a faz
desmaiar. Por intermédio de uma amiga,AnaMaria éhega amarcar
�onsulta a filha em um ginecologista, muito capaz e respeitado.

Por outro lado, Mauricio de La Veja, após se submeter à
'. • A

'--
,

qwrruoterapl�.. para tratamento contra o cancer, e apos sua cura

total, de�ide se casar, com o único propósitd de formar uma
fanúlia. Após ter estado de frente com a morte, seumaior desejo
era de ser pai. Antes de iniciar �ua quimioterapia, o médico
recomendou que ele reservasse amostras de seu sêmen, em um

banco de esperma, pára ele ter a opção. de, após o tratamento,
ter uma fanúlia. Uma vez curado, juntamente com sua esposa,
eles iniciam o processo de tentar uma'gravidez. O que em teoria

parecia ser fácil, tornou-se um pesadelo quando sua mulher não

conseguia ficar grávida. A obsessão de Maurício é tão profunda
que ele convence sua mulher, Carlota Vivas (Roxana Diaz), a

tentar uma barriga de aluguel. Ela não aceitou e quis acabar
com o casamento, moas eles decidiram dar mais uma chance

para se tornarem pais. No consultório médico, sem o

conhecimento de todos, o destino uniu as vidas de Maurício e

Joana para sempre. Maurício e Joana já haviam se encontrado

antes, muito embora ambos preferiam nunca ter se encontrado.

Maurício, Presidente do Grupo De La Veja, especializada em

Comunicação de Mídia, faz uma festa em sua (própria casa,

para celebrar o, aniversário de uma de suas revistas. Esta festa

\

grupo. A casa de Maurício está repleta de

personalidades importantes, a imprensa também
está presente, a revista enviou o seu próprio
representante para cobrir o evento e mais tarde
irá publicar em uma edição especial. O fotógrafo
oficial da revista ,não pôde comparecer e eles
contrataram uma substituta. Brandy Yuleisy
(Iulie Lima), vizinha e amiga de Joana, que é

secretária do editor da revista feminina, não
deixou passar a oportunidade de ajudar sua

amiga e pede para Joana cobrir o evento. No
momento que ela chega na casa de Maurício,
eles se confrontam, ele desconfia de sua

capacidade profissional por ela sermuito jovem,
e quando ele explica o que ele quer que ela

faça, Joana se ofende e garante a ele que ela
. \

sabe como realizar o seu trJ0alho e pede para
ele a deixar em paz. A noite apenas começa e

terminará por complicar e envolver Joana em

um incidente que poderá comprometer a

própria liberdade de Maurício De La Veja.
Após tirar várias fotos das pessoas presentes
na festa, joana vai até os jardins onde ela se

encanta com a vista gloriosa da cidade. Ela se

esconde para tirar fotos do
J

jardim
deslumbrante. Um homem caminha no jardim
e Joana decide que suas fotos ficarão ainda
mais interessantes se ela incluir este homem
nelas. Sem perceber o que estava acontecendo,
ela continua a tirar fotos até a câmera registrar
a seqüência completa do assassinato deste
homem. Joana, chocada e incrédula, derruba a

câmera e vê o homem no chão, ensangüentado.
Ela não vêmais nin�ém ao lado dela e sabendo

que ela não deveria estar lá desde o início. Joana
corre. Depois de tudo, Joana é a única garot�
de 17 anos que fotografo)l uma cena de
assassinato. Na sua fuga, ela esbarra

violentamente em Rogelio Vivas (Eduardo
Serrano), mas ela vai embora tão rapidamente
que ele perde a chance de perguntar o que
aconteceu. Quando ela chega em casa, ela conta

para o seu tio Monolito Pérez (Iuan Carlos

Alarcón) o que ela presenciou, e ele, para
protegê-la, garante que a polícia irá dar conta
do caso e para ela não se envolver com isso e

pede a ela que queime as fotos e esqueça deste
assunto. Joana esconde as fotos, ela está certa

que no dia seguinte alguns fatos haveriam de
esclarecer o ocorrido. No dia seguinte, quando,
Joana vai ao consultório do ginecologista, ela ,

olha em todos os jornais e não encontra

qualquer referência ao assassinato na casa de
Maurício De La Veja.

Com cenas de amor e.assassinato, assim
começa a saga de 'Joana, a Virgem", na tela da

Record, que tem o objetivo de abocanhar os fiéis
- - -
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lOE CORREIO DO POVO

NASCIMENTOS
..

4/7
Vinícius Tomakelli Maass
Ester Caroline de Lima dos
Santos
t.uaria dbs Santos Alves

Felipe de Oliveira da Silva
Sarah Luana Gumz Müller
Richard Schiochet Dallmao
Gabriel Vinícius Vilas Bôas
5/7
André Ferreira dos Santos
Mateus Henrique Monteiro de
Lima

Estefany l.ulze J unkes
Bianca Gabrielle Maes
Heloisa' Grabowsky Ewald

Nicoly I<aroline Schmoel ler
,

Ferrari

Guilherme Witkosky
Emilly Cristina Schwartz
Machado
8/7
João Guilherme Westphal
Bruno Leandro da Rosa
Ana Carolina de Freitas da
Silva
Maria Luiza Breda
Jeferson Rodrigo Duarte Junior
Andrieli Pereira
I<etlin Vitória Vicentin

Mérilyn Gunsch
Eduarda dos Anjos de Souza
Julia Maschetta Alvarez
Mikaela Eskelsen
Bianca Gonçalves Mendonça
Bruna Paulitzky Rusch
Erick Soares dos Santos
Bruno Jacobi
Gustavo Zanagui Granado
Rhadija Storch Cavalheiro

.

Mateus Ramos Pedrelli

9/7
Jeferson Adriano Silva
William Esser Cardoso
Fernando de Souza Castaman
Teilhacker
J ui iana dos Santos I<rone
N athál ia H enckernaler
Alin-i Souza do Nascimento
João Mir�nda de Oliveira Neto
Renata Buzzarello
Jackson Ilain de Freitas
Brenda Cristina Lange
•

A promoção Colinho Baby, Oikids
Roupa de Criança e CORREIO 00
POVO não pára de premiar as

crianças participantes desta coluna.
E os felizardos do mês dejunho são:

recém-nascido, LucasAdriano <dia
11), e da foto, Vanessa C. Piotkoski.

Responsáveis, entrem em contato
com o Jornal, através dó telefone

372-0533, com Melani.

SORTEIO

\

VARIEDADES/!V SÁBADO, 13 de julho 200/, ---...;

A gatinha "marinheira" Maiara Utpadel
completa' 10 anos amanhã (14). Parabéns dos

papais, Marlise e Adilson U padel Êta caipirinha bunita, sô! Nicoly Lais
Vieira completou 4 anos dia 10 último,
Felicidades são os votos dos seus pais,
que te amam muuuito, e familiares

O espertíssimo João Vítor Schappo da
Silva completa 3 aninhos na segunda-feira
(15). Papai e mamãe desejam felicidades

Festança das primas na _sidência de
Helena Simões, que completa 3 aninhos
hoje, e é filha de Sérgio e Terezinha

Simões, e Rafaela Cunha, filha de Marli e
Amilton, que completou /4 anos no dia 5.
'Parabéns pra vocês, nesta data querida .•. '

O intelectual João Vítor Di Mari completa
3 aninhos hoje. Os pais, Alexander Angelo

e Marilda, lhe desejam os parabéns
O baita Felipe Mohr completou 1
aninho no dia 11. Os papais,

Edmundo e Adriana Mohr, desejam os

parabéns. Ah! A festinha será na sua

residência, para amiguinhos e

familiares

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

Fone: 275 3555

Óia só! Ôtra caipirinha danada de
bunita! Tatiane Paupitz completa 9
anos hoje. Parabéns dos pais, Rauí e
Marli, e do irmão, Rafael, e avós

O Jornal CORREIO DO povo recebeu na

quarta-feira a visita da turminha das
33 e 43 séries da Emef Ribeirão

- \.

Molha, do Bairro Rio Molha,
acompanhada da orientadora Lenir e

das professoras Micheline e Odete.
Obrigado pela visita!

..

lltlh
.....®

c *

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇAConfecções Nicolodelli L�da - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
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/ VARIEDADES/!V CO_R_RE_I_O_DO_P_O_V_O_ll_E

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47)' 275·0524
JARAGUA DO SUL· se

E-mail: demarchicarnes@netuno ..com.br

� ÁBADO, 13 dejulho 2002

_D,ANIElE SPÉZIA
, /

ANIVERSARIO ...

I

Aniversaria hoje o

respeitado
tradicionalista .

Durval Spézia, Ele
que participou
ativamente desde o

princípio do eTG

laço Jaraguaense.
Grande incentivador
e cultivador da

tradição gaúcha,

sfmpre presente ao

lado da família e

a�nigOs.
-

,

nossos mais
s Ilceros
p�RABÉNS!!!

GIRI-HDE FIM
A�P�

/'
" .�

s

'1' es

: 27 de Jull10�de 2 2 '

Local: .CTG Laço Ja;raguâens�;
Ingresso�: Antecipado R$ 8,00 I No B�ile R$ 10,00

Postos de'Vendas: Demàrcbi Carnes - Gasa Campeira
Doce Mel - Smurf'slanches

�
CARNES

'�[.�
DEMAReHI

. \

Cozinha da Tradição Gaúcha

"Arroz de China
Pobre"

Ingredientes:
4 pessoas'
200g arroz "Urbano"
1 cebola média picada
1 dente de alho

Preparo: Aquecer uma Anotações: I.Nesta receita,
panela de ferro com óleo e fritar todo cuidado com o sal é pouco,
a cebola, o alho e a lingüiça, pois a lingüiça já é salgada.
cortada em pedaços pequenos. ' II. Este prato se inclui entre os

Quando dourar, acrescentar o mais tradicionais e populares
.

arroz. Fritar mais um pouco, da culinária do Rio Grande do
cobrir com água (quente), pôr Sul. (Fonte: Livro Gastronomia
um pouco de sal e cozinhar com Separatista, de Aninha Comas
a tampa fechada até reduzir a e JA Pinheiro Machado)

água e o arroz ficar pronto. Demarchi carnes OFERTAS

19 a 21/7 - 5° Rodeio Crioulo Interestadual -

CTG Porteira do' Vale - São João Batista
12 a 14/7 - Rodeio Crioulo Interestadual- CTG

Laço 'Luisa,lvense- Luís Alves
13/7 - Baile Grupo Origens - CTG Laços de
Famíl ia - Schroeder

13/7 - Durval Spézia
14/7 - Rafael Ramos Borges
15/7 - Moacir Ropelato (Nanico)
16/7 - Janine Franzner

CARNES OFERTAS,
Alcatra cf osso R$ 5,95
Filé americano R$ 3,69
Coxão mole R$ 5,88
Língua bovina R$ 2,69 I
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12E CpRREIODOPOVO

ANTES & DEPOIS

PRATOS TíPICOS
o Círculo Italiano promove seu jantar
mensal com pratos típicos e um bom
vinho no dia 2 de agosto, às 20 horas.
Corra que os ingressos são limitados.

BAILE DE FÉRIAS'
Desde o início da semana, estamos em

contagem regressiva para o tradicional
Baile de Férias, que acontece todo ano

no Clube Atlético Baependi. Na
última segunda-feira, aconteceu o

jantar de apresentação das candidatas
à Rainha dos Estudantes, evento que
abrilhanta ainda mais o baile. A pre

paração ainda agitou a cidade durante

o resto da semana, com os comen-
, I

'

tários sobre a festa,.e hoje, com tudo

preparado, é só marcar presença,

ROCK
Para quem gosta do estilo, saiba que

'}j_oje é o Dia Mundial do Rock.

Coloque o volume do seu som no

máximo e curta o seu CD favorito, e

ainda lembre-se do maior evento de

rock do Brasi1: o' Rock'in Rio, que
acontece no inicio do ano que vem.

-""

Têo Bago/CP

SOCIAL

I
Telefonistas reunidas
e celebrando o seu

I dia, que foi no último
i sábado, em um

i encontro promovido
\

pela empresa j H B,
na cidade de

_.-"""'''''' Florianópolis

'As candidatas à
Rainha dos

Estudantes abrem
seus sorrisos

"'!IJ
...,.,__ �(,\)1,1/Verda )fo?

anfit1;ies" o

empr ,iSário Antídio
Alei �

Lunelli e a
I

rnujher, Beatriz,
junto com o prefeito
de Corupá, Luiz

Carlos Tamanini,
recebem Lu i z

Henrique da Silveira
e Casildo Maldaner

/

H ilário Corrêa passando a Sandro
Alberto Moretti o cargo de

presidente da CD L. Sandra
assumirá a gestão de 2002/2003

Nossos parabéns a Alma M)elke,
pelos recém completados 80 anos

SÁBADO, 13 de julho_de 2002

PRIMEIRO LUGAR
o primeiro lugar para o curso de
Administração em Recursos Hu.
manos, da Fameg (Faculdades

,

Metropolitanas de Guaramirim), foi
para o estudioso Fábio Zanon. Pa.
rabéns!

MELVIN_JONES
Será entregue ao empresário Vicente
Donini, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade jara
guaense, a c6menda Melvin Jones,
outorgada pelo Lions Clube J araguá
do Sul. Muito merecida, por sinal.

BODAS
Ontem, completou bodas de prata
(25 anos de uma união feliz) o casal
Leila e Orlando Gilberto Gonçalves,

!

Houve uma agradável recepção na

Associação Recreativa Duas Rodas,

EMPRESÁRIA
A Câ�ara da Mulher Empresá
ria promove palestra intitulada
"Profissional do Futuro", ministrada
por Hilton José da Veiga Faria. A

palestra trará diversos tópicos do
mundo dos negócios.

'NOITE_DE GALA
,A apresentadora e colunista social
Fabíola Bernardes promove uma

Noite de Gala nos salões do

;aestaurante Harmonia-Lyra, em

Ioinville. O evento terá a par
ticipação de telejornalistas e co

lunistas sociais de tod� Santa

Catarina.

PENSE NISSO ...

CENTERSOM

.'
Cd's· oVO's - ACESSÓRlOS PAI\!) SOM

I \

I

Divulgação

Lanches, petiscos
Carne assada toda sexta e doming

(sob ei1comenda)

Fone: 370 3028
Av, Mal. Deodoro, 406 -Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2�O�

(fi)
1!�/p
371-8850

Cei. Procópio G. De Olivelrà, 1550
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PARCERIA DENEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS:e

I

s,

I

I I

•

i .. Ch"'ãVê/
CREC"11.J

"

•

"

•

gM��fI�
Umol'orceria correia.

�
BarraSul �

A imobiliária da Barra

�AAIMAA
t M o V E I n

"Trabalhando em equipe,
,

tornamos seus sonhos realidade"
f_f:' I' '_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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52

v
rLOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SAUS/TERRENOS�ALPÕES'
• Aptos novos, c/ suíte + 2_qtos_ R. Leopoldo Malhelro. R$ 550,00 (predlo c/ elevador) I
• Aptos novos, c/ suíte + 1 qto. R. leopoldo Malhelro. R$ 450,00 (prédio cf elevador) I• Casa em alv. - Rua José Pomianowski -Chico Paulo,c/l suíte + 2 qtos e demais dep, R$420,00
• Ed, Mariana Cristina- R. Bernardo Dornbusch, c/3 qtos e demais dep. R$ 380,00 I
• Ed, Dianthus - R. Marina Frutuoso, apto 703, c/ suíte + 2 qtos e dep. empr., prédio c/ piscina e

I2 vagas garagem - R$ 750,00 /
.

• Ed. TowerCenter-c/l sufte + 1 qto e demais dep, R$ 450,00
• Ed. TowerCenter-c/l SU[t1l + 2 qto e demais dep. R$ 650,00
.• Ed. TowerCenter- salas de 101m' a 138m', c/ garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
• Ed. Amarylis - c/i suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - saias, c/40m', 1" andar. R$ 400,00
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - sala, c/40m', 2' andar. R$ 350,00
• Ed, Erica - R_ Guilherme Hering, 70 -loja térrea, c/55m' - R$ 300,00
• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 dJ Julho -loja térrea, c/26m'_ R$ 200,00
• Ed. Hortência - R. José Emendoerfer,1549 -1 sala térrea - 36m'. R$ 200,00
• Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, c/32m' cada. R$ 280,00/250,00 I• Loja térrea- R. Bernardo Dornbusch, 136 - c/660m'. R$ 660,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, C/250m'. R$1.000,00 I
.' Sala na Av_ Mal. Deodoro, - 2' andar, c/250m'. R$ 800,00
• Terreno - Rua 25deJulho (ao ladocampode futebol). R$ 220,00
• Galpão-Rua Domingos Rosa, 150-lIha da Figueira.R$ 800,00
• Galpão c/ aprox. 400m'- RuaGuilherme Danker-Centro. R$ 667,00
• Galpãomadeira- Rua FredericoCurtVasel, s/n'-R$ 500,00 I
� CASAS/APTOS E SAUS A VENDA I• Sobrado pa I moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e-demais dep: - pronto - parte superior em
construção- T I enocom 600m', Lo\.Versailhes-R$ 75.000,00 I
• Casa em alv /220m', C/4qtosedemaisde�., 450m'-R.JaimeGadottl, 774-JardimLenzi-R$ I114.000,00 •

•Casa em alv. 200m', suíte + 2 qto e demais dep., c/405m'- seminovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,
Lo\. Girolla. R$ 5.000,00

ariaC/140m', 3 quartos, sara, coz., bwc, terrenoc/600m'- Rua Luiz Picolli -R$ I50.000,00- íte-se sftioJaraguádoSulou região.
• Apto no Edyrt riaRégia-VilaL!alau-3qtosedemaisdep.-R$57.000,00 I

( ,;
J

TERRENOS/SITIO
• Terreno-r i� ixandre Koeler-lIhada Figueira-c/472m'-R$ 25.000,00
.Terreno-

. ,r rajó-lIhada Rgueira (prôx. Homago)-�$28.000,00
.Terreno-F j éAguinaldodeSouza,170- 720m'-R$35.000,00
• Terreno- , •. Versalles 4-Rua B projetada, lote 149-R$ 37.000,00.
• Terreno ideal para uso industrial c/20,00'0m', na R.Chico de Paula-R$130.000,OO.
• TerrenoemGuaramirim, local nobre para residência. R$22.000,00
• Terren/c/ área total de 400,OOm'- Nereu Ramos - Valortotal R$12.000,00.
• 2terre�osc/área totalde6.707 ,OOm'-Roo, BR 280, próx. aoTrevodeGuamiranga-R$60.000,OO(od).
• Terrenoc/ área de 102.752,OOm'- RuaWalterMarquardt - R$ 250.000,00 .

. _1_ • Sítio c/ galpão de 600m' e depósito de 50m' + casa em alvenaria de 100m' - Próximo à Serra de I
L �e�-R$13�OO,OO .J

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO ,PROMAI

Condomínio Ed. Dom Lorenzo: Rua
Marina Frutuoso. esq. Leopoldo
Malheiro . Apto n2 103,. c/ 1 suíte
+ 1 qto, bwc social, sala estar/

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

118,51m2) - R$ 61.000,00 51
acabo - ou apto n2 203-acabado

R$ 78.000,09

EM PiÇARRAS I

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

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

Rua Adolfo Sacani, 3€l - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar. e demais dep.
Edifício c/ grande Galão de Festa,
chur., sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
, quiosque e play-ground, Preços de:
R$ 155.000,00 à R$ 178.000,00
s/ aeab. interno (pare. direto c/ o
proprietário) ou acabado R$
212.000,00

Ed. Catarina Erchlng - Apto 302, c/
suíte + 1 qto, sacada c/ chur.,

predio c/ piscina. R$ 75.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower-RuaJosê

Emmendoerfer (Próx. Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106, c/123m2-

suíte + 1 qto. e demais dep.
Entrada de R$ 34.281,00 e

assumir parcelas de R$ 913,00
corrigidas pelo Cubo

Casa alv. - c/192m2• Terreno c/
450m2• Rua Jaime Gadotti, 774 -

Jardim Lenzi. R$ 114.000,00

Casa alv, NOVA - c/200m2• Terreno
c/405m2 - suíte + 2 qtos e demais
dep. Rua Vergillo Pedro Rubini, lote

41, BArra. R$ 125.000,00

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 .

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

EDIFíCIO TOWER· CENTER - Rua João
Marcatto. esq. com Clemente Baratto
- Apto. n2 902: suíte + 2 qtos e demais. dep,
com 2 vagas de gar. - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.
- Apto. nº 802: suíte + 2 quartos e demais

dep. com 2 vagas de garagem - Preço: R$
135.000,00 acabado.
- Apto. nº 90411�03 c/ suíte + 1 quarto e

demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 78,.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas, prontas e

semi-acabadas para locação ou venda.
Consulte-nos!

PLANTÃO DE VENDA - TERÇAS/QUARTA DAS 17 AS 19HORAS

ALUGA-SE - Casa em alv., c/
500m2, Ilha da Figueiram c/ 2
suítes + 3 qtos e demais dep.,
piscinae bom jardim. R$1.200,00

Três Rios do Sul - Casa em alv•. c/ 2 .

qtos e demais dep. R$ 30.000,00

Lot. Versalles - Casa em alv•. NOVA·

c/ suíte + 2 qtos, pode ser financiado

pé,la CEF. R$ 80.000,00

Casa· Rua Guilherme Hásse • Jguá
Esquerdo· Terreno c/450m2,

edificação 230m2• R$ 85.000,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:����.� •• ;;. �.e.j.�I.�� �.e. ��o.�'� CADERNO PARCIMÓVEIS, '

" �?����?�?��Y�:�.

• Ref. 1002 VILA LALAU - (asa alv.
R. Alberto Santos Dumont. Terreno c/
450,00m2• c/ 1 suite, 3 qtos, 2 salas,
eoz., lav., 2 bwes, gar. e demais dep. -

R$ 80.000,00 nego

localizado na Rua Germano Horst -

583,OOm2• RS 38.000,00, aceita entro

R$ 20.000,00 + pare.

Ref. 1105 CENTENARIO - Rua
Waldemar Grubba, 4286, c/ 1 suite, 2 qtos,
sala, eoz., lav., varanda nos fundos e frente,
parte de baixo: 1 sala comI., gar., 1 apto de 1

,

qto, sala, eoz., bwe e lav. RS 150.000,00.

Ref. 10.5 VILA LENZI- R. Bpídio Martins, c/
200m2,terreno c/ 610m2, c/3 qtos, sala, eoz., gar.,

mur., lav., dispensa, 1 bwe, 1 sapatiro;órea p/
pisána e jardim. R$ll.OOO,OO.

Obs.: Ficam alguns móveis, aceita terreno

Ref. 55 ILHA DA_FIGUEIRA - R.
Jose Theodoro Ribeiro, 4236, próx. Soe.
Vitória, terreno c/450,00m', alv., sobrado: •

em cima 3 qtos, 'sala, eaz., e demais dep. Em
•

'baixo sala comI. R$ 80.000,00

I /

DÊ ESTfI SEGO�flttCfl Pfl�fI SOA fflMíLIA .
./)

Põrto Se
• •
"

* 01 suíte

�
* 02 dormitórios

,
* Sacada com

� churrasqueira

/�;
*

������:�
/t * Salão de festas

� Play.-ground /
* Localização:
Vila Nova

* Preço especial de lançamento em

condtções facilitadas de' pagamento.
Ref. 06 CEN-TRO - casa alv. cl 179,50m', c/3

qtos, salas, copa, coz., lav., bwc e gar.
RS 135.000,00

Ref. 016 CENTRO- casa mista, cl 150m',
amarela, forro de madeira, cobetura telhas francesas,

pi� madeira. RS220.000,00.

Ref.:i2 CENTRO-em alv., c/ 196,OOm', c/
3 qtos; sala, sala estar, copa, COZ., 2 bwc, lav., gar.

(+ed"KlJla). RS 160.000,00
.

VOCÊFODE'IERUMABElAVISTA EDIFICIO MONACO

"
I •

YIH�

•

JUlQurrrm

�N� �. �mm WOL+

•
- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagem

- .Solõo de festas
- Playground - 7 Pavimentos cf elevador - Financiamento

direto pelo Banco ou pela Construtora.

Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO MÔNACO - Com 01 e 02
. dormitórios, sacada, churrasqueira coletiva, play ground, ótima

localização central. Entrada + parcelamento direto com a construtora

,�QUlmJl �N� �. �+ITZ.tll WOL+
•
•
•
I

•

\

Rua Barão do Rio! Branco, 221 Jataguá do Sul se
achave@netuno.com.br

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

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

(i/Tassol
IMÓVEIS

371-7931'.ifPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód.2054
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cf 134 m2
Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina. /

Preço R$ 100.009,00

CÓd. 0038 JARAGUÁ ESQUERDO
•

- Casa alv. c/ 70m2. 3 qtos e demais
• dependências.Próx. Colégio Cristina

Marcatto.Preço: R$. 320,00

Cód. 11'47 VI'LA LENZI - Casa alv. c/
170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno c/ 435m2. Próx. Colégio Giardini

Lenzi. Preçó: R$ 55.000,00

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

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

c/320 m2 - 2 suítes + 2 Quartos +

dependências. Terreno c/2.590 m2 - fica
cozinha s/medida. Preço R$ 230.0QO,00

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 - 'Loteamento

CampoSampiero. Preço R$ 22.000.00

Cód. 3105 VILA LENZI - Terreno c/ �

496m2 (14,50 X 28). R. Maria Cristina Z.
Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 3096JARAGUAESQUERDO-Teireno
c/ 560m2 (14x40). Lot. Campo SaÍTlpiero., com financiamento DIRETO ou pela CEF
Preço R$ 13.000.00 entro + 25x R$ 373.11 (Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 300-1 - SANTA LUZIA - Lotes

Cód. I 143 ÁGUA VERDE - Casa alv. c/
130,76m2 - suíte + 2 qtos e demais dep.
Próx. UNERJ. Preço R$,36.000,00

-

Cód 1141 GUARAMIRIt-f - Sobrado
c/ 354m2. Suíte -+ 3 quartos, fica

cozinha sob medida. Terreno c/720m2.
Preço R$ 160.000,00

Cód. I 146 O
. } rRÓ - Casa' alv. 309m2 -

Suít� + 2 qtOS,t.J!_,o de festas, gar. p/4 carros.

Terreno c/ 71 lim2. Preço: R$ 160.000,00

Cód 3090 FIGU�IRA - Terreno c/
337.50m2 (13.5 x 25). Rua José Ribeiro

Preço R$ 17.000,00

Cód 1134 FIGUEIRA - Casa alv, c/
156m2 - 3 quartos + 2 garagens +

"edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

Cód 1125 VILA NOVA - Casa alv.
180 m2 - Terreno 495 m2 - Suíte + 02

qtos. Preço 'R$\ 105.000,00

Cód. I 149 VIEIRAS - Sobrado cml alv. d ,

160m2. 4 qtos. Terreno c/ 598,08 (24 x 28)
, Tem + 2 casas de mad. Preço: R$ 75.000,00

Cód.1150
CZERNIEWICZ - Casa alv.

\

cl I 79m2.(Nova)
I suíte + 2 qtos,
churrasqueira cf móveis.
Móveis sob medida na coz.,

lav., e bwc.
Preço: R$ 125.000,00

CENTRO - Apto Ed.
Arno Reichel - c/ 167 m2 - I suíte + 2

quartos _. Fica cozo sob medida.

Preço R$ I 00.000;00

Cód 1120 VILA RAU - Sobrado cf
146m2 - 3 quartos. Próximo ao

Mini-mercado Franzner.

Preço R$ 37.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImobiliáriaMenegoHi LIda.
http://www.immenegptti.hpg.com.br
é-moi]: immenegotti@netuno.com.br

• IMO. a I l I A R I A

MENEGOITI (47) 371-0031
\

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro f(�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSulESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5280 CASA - VILA RAU - RUA ANTON FRERICHSi91-
CASA MISTA COM 3 QUARTOS,SALA,COPA/

COZINHA,WC,LAVANDERIA,GARAGEM. Área dó terreno
300.00 m2 Área Benfeitorias 60.00 m2 Preço: 26,500.oà\

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

LAVANDERIA, DISPENSA, GARAGEM E ÁREA DE

SERVIÇO. Área do terreno 330.00 m2 Área Benfeitorias
180,00 mz Preço: 53,000.00

"

•

5281 CASA - VILA RAU - R. SAO MIGUEL, 180 - CASA DE

ALVENARIA, COM 135M2, COM 04 QUARTOS,.SALA, \

BANHEIRO, LAVAÍ'JOERIAE GARAGEM PARA 03 CARROS.
Área do terreno 532.00 m2 Área. Benfeitorias 135.00 m2

Preço: 40,000.00

5284 CASA - SCHROEDER - R_UA LEO HERN, 90 - CASA COM 1

SUITE, 3 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM. DEPOSITO E TELEFONE. Área do terreno 945.00 m2

Área Benfeitorias 108.00 m2 Preço: 51,000.00

5286 CASA - BARRA DO RIO MOLHA - R. FREDERICO AL. CURT

VAZEL, 193 - FUNDO - CASA DE ALVENARIA, COM 157,OOM2,
COM 04 Q,UARTOS( SALA, COZINHA, BANHE,IRO, LAVAND�RIA

E GARAG EM. Area do terreno 500.00 m2 Area Benfeitorias
1's7.00m2 Preço: 7Ü'iOOO.00

<,

5288 CASA - TIFA MARTINS - R. PAULO LEONI, LOTE 36 - CASA
DE ALVENARIA COM 90,OOM2 COM 02 QUARTOS, SALA,

COZINHA, BANHEIRO, DisP�NSA, LAVANDERIA E GARAG'EM.
Área do terreno 325.0� m2 Área Benfeitorias 90.00 m2 Preço:

35,000.00

, .'

5287 CASA ALVENARIA - TIFA MARTINS - RUA: PAULO

LEONI�509 - LOTE 40 SAN LORE - 03 QUARTOS, BWC,
GARAGEM, COPA/COZINHA, LAVANDERIA, MURADA,

FORRO DE MADEIRA, SALA DE ESTAR, FORRO DE LAJE NO

BWC. RESIDENCIAL SAN LORE. Área do terreno 325.00 m2
\ Área: Benfeitorias n z.oo m2 Preço: 45,odo.00

5303 CASA SOBRADO - VILA LENZI - RUA MARCELO

BARBI,
í

ise - 01 SUITE, 03 QUARTOS, 02 BWC, SALA DE

ESTAR, CHURRASQ,UEIRA, COPA/COZINHA, LAVAI\JDERIA,
GARAGEM PARA 02 CARROS, DEPOSITaS. TERRENO 14 X

281\)1 = 420,OOM2. Área do terreno 420.00 m2 Área
Benfeitorias 351.00 m2 Preço: 135,000.00

5279 SOBRADO - VILA NOVA - RUA FREDERICO

C.A.VASEL,246 - SOBRADO COM 1 SUíTE,3
QUARTOS,SALA ALMOÇO. SALA ESTAR, SALA J'ANTAR,
SALA TV, COPA/COZINHA, 2 WC, DEPENDÊ.NCIA DE

EMPREGADA" DEPÓSITO, DISPENSA, ESCRITÓRIO,
GARAGEM PARA 2 CARROS. Área do terreno 1,400.00 m2

Área Benfeitorias 405.00 m2 Preço: 312,000.00

•

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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376-00.,5
RUA ANGELO RUBIN I, 1 046_��__ b_a_r_r_a_s_u_1@_n_e_t_u_n_o_.c_,o_m_._b_�

_

Barra
A imobiliária da Barra

•

Ccso.clv,

1�0,00m2,
fase final
acabamento
c/3 qtos,

• sendo uma

suíte, sala,
sala TV, bwc
social, copa,
cozinha,
despensa,

garagem, terreno t:./ 325,00m2 (13x25). Rua Pe. Aloísio

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

• •

•

50 rqdo cl 260,00m2, 4 qtos, sendo 1
suíte cl hidro-masagem e doset, todos

,

biliados cl madeira mogno e cl

sac((' a, cl piso em mad_. � !rabalhos em
.

ge 1p, 2 salas, 3 bwc SOCiaiS, copa, cozo
mob � 'escritório, lav., 2 despensas, chur. cl

balcão em granito, piscina cl 40.000
litros, portão eletr., toda- murada.

R$ 220.000,00, aceita outra casa até
R$ 50.000,00 e corro

"

Rua: Cei. Procópio Gomes c/e Oliveira, 7207 - Jaraguá c/o Sul/ SC

vilsoncorretor@terro.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Fone 371-2357

•

•
•

•
,

•

•
,

,

•
,

•

•

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

Umaparceria correta.
CRECI820-J

Cód. 549 - Casa mista com

93,00m2 - 03 quartos - bwc -

cozinha - lavanderia - sala
estar - garagem - Terreno
com 450,00m2 - Rua Hervino
Hanemann Avaí
Guaramirim - R$22.000,00.

CENTRAL DE VENDAS

v373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137· Centro

GUARAMIRIM - SC

•
"

'Fone/Fax: 275-0051

Cód. 1051 - Casa alvenaria com 133m2 - 02 quartos - 01 suíte - 03
bwc - garagem - demais dependências - Terreno com 375m2 -

infra-estrutura completa - Rua Pedro Grafi - Avaí - Guaramirim -

- R$85.000,00.

Cód. 1126 - Chácara com
162,294.00m2 - 2 casas

alvenaria com 160m2
cada - 1 casa com 80m2
- Rancho - quiosque cOfli"
churrasqueira - 9 lago'
as de peixe - p\istageml,.
mata nativa - toda ce�
cada - Fica no imóvel to-
dos os móveis - 2 vaca� \

I
/

- 01 novilho - 01

nÓVilr!�
C'

.

2 b E ti. od. 1115 - 2 Casas alvenana - 1 sobrado com 102m2 e outra casa
- ezerras - s rat·· -

Tib
.

G
..

:1..
padrao com 70m2 - Casa sobrado com 3 quartos - bwc - 1 cozinha

I agi - uararntrtmj 1 I
- ,

R 650000 _ N �.
- O sa a - 01 garagem - Casa padrao com 3 quartos - bwc -

. $.. ,00 egoqiO\11 garagem - demais dependências - Terreno com 390m2 - Rua
avais. \� Leopoldo Schmitz, 506 :: Nova Esperança - Guaramirim -

R$55.000,00.

Coo. '1112 - Casa alvenaria com
90m2 - 2 quartos - 01 suíte -

02 bwc - 1 cozinha - 01 sala -

área de serviço - 01 varanda -

01 despensa - 01 garagem -

Terreno com 435m2 - Rua Jai
me Bardim, 261 - Amizade -

Guaramirim - R$35.000,00.

Estamos no

plánetaimovel.com
•

MARIMAR IMÓVEIS
E-mail: marimar@netuno.com.br

CORREIO DO POVO· 7
.......................................................

ALUGA: Casa alvenaria com 56m2 - 02 quartos - bwc - sala
- cozinha -lavandeira - 01 garagem - Rua 87 - Lateral da Rua
28 de Agosto - R$250,00.

Cód. 1113 - Casa alvenaria com 60m2 - 2 quartos - bwc -

cozinha - sala de estar - garagem - lavanderia - Terreno com

450m2- Rua Guaíba, 366 -Schroeder - R$12.000,00.

Terreno com 360,00m2 - Infra-estrutura completa - Vila Pro

gresso - Nova Esperança - R$10.000,00 - À vista.

Cód. 900 - Terreno coni 400m2m2 - Infra-estrutura completa -

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

Cód. 995 - Casa alvenaria
com 170rp2 - 02 quartos -

02 bwc - 01 sala de estar -

.

cozinha - lavanderia - va

randa - churrasqueira - sla
comercial - garagem - Ter
reno com 243,00m2 - Rua
Victor Bramoski - Cetro -

Guaramirim - R$80.000,00.

Cód. 1076 - Terreno com 9.986,75m2m2 - Infra-estrutura com

pleta - Rua Ricardo Viergutz - Centro - Schroeder -

R$40.000,00.

Últimos LOTES no Loteamento Jardim Santa Rita - Ótima loca
lização - Infra-estrutura completa - financiamento direto com

a imobiliária - Parcelamento fixo - BR 280 - Próximo ao trevo

de acesso ao Guamiranga.

ALUGA: Casa alvenaria
com 104m2 com 2 quartos
- 2 bwc - sala - cozinha -

Terreno com 504m2 - R$
250,00.

• . ..

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

• MA�IMAR
.IMOVEIS

TERRENOS:
São Luiz - Ret. 21 -

Com área de 323,00m2
próx, ao Mercado'
Fronza. Valor
RS16.500,00.

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

'-. SITIOS:

���������;'I Três Riós do ����������Baependl - Ret. Três Rios, do
INorte - Ret. 44 - 03- Com 127m2 de Norte - Ret. 37
Em alv. com 03 área construída, 03 Com área de
dorm. e demais dep. dormitórios e de- 23.400m2, com
Valor R$ 20.000,00 mais dep.; 01 gara- 50% plana;com
(Aceita terreno geni. Valor, nascente de

Il;;;;;;;;;;;;;;;;;�!!!!� na Figueira de
.

R$ 60.000,00. água. Valor RS
menor valor). ....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;.,l 53.000,00
Vila Rau - Ref. 04

����������-Em alv., com01
suíte; 02 dorm. 'e
demais dep. Valor
R$ 40.000,00
(Troca-se . por

Amizade - Ret. 40
- Em alvenaria com
04 dormitórios e

demais dependên
cias. Valor

R$ 35.000,00.
Vieiras - Ret. 13 - Com
área de 600,OOm2 próx.
a creche. Valor R$
25.000,00 (negociáveis).

Vila Rau - Ret. 08 - Com
área de 427,00m2 próx.
a o Supermercado Tonin.
Valor RS 18.000,00.

•

Amizade - Ret. 31
- Em alvenaria, com
01 suíte; 01 dormi
tório e demais de-.

pendências. Valor
R$ 50.000,00.

•

•

•
"

r:��������� Centenário - Ret.
12 - Em alvenaria
com 03 dormitórios
e demais depen
dências; piscina.
Valor R$

L:;;;;;;iiiiiiiiii������;"I85.000,00.

• Barra do Rio Molha -

Ret. 11 - Com área de

774m2, próx. a Loja de
Mat, de Const, Winter.
Valor R$ 23.000,00.

Baependl - Ret. 50 -

Com área de 11.1 03m2,
" prõx. a Melalurgica

Trapp, a aprox. 800m
da Rua Pref. Waldemar
Grubba. Pussui casa e

rancho 'de madeira;
lagoas de peixes. Valor
RS 170.000,00

•

•
•
•
,

•

����������Barra do Rio
Cerro - Ret. 26 -

Casa Mista, com 02
dormitórios e de
mais dependênci
as. Valor R$

Ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 24.000,00
wr--....................__

•
I

•

Vila Lenzl - Ret.
48.- Com área de

74,17m2,03
dormitórios e

demais dep. Valor
R$ 48.000,00

Barra do Rio
Molha - Ret. 07
-Com área de

45.000m2, com
duas casas em

alv.; possui lagoa
de peixe,
nascente de

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

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

,

" Em comemoração ao PENTA CAMPEONATO, a Marimar
Imóveis brindara seus clientes no mês de julho com duas
camisas da SELEÇÃO BARSILEIRA, uma para o Comprador e
outra para o Proprietário do Imóvel vendido pela Marimar".

Vila Rau - Ret. 59 -

Piso térreo, 04 dormi
tórios e demais dep.;
Piso Superior, 01 suí
te, 03 dormitórios e de-

Iooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiio -..
mais dependências.
Valor R$ 95.000,00

I

"AO COMPRAR SEU
IMÓVEL ATRÁVES DO

SFH, DEIXE AOS
NOSSOS CUiDADOS

TODA A PARTE
8UROCRATICA DO
FINANCIAMENTO" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOBRADO C/
260,00M2, 4 ores,
SENDO 1 SUíTE C/
HIDRO-MASAGEM E

'

RIO �RANCO - CÓD. 1109
CLOSET, TODOS -CASASEM�ACABADAALV
MOBILIADOS C/ COM 120M2 - 3 QUARTOS
MADEIRA MOGNO E C/ - BWC - COZINHA -

SACADA, C/ PISO EM LAVANDERIA - SALA -

MAD. E TRABALHOS GARAGEM�TERRENOCOM LOT. OLDENBURG - C/
'EM GESSO, 2 SALAS, 3 392,OOM2-RUABEIJAMIM 411.00M2 (12X34,25)
BWC SOCIAIS, COPA, J GIRARDI - LATERAL _

- R$ 11.000,00.

COZo M?B., GUARAMIRIM _

'

TRATAR: 376-0015.

ESCRITORIO, LAV., 2 R$13.500 00 _ TELEFONE'
I CRECI 1589-J

I

DESP_ENSAS, CHUR. C/ 3730283'- CRECI820-J' _-___;_I----

BALCAO EM GRANITO,
.

VILA NOVA - C/
PISCINA C/ 40.000 'GUÀRAMIRIM - CÓD., 873,64M2

LITROS, PORTÃO 866 -e- CASA MADEIRA (26,41X33), RUA

ELETR., TODA MURADA. COM 63M2 - 2 QTOS _

CARLOS KUPAS, vl'LA

(R$ 220.000,00, BWC - SALA - COZo -LAV. _ NQVA - R$ 50.0000.

ACEITA OUTRA CASA GAR. - TERRENO COM TRATAR: 376-0015.

ATÉ R$ 50.000,00 E 391M2 - RUA BEIJAMIM CRECI 1589-J

CARRO. TRATAR: GIRARDI- RIO BRANCO-
376-0015. CRECI R$13.000,00 -

I 1589�J TELEFONE: 3730283 _

CRECI 820-J.

VILA LENZI -

MADEIRA VILA LENZI

C/70M2; 3
.

QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS -

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

CRECI 1741-J
•

ÁGUA VERDE
CASA ALV. ÁGUA

• VERDE Cf
130,76M2, SUíTE +

• 2 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS -

• TERRENO C/
:. 301M2. PREÇO
• R$ 36.000,00.
: TRATAR: 371-7931
• CRECI 1741-J

VILA NOVA -

• SOBRADO EM

CONSTRUÇÃO C/
350M2. EXCELENTE
VISTA DO CENTRO
DA CIDADE R$

• 115.000,00 (ACEI
TA PARCELAMENTO
E IMÓVEL DE
MENOR VALOR).

• TRATAR: 371-7931.
'<,

• CRECI1741-J'

•
AMIZADE - R.JOAO

I BATISTA RUDOLF ,

500 - PARTE,

SUPERIOR: 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALA
DE ESTAR, COPA,
COZINHA, WC, LAV.,

•

SACAli)A, DEPOSITO.

,PARTE TÉRREA:
SALA COMERCIAL,
WC, DEPOSITO,
GARAGEM P/2

•

CARROS. ÁREA DO
• TERRENO 708.00

: M2 ÁREA
•

'

BENFEITORIAS
: 380.00M2 PREÇO:
150,000.00.
TRATAR: 371-0031.
CRECI550-J

·
VILA RAU - RUA
ANTON FRIERICH ,

965 - CASA MIXTA
COM 03 QUARTOS,
SALA, COZ., WC,

•
LAV., GARAGEM.
ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA

• BENFEITQRIAS
100.00M2. PREÇO:
27,600.00.

-

TRATAR: 371-0031.
CRECI550-J

!

VILA RAU � R.CARLOS

ZENKE, LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04

QUA�TOS, SALA, COZ.,
WC. AREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA.
BENFEITORIAS
98.00M2 PREÇO:
25,000.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

. TRES 'RIOS DO NORTE
- VENDE-SE CASA C/ '3
QTOS, SALA, COZ., )

BWC, TERRENO C/
290,64M2. RUA DA' /

CANCHA, S/No R$
15.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI 4936

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

QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA WC, , ..

LAVANDERIA,
GARAGEM. ÁREA DO
TERRENO 300.00 M2
ÁREA BENFEITORIAS
60.00 M2 PREÇO:
26,500.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

OURO VERDE - CASA
ALV. C/ 110,00M2, Cj
LAJE, 3 QTOS, SALA,
COPA, COZo

MOBILIADA, 2 BWC

LAV., D�SPENSA,
'

CHUR., GAR., MURÂDA
- RUA JOÃO MAAS,
LOTE 30 � ACEITA

,

TERRENO NO JARAGUÁ

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE

NOVA ESPERANÇA _

PARA RESlDÊNCIA� R$

ALUGA: CASA MISTA" 22.000,00. TRATAR:
'

COM 03 QUARTOS _ BWC 371-88�..4. CRECI1873-J ,�CENTRO - ALUGA-SE,

\_ 2 GARAGENS _ SALA _

'AV. MAL. DEODORO·I

COZINHA _ LAV. _

CENTRO-VENDÊ-SE,COM
I

DA FONSECA, LADO

VARANDA _ DESPENSA _

400,00 M2 - RUA EspíRI- .

DA MACOL. TRATAR:
-

RUA LORENZ HANN _

I TO SANTO - _�'
275-1594. CRECI

R$230,00 _ TELEFONE: R$ 25.000,00., TRATAR: Z1612-J
'

"

373-0283 - CRç:CI 820-J.
371-8814. CRECI1873-) :�it '

, . J,CENTRO - ALUGA-SE,

AIVJIZADE _ CÓD. 1111- VILA LALAU - RUA
. AV. MAL. DEODORO

CASA MISTA COM, 2 GERMANO HORST, C/
DA FONSECA, LADO

QUARTOS _ BWC _ SALA _' ?83M2. VALOR NEGOCI- DATA TRAINING.

COZINHA _ LAVANDERIA _

AVEL. TRATAR: 275- TRATAR: 275-1594.

TERRENO COM 300M2 _

1594. CRECI 612-] CRECI 612-J

RUA 185 - R$22.000,00
- TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

ÁGUAVERDE -CASAALV.
COM 75M2, TERRENO DE

;300M2, RUA HERMíLlO CZERNIEWICZ

FCO.RAMOS(ASFALTADA) TERRENO C/ 364 ,M2.
R$50.000,OO.OBS.:ACEITA R$ 25.000,00, (PRÓX.
TROCA POR APTO Cf 3 RAMA). FONE: 371

.

QUARTOS NO�ENZI. TRA- - 3724 (CRECI 8054)
TAR: 371 3724 (CRECI
8054)

ESQUERDO, SÃO LUIS -

R$ 45.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

11FA MARTINS -

VENDE-SE CASA ALV.

C/80M2, TERRENO C/
350,00M2 - R$
35.000,00. TRATAj3:
371-2357. CRECI 4936

VILA LENZI - CASA ALV.,
. C/ 184,00M2, 4 QTOS,
SALA, COZINHA, 2 BWC,
LAV., GAR. RUA 107

(PARAIBA).
R$ 60.000,00. TRATAR:
�71-2357. CRECI 4936.

. , .' :,

. ÚLTIMOS LOTES
FINANCIADOS NO
LOTEAMENTO JARDIM
SANTA RITA - PRÓXIMO
AO TREVO DE ACESSO
AO GUAMIRANGA -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

II..HA DA FIGUEIRA - R.

ALEXANDRE KOELER-C/
472M2 - R$ 25.000�00.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

REF. 2159 - JARAGUÁ
99 - RESIDENCIAL
MIRANDA - TERRENOS

C/ 325,00M2. ENT.

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

�STRADA,/ NOV�
OTIMO TERRENO C/
584 M2, R$ 14.500,00.
TRATAR: 371 3724

(CRECI 8054)

AO LADO DA

ASSOCIAÇÃO DA CAIXA
EXONÔMICA, ÓTIMO
�ARA MINI-CHÁCARA
(ÁREA DE LAZER) OBS:
TRAVESSÃO DOS
FUNDOS COM O RIO
ITAPOCÚ. - R$ 23.000,00.
TRATAR: 371 '3724

(CRECI 8054)

NOVA BRASíLIA - ÓTIMO
TERRENO PARA
MORADIA COM 3.700M<
LUGAR ALTO, RUA 985,
LATERAl,.. DA RUA JOÃO
PLAN I,CH ECK )

- ,R$
76.000,00. TRATAR: 371
3724, (CRECI 8054)

CENTRO - ALUGA-SE
�.

,

RUA: PRESo EP.

PESSOA, PROX.

COLÉGIO JANGADA'.'
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

\'

CENTRO - ALUGA-SE,
RUA: VENÂNCIO DA
SILVA PORTO LADO

<,
'

ICRO INFORMÁTICA.
TRATAR: 275-1594.
CRECI612-J

CENTRO - ALUG'A-SE \

,

'

C/36M2, REINOLDO

�AU, AO LADO DA
CARISA CARIMBOS.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

EDIFíCIO VITÓRIA
RÉGIA � APTO. Nº 303
A - ÁREA DE 111.70M2 -

3 QUARTOS E DEMAIS
DEP., 1 VAGA GAR.
RUA PEDRO AVELINO

I

I

,
FAGUNDES, 45 -

R$ 55.000,00. TRATAR'
371-8814.CRECI1873-j

RAU - ÁREA DE 3 073 M2
"\ COND. AMIZADE -

APTO, Nº 302 -

•

SEMI-MOBILIADO, 3 ,� ,

QTOS E DEMAIS
DEP.

R$ 44.200,00.
TRATAR: 371-8814. �
CRECI 1873-J

•

RUA ADOLFd
SACANI - 36 - APTO.
CQM 306M2, COM
SUíTE + :2 QTOS,
pEP.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$ 150.000,00
À R$ 162.000,00
S/ ACAB. INTERNO

(PARC. DIRETO C/ O

PROPRIETÁRIO).
TRATAR: 371-8814. '

CRECI 1873-J

ED. SCHIOCHET - 1
"

sunr, 2 QTOS,
SALA, COPA,
COZINHA, BWC,
LAV., SACADA E
GARAGEM.lº
ANDAR, Nº 104.
PRÉDIO C/ PISCINA,
CHUR. COLETIVA

C/ MESA BILHAR',
PLAYGROUND, QUA
DRA POLIVALENTE.
R$ 75.000,00
NEG. TRATAR: 275-

I

1594. CRECi 612-J

VILA NOVA
APARTAMENTO - \

RESID. MERCEDES: •

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

•

SCHROEDER -

\
(BRAÇO DO SUL) -

VENDE-SE CHÁCARA :
COM 54.000,00, �

COM CASA DE
•

MAO., GALPÃO,
ÁGUA NASCENTE E

PASTEGEM.

H$. 45.000,00.
TRATAR: 371-2357.
CRECI 4936

•
I

•

•
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restaurante, cancha de bocha, dois

campos futebol'suíço, um ej iluminação,
e lagoa de peixe ej 400m2, uma pista de
motocross. Área ej 20.000m, a 9km do
centro de Massaranduba. R$ 90;000,00.
Aceito troca. Tratar: 379-1119, ej Airton
ou Marisa -,

. /_,_ .

ImOVelS

ALUGO - quarto em residência para
moça, a partir do mês de julho.
Tratar: 9122-9867.

ALUGA-SE - quarto mob. Cj coz.,
lav. e gar. Tratar: 370-3561 ou R.
Rdélis Stinghen, 64, próximo Portal.

BARRA - Vende-se, alv., aprox.
267m', aceita-se troca por casa na

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

BARRA VELHA - Vende-se, em alv.
cf 4 qtos, sala, eoz., bwe, gar. pj 2
carros e demais dep, R$ 25.000,00.
Tratar: 373·3787, ej Noéli.

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2
PISOS semi-acabado; 360m2, ej 1
casa de alv. nos fundos, ej 75m2•
R$45.000,00 (as duas). Tratar:
3703109.

CENTRO - procura-se pj alugar,
pequena. Tratar: 372-2927 ou 9997-
8370, cj Guilherme.

CHICO DE PAULO - Vende-se
madeira, 8Õm2• Terreno ej 58Óm2•
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
C/267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
Cozinha, área de serviço, garagem pj
2carros. Próx. ao)Pama, em frente ao
n'134. Tratar: 275-0845.

GALPÃO l Vende-se pré-moldado
C/300m2, montado �obre terreno de .

�0�m2: no Água Verde, próprio pj

l�ustna, Avaliado em R$

6 0.000,00, vendo por R$

�0,00. Tratar: 9979-06Ó5.
GUAMIRANGA (próx.) . Vende-se,rnad ej 2 t I b
6d

., q os, eoz., sa a, wc, gar

37�mals dep. R$ 20,000,00. Tratar:�,ejNoeli.
JOINVllLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casado mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura, linha
tel .. R$ 7.300,00. Tratar: (47) 417-
2438, ej José Carlos.

JOINVILLE - vende-se. casa mista,
no bairro 'Bom Retiro. Terreno ej
.740m2, arborisado. Tratar:
(47) 425-1273.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., ej 70m2. Terreno quitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00.
Tratar: 276·1306, ej Pedro.
Aceita-se carro até R$ 9.000,00.

MASSARANDUBA - Vende-se, em
alv., ej 130m2, terreno ej 400m2, no
centro. R$ 26.000,00. Tratar: 379-
1119, ej Marisa ou Ailton, hor. com.

NEREU RAMOS - Vende-se, cj
terreno 500m2, todo murado ej
escritura. R$ 9.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 371-6069.

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

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, ej 133m2• Tratar: (47) 369-
4922, ej Roberto.

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603-3383, ej Euda.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$

.

20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, ej João.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno ej muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHROEDER - Vende-se, alv., em
eonstr., ej 1 qto. Terreno de
\450,00m2• R$ 10.000,00. Tratar:
9104-4588.

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

TROCA-5E - Sala comercial ou

apto., .alv., ej 150mi, próx. Weg II.

R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

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

VILA LALAU - Aluga-se um Galpão
ej aprox. 600m2. R$ 1.800,00.
Tratar: 372-00)74 ou 9112-4711.

VILA LALAU - Vende-se mista, próx.
Marisol, ej 3 qtos, ehur., gar. e
demais dep. R$ 25.000,00. Tratar:
371-6069.

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de
mad. Por apenas R$ 40.000,00.' Rua
Antônio Carlos Ferreira. Tratar:
9104-4588.

VILA LENZI - Vende-se, frente pj
colégio, ej 125m2, ej gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + finane.
Tratar: 370-9050, ej Simone.

ALUGA-SE - Quitinete mobiliado.
Tratar: 370-3561.

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

finane. (R$15,00 por mês). Tratar:
275-3798.

CENTRO - Vende-se, novo, ej 3
qtos, eoz., bwe e demais dep.
Prédio ej piscina, salão de festa,
ehur. Individual. Ecj. Pérola Negra.
R$ 100.000,00, aceita-se
contraproposta ou troca-se.
Tratar: 371-9521 ou 370-4657

após 19h, ej Rose.

CENTRO - Vende-se, ej 2 qtos,
sala, sacada, eoz., lav., gar.,
próximo ao Angeloni. R$
20.000,00 + finane. Tratar:
370-9226, ej Wagner.

CENTRO - Vende-se, próx.
Angeloni, ej 2 qtos, sala, coi.,
bwe, lav., ej gar. R$ 20.000,00 +

finane. Tratar: 370-9226, ej
Wagner ou Elaine.
----------------------__--1

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, ej
2 qtos. R$ 35.000,00. Tratar:
9104-4588:

VILA NOVA.!. Vende-se, em
constr. Pela construtora JG, Ed.
Jardim das Mercedes. R$

.

4.000,00, nego Tratar: 370-6348.

VILA LALAU - Vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00.
Tratar: 275-0051. CRECI1989-J.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
eonstr., ej 2 qtos., gar., ehur. e

salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de
R$ 8.000,00 + lj2 CUB por mês.
Tratar: 370-7698, ej Vilson.

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

ÁGUA VERDE - Vende-se, ej 675m2,
por R$ 37.000,00. Tratar: 9975-
2164, ej Jr. CRECI 9465.

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

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, Res. \

Versalles, ej 300m2• R$ 25.000,00:
Tratar: 9975-2164, ej Jr.
CREC19465.

CENTRO - Vende-se, R. João Pieollj
16,5x22. R$ 50.000,00. Tratar: 370-
0790, após 15h.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-

8:'-45, após às 17hs, ej Laurita.

ITOPAVA - Vende-se, ej 460m2. R$
2.200,00 ou R$ 700,00 + 1.0x R$
180,00. Tratar: 274-8404, ej Dilson.

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

/JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
í.ot. Juventus ej aprox. 400m2.
Valor R$17.000,00. Tratar: 372-
0074 ou 9112-4711 ej Elson.

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

PRAIA - Procura-se, nas praias de

Itajuba, Piçarras, Itaguaçu e região,
valor aprox. R$ 10.000,00. Tratar:
370-6624. CREC18844.

PRAIA DO ERVINO - Compre-se
terrenos. Tratar: 372-0074 ou

9112-4711.

PIÇA.RRAS - Vende-se, a 50m2 do

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

RES. RENACENÇA - Vende-se, ej
416m2, de esq. R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2164 ej Jr. CRECI
9465.

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

TRÊS RIOS DO I)IQRTE - Vende-sé,
ej 450m2, próx. CTG Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:
911�1769.

VILA LENZI - Vende-se, terreno com

área total de 644,00m2, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, na Rua Jaime
Gadotti, no valor de R$ 19.000,00.
Aceita-se propostas, Tratar:
371-6310, comercial, ou 9975-9543,
ej Patricia.

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

CENTRO - Vende-se, ej 45m2, lat.
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vehde-se na Mal. Deodoro.
Valor a eomb. Tratar: 371-9116 ou 370-'
5598, ej Ivone ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3· andar.
Rua Guilherme Weege, 50.
Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

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

R.IVIAXWILHELM -Aluga-se, ej 25m2•

R� 350,00. Tratar: 371-9431, ej José.

Vende-se, chácara toda mobiliada,
ej lagos, casas, campo de futebol

suíço, etc. R$ 170.000,00, nego
Tratar: 275-2990. CRECI 00177O-J.

Vende-se, área de lazer, ej 1.ooom', área
construída, salão de baile; lanehonefe,

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 morgos, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Aceita-se
terreno u casa no valor de R$,

,

15.000,00, nas proximidades da Ilha

da Figueira ou Vila Lalau. Tratar:

376-2221, ej Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeilda, ej 200.000m2, ej nascente,
luz, água e plantação. R$
32.000,00. Itatar: 372-0571.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, ej área de 75.000m2, ej
casa de alv., ej lagoa ej peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927:

RIO CERRO - Vende-se, ej casa alv., c/
l<goa, rancho,ej 35.00CJm2. R$ 47.000,00,
nego Tratar: 275-2768, ej Dorali .

./

RIO MOLHA - À 5km do centro.

Vendo área de 750m2, ej chalé
suíço de 87m2, ej aquecedor à
lenha, suite jr.,·e demais dep.,
edícula ej gar., ehur., escritório,
tel., parab., circuito de TV, calçada pj
circulação, terreno drenado e cercado,
dentro .de chácara ecológica, cj
entrada privativa, no valor de R$
58.000,00. Fone: 370-9172.

Infermatlvo
.Imobiliário AIJS

CAMPANHA DE VALORIZAÇAO
DE IMÓVEL - AIJS

IMÓVEL!!!
O MELHOR INVESTIMENTO,

SEGURO E RENTÁVEL

/

, !
\
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REF 1073 • VILA LENZI
- R: HERMANN SCHULZ,
169 ED FLORESTA - APTO
2 DORM, BANH, SALA

�

ESTAR/COZINHA, ÁREA
SERViÇO, GARAGEM.
RS 39.000,00

REF 2270 • VILA
NOVA - R: EUSEBIO
DE POI, 81 - CASA
Aly 120 M1, 1
SUITE, 2 DORM,
GARAGEM +

EDíCULA Cf 60 MI,
TERRENO 540 MI.

:�EI\�5é�m�E
R$ 55.000,00

REF 4021- VENDE
CHÁCARA AO LADO
ESCOLA RIBEIRAO

MANSOCf TERREN
45.476,00M2,
'RS 15.000,00

REF 2267 • JARAGUÁ
\

ESQUERDO - R: FRANCISCO

WINTER, 191 - LTO JUVENTUS -

CASA ALV 230 M2, 1 SUíTE C/
CLOSET, 1 DORM, GARAGEM 2

CARROS, ÁREA FESTA C/
CHURRASa. FICAM MÓVEIS

COZINHA, CLOSET, BANH, ÁREA
FESTA. RS 130.000,00.

ACEITA APTO
MENOR VALOR

OPORTUNIDADE'
ULTIMA UNIDADE A

PRECO DE CUSTO
lOÓI - VILA NOVA,
Ed, Ana Cristina' I,

Pedra Gonzoga,aptaJ
área total 110m', I

suite 2 darm., I �W(,
.I

sacada, ,hur., ind�.id".
bidcletário,2partaes
eletr.,centraldegóse
gor. Entr.J.
RS 36.000,00+ I�J
903,00 {I,60 CUS 51

1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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coo 176 - ILHA DA FIGUEIRA - Re-
ri sidência em alvenaria medindo
200,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, 2

salas, 2 banheiros, 'Cozinha, lavan

deria, dispensa, garagem, área de

festas, piscina, terreno medindo
2.000,00m2 todo murado - Valor
R$ 75.000,00

coo 288 - ANA PAULA - Residên
cia em alvenaria com 4 quartos, 3

banheiros, 2 cozinhas, 2 lavanderia,
área de festas, garagem - VaÍor R$
58.000,00

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

alvenaria medindo 150,00m2 - 1
suíte, 2 quartos, sala em 2 ambien
tes, cozinha, lavanderia, banheiro,
2 vagas de garagem, área de festas
-'Valor R$ 85.000,00

coo 312 - SÃO LUIZ - 2'Gqlpões, 6
banheiros, apartamento, garagem,
escritório, 2 salas - Valor R$
150.000,0,0

COO 140 - JOÃO PESSOA - residên
cia em alvenaria, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, gara
gem - Valor R$ 35.000,00

...,
o
r-.
r-.
,....

gl
Realizando seu sonho imobiliário
I; .

FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

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

COO 063 - NOVA BRASILlA - resi
dência em alvenaria com 1 suíte, 2

quartos, 2 salas, copa/cozinha, la

vandêria, 2 banheiros, terraço, ga
ragem, sala comercial - Valor, R,$
100.000,00

COO 269 .:... BARRA DO RIO CERRO -

Sobrado com 1 suíte, 3 quartos, sala
intima, sala, copa, cozinha, 2 banhei
ros, escritório, dispensa, lavanderia,
dep. de empregada, área de festas,
aquecimento a gás, 3 garagens,
muros de pedras, calcamento inter

no, massa corrida - Valor R$
120.000,00 (troca-se)'

coo 289 - SÃO LUIZ - Residência
em alvenaria medindó 60,00m2 - 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro - Valor R$ 32.000,00

coo 305 - VILA RAU - Condomínio

Renascença - Residência nova de

esquina em alvenaria medindo

164,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala
em 2�ambientes, cozinha, lavande
ria, banheiro, 2 vagas de garagem,
área de festas - Valor R$ 92.000,00

coo 317 -ILHA DA FIGUEIRA - Casa
mista - 3 quartos, sala, cozinha, la

vanderia, banheiro, rua sem saída -

Valor R$ 32.000,00

COO 108 - SÃO LUIZ - sobrado, 1
suíte com closet mobiliado, 2 quar
tos, cozinha mobiliada, 2 salas

mobiliadas, 2 banheiros, :;2 gara
gens, lavanderia, dep. de emprega
da, escritório, sala intima, sacadas
- Valor R$ 110.000,00

COO 212 - CZERNIEWICZ - 2 resi
dências em alvenaria - 2 suíte, 3 quar- I

tos, 3 salas, copa, cozinha, lavande
ria, 3 banheiros, área de festas 2

garagem - Valor R$ 149.000,00

CCOD 277 - VILA RAU - Residência
em alvenaria com 3 quartos, sala, cozi
nha, lavanderia, banheiros, garagem,
terreno todo murado - COHAB - Valor
R$ 30.000,00 - TROCA POR VEICULO

COO 302 - ANA PAULA - TERRENO
COMERCIAL - Residência em alve
naria com 3 quartos na Rua José
Narloch - Valor R$ 35;000,00

COO 308 - BAEPENOI - Apartamen
to bom 1 suíte, 3 quartos, saia', copa,
cozinha, lavanderla, 2 banheiros, varan-

.

da, garagem - Valor R$ 130.000,00

COO 322 - NOVA BRASILlA - 1 suí
te, 3 quartos, sala, copa, cozihha,
lavanderia, banheiro, garagem, es

critório - Valor R$ 120.000,00COD
322 - Nmi� BRASILlA - 1 suíte, 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavan
_deria, banheiro, garagem, escritório
- Valor R$ 120.000,00

COO 217 - VILA LENZI - sobra em

alto padrão - 1 suíte, 2 quartos,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
lavabo, sala de estar, sala de tv,
área de festas com piscina, gara
gem para 2 veículos, 'sacada- Valor
R$ 165.000,00

I

COO 089 - ILHA DA FIGUEIRA - SO
BRADO NOVO - 1 suíte com closet, 2
quartos, 2 salas, copa, cozinha, ga
ragem - Valor R$ 95.000,00 - acei
ta troca I

COO 199 -lOTEAM. MIRANDA - Re
sidência mista - 3 quartos, salas,
cozinha, lavanderia, banheiro, gara
gem - Valor R$ 20.000,00

COO 272 - ANA PAULA - residência
em alvenaria com 1 suíte, 2 quar
tos, copa/cozinha, sal à, lavanderia,
banheiro, área de festas, garagem -

próximo ao posto MIME - Valor R$
55.000,00

COO 290 -,ILHA.DA FIGUEIRA - 3
residências em um terreno medin
do 1.280,00m2 - ótimo para loca

ção - Valor R$ 85.000,OQ

COO 306 - SÃO LUIZ - Residência
em alvenaria � 1 suíte, 2 quartos, 2
salas, cozinha, lavanderia, 2 banhei
ros, área de festas, canil, garagem
.dispensa, escritório, dep. De empre
gada, jardim - Valor R$ 105.000,00

-,

COO 319 - POMERODE - CHACARA
- Medindo 139.314,00m2 - com re

sidência com suíte rústica - 2 lago
as - rio com cacroeiras - 4.000

palmeiras real de 3 anos - 1.000

eucaliptos de 20 anos - rancho -

galpão - Valor R$ 120.000,00

COO 278 - BARRA :\ Residência em

alvenaria, 3 quartos, sala, copa, co
zinha, lavanderia, banheiro, gara
gem, piscina - Valor R$ 55.000,00
- tr,ca por terreno comercial

coo 295 - PIÇARRAS - Sobrado medindo
100,OOm2 - 3 quartos mobiliados com

sacadas, 2 banheiros mobiliados,
lavanderia mobiliada, cozinha mobiliada
com freezer, geladeira, fogão, sala mobiliada
completamente (som), dispensa, 2 vagas
de garngem, telefone, saída para barco no

rio, 400,00 mts. da praia - Valor R$
62.000,00 - troca por Imóvel � J�

COO 324 - RIO MOUiA - CHÁCARA -

medindo 5.000,002 - 2 lagoas com

peixes - rancho - jardim - portão
eletrônico - residência' com 4 quartos,
sala, cozinha, garagem - terreno murado
- pomar - Valor R$' 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SA ALV•. Lat. da Reinaldo Rau
Rua Exp. Carlos Harry Hadlisch,

342, no Centro. Terreno c/ 737m2•
RS l1B.OOO,OO(neg.)

c - casa alv., R.·
Eriehe Milk, 80, eiS
suítes, 4 salas + dep.

R$ 2 0,00 nego

SOBRADO, el3 qtos, 2
salas, c/lareira, eoz.,

lav., escritório,
energia solar.

R$ 115.000,00

CASA MISTA, el 110m2,
terreno el 390m2, 3 qtos, 2
salas, 1 bwe, 1 gar., 1 lav. '

'Lat. WalterMarquardt, área
central. R$ 32.000,00

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

ALUGA-SE - casa alv.,
IS e/3 qtos, sala, eoz., bwe.

R$ 220,00

CASA ANTIGA, com 250m2,
c/ terreno de 688m2 - Centro.
R. João Butschordt, s/no -

Guaramirim. R$ 65.000,00

CASA, el 3 qtos, 2 salas,
bwe, lçv., Lot. Zngeline.
Terreno de 390m2.
R$ 36.090,00 ,

TERRENO DE ESQUI
NA - 547,OOM na rua

da Marisol.
R$ 48\000,00 nego

:

CASA com 200m2 e terreno
com 480m2, 3 qtos, sala,
coz., lav., gar. e uma'

quitinete com quarto, sala
e bwc. Ao lado Master
Piscinas. R$ 48.000,00

TERRENO, com

1396ma�"1casa. el 186m, 1 suíte, i '11,/1'1.
qtos, 2 salas + eoz. + �

dep. R$ 75.000,00. R.
Prof. Jose Bauer, sino

c;,_ASA, alv., 1 suíte + 2

qtos, sala, eoz., bwe, lov, e
garagem

R$ 4'5.000,00

CASA, com 70m2 e outra
com 100m2• Rua João
Planiseheek, em frente

Lojão da Vila.
R$ 115.000,00

TERRENO - Jardim
Froncisco, de esquina,

el 450m2• R$
26.000,00

TERRENO - área de 3.000m2, sendo 30m de
frente e. 100m de fundos. R$ 250.000,00

I .

SÁBt
SÁBADO, 13 de julho de 2� _

CASA, Vila Lenzi, com
135m2, sendo 3 qtos e

demaisdep.
R$ 60.000,00

CASA ALV., el suíte +

qtos, salas + dep. el
210m2 • Terreno 1400m

R$ 95.000,00

CASA MISTA - TERRE,
NO - 15x48 = 720m� -

4 qtos, salas, bwc + dep.
Próx. 0"0 PostoMareolla.
\ R$ 37.000,00

ARIBALDC
!

andar, com ou sem

aeab. R$ 135.000,00
+ prestações

CENTENÁRIO - casa alv.,
el 90m2• R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2�

Intermediária

Vende: Casa alvenaria, cf área 273
m2 (5 dorm.), em terreno 630 m2.
Vila va Preço: R$ 100.000,00
(A

.

a casa de menor valor)

Vende: Ap., contendo 3 dorm., (área
aprox. 90 m2), cf excelente

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

Vende: 2 casas, sendo: mista ç/área 153
tn2, e alvenaria cfárea 70 m2. Terreno
de 770m2. Rua João Planincheck, 472.

Preço:R$ ·120:000,00

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

,/

Vende: Casa em alvenaria, cf 175
m2, em terreno 570m2. Rua José
Pavanello (Ilha da Figueira)

Preço: R$ 98.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 172

m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão

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

� Vende: Sobrado em alvenaria, cf área
144,00 m2, em terreno 141,00m2.
Rua Egydio V. de Souza, 21 (Nova /
Brasília). Preço: R$ 100.000,00

Vende: Terreno com área 469,35 m2.
Rua José Picolli esq. cfRua 902 -

Estrada Nova

Preço: R$ 12.000,00

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

Vende: Casa em alvenaria, cf área
\

122 m2, em terrenoj455 m2. Rua:
Richart Piske, 431 (Czerniewicz)

Preço: R$ 50.000,00

-+ VENDE ')-+ Terreno com área 412,50 m2. Nereu Ramos - ótima localização próx. Posto de
Saúde. Preço especial: R$ 10.000,00

-+ Terreno com. área 2.500 m2. Rua afta Georg (Barra). Preço: R$ 65.000,00
,-+ Casa alvenaria, c/ área 105 m2, em terreno 322 m2. Rua Alfredo Hanemann,

106 (Barra). Preço: R$ 50.000,00
-+ Casa alvenaria, c/ áreaj 120 m2, em terreno 392 m2. Rua Fidelis Stinghen, 111

Preço: R$ 43.000,00
-+ Mine chácara, em-terreno c/ 2.000 m2, contendo casa mista c/ aprox. 117 m2,

e lagoa de peixe. Tifa Teresinha. Preço: R$ 23.000,00 (Aceita carro)
-+ Chácara, ter. c/ 30.000 m2. (Próx. Posto Pérola -Ilha da Figueira). Preço: À

combinai: / "
-+ Apartamento c/ área 166 m2. Ed: Catarina Erchinger-Ap. 203. Preço: R$ 9O.000,W

I
'

Casa alvenaria, cJ área 238 m2 (1 suíte + 3 dorm.), em
terreno 580 m2.

Rua Preso Castelo Branco, 21 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 85.000,00

I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPR�SENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: vJww.itaivan.com.br

5044 - CORUPÁ -casa de alv. cf
190m', 3 dorm sendot suíte, 1 sala
estar, jantar, eoz. ampla, salâo festas
cf ehur., lav., jardin planejado. Terreno
ef540m'- R. Guilherme Melsehrdt,
445. R$ 85.000,00

Ref. 5133 - CZERNIEWICZ - Casa alv.
cf úíte + 02 dorm., 01 bwe, sala estar,
jantar, tv, cozinha, despensa, lavan
derta, terreno cf 420,cYOm2 - Rua
Jacob Gesser; 301 - R$90.000,00

,
5104 - VILA LENZIl- Casa alv. com
área 96,00m2 - 03 'dorrn., 01 bwe,

sala estar, copa, cozinha,
despensa, lavanderia - R$

65.000,00

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

somente a vista

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

96,OOm2 - comercial' - Res. ao lado
da 5tudio FM. Terreno cf

420,00m2• R. Domingos da Nova,
306. Valor negociável, cf eond. de
fazer estacionamento pf clientes.

5032 - CZERNIEWICZ - Sobrado cf
280m2, 2 dorm., ,2 bwc, ,sal? cf
sacada, copa, eoz. ampla, area

\ serviço, desp. gar, pf 2 carros.

Terreno cf 1.450m2•
R$ 120.000,00 negociável

5146 - AMIZADE - casa alv. cf'
158m2, cf suíte cf armários emb. +
1 dorm , bwe social, sala estar/
jantar, eoz. cf armários, varanda,
lav, + edícula .ef bwc, garagem pf 2
carros, cf ehur. R. Henrique Behling,
44. R$ 50,000,00 + finane

Ref. 5137 - VILA RAIJ - casa alv.,
nva, cf 150,00m2, suíte + 2 dorm.,
1 bwe social, sala, copa, ,eoz" Iav.

gar. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00

5074 - VILA LENZI - casa alv. cf
175m2, suite + 2 dorm., 1 bwe, sala

estar em 2 amb., copa, eoz. cf
. armários, lavand. Terreno cf 392m2•
R. Marcelo Barbi, 608 - R$ 75.000,00 -

aceita-se carro no nego

11 - B - sobrado cf 251,00m2,
suíte + 3 o iii/n" 2 bwe, 3 salas, área)
de festas c jf/lur., 2 varandas, suíte e

eoz. cf mÓ\l,t/1(d emb. Terreno cf 600m2•
R. ElizabetVf'Raboek, 21 esq.' Padre
Aluísio Boeing. Valor R$:).60.000,00

)
-,

5140 - ILHA DA FIGUEIRA -

sobrado cf 183,60m2, cf 3 dorm.,
bwe social, sala em 2 arnbientés,
sala TV, varandão, gar., eoz. cf
móveis. Terreno cf '409,50m2• R.

895, s/nv, R$ 78.000,00
.

. �
SABADO, 13 de julho de 20�

5129 - CENTRO - sobrado cf
276,00m2, cf suíte cf bwe, hidra e
closet + 5 dorm, sacada, eoz. cf
armários emb., gar., pf 2 carros, cf
área festas, piso madeira, espaço
pf piscina, Terreno cf 420,00m',
R. Arçentina, 70. Valor negociávél

Ref.. 6020-
Sala
Comercial
cf 79,4�m2
- Centro -

Sala com

quatro
divisões +

bwe - 70 \
andar -, com

garagem
para
médicos e

dentistas -

Rua
guilherme Weege, sala 706 -

R$ 39.000,00

Ref. 1990 - Amizade - Casa
alv. ef140,00m2 .: suíte + 02
dorm - 01 bwe - sala estar e

Jantar - cozinha - lavanderia -

garagem. - rua Paulo Klitzke -

R$75.000,00

Ref. 5150 - Três Rios 40 Sul - casa
alv., cf 70m2, 2 dorm., 1 bwe, copa,
coz. lav., toda murada, cf jardim.
Terreno cf 464,00m2• R. 699,
Augusto Dernarch, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27.000;'00 + fino

. 5134 - VILA RAU - sobrado cf
2.100m2, lot. Renascença - suíte cf
sacada + 2 dorrn. bwe social, sala
estar, jantar, lavabo, copa/coa, ,cf
armários emb., salão de festas cf
chur, Terreno cf 36'4',70m2• R. 753,
na 27. R$ 67.000,00 sinal + financ. /

5145 - CENTRO - Com.fResid. - casa

alv. cf 263,85m', suíte + 2 dorm., 1
bwe social - sala TV ampla ej varanda,
demais cômodos + edícula ej 1 dorrn.
churrasqueira - lavanderia - garagem
pj dois carros, terreno ej 608,00m',R;
BalfudoRio Braneo,800, R$ 170.000,00

r

5105 - CENTRO - casa alv, cl 3
dorrn., sala estar, jantar, coz. 1

bwc, gar. Terreno cf 465,00m2,
R. Clemente Barato, 15, fundos (
posto saúde. - R$ 65.000,00

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

"

Condomlnlo -,

ardi das r
A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE

\
.

• Casas com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salão de Festas cf churrasqueira I

• Financiamento pela CEF em até 240 meses

VENDECA!iA

I
TERRENOS

,000. Nereu Ramos - Lot. Murara, c/ 386,00m2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 12.000,00

,003• Três Rios do Sul- Lot. Primaver/a c/ 315,00m2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 9.000,00,006• NereuRamos- Lot. Zanghelini, c 322,00m2 ••••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 9.000,00
1�07. Vila NOlf�- c/ 429,00m2•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 28.000,00
I
08 'Nereu Ramos- Ruo Luis Sorti, e/750,00m2•••••••• :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 23.000,00

1�09. Nereu Ramos- Localização Central, c/ 500,00m2 RS 11.000,00

,0'" Vila Lenzi- R. Paulo dos Santos, c/ 500,00m2•••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• RS 25;000,00

'0'2• Barra do Rio Cerro - R. Oscar Sehneiaer, c/ 409,00m2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 16.000,00

1013• NOlfa Brasília- R. João Planinseheek, c/ 1.240,00m2•••••••••••.••••••••••••••••••• :•••••••••• RS 85.000,00

101
S· Czerniewicz - R. Roberto Ziemann, c/ 1 037,00m2 RS 95.000,00
6· Três Rios do Norte - de esquina, lot; Sto Antônio, c/ 751 ,05m2••••••••••••••••••••••• RS 22.000,00

CASAS .

���8. N�reu Ra,!,os - R. Madalena Santana, c/II O,OOmi , RS 40.000,00
20'" Vila Lenz/- C/ aO,OOM! - Terreno de 319,00m2•••••••••••••••••••••••••••••••• :•••••••••••••••• RS 25.000,00

201�' Czerniewicz - R. Antonio Gesser, 113, c/ 160,00m2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 80.000,00
2014' Naifa Brasilia

- área c/ 300100m2 RS 160.000,00 "

2016' C!ntro
- c/144m2, terreno oe 900m2, em alv RS 55.000,00 ,

2017' V�/a NOlfa- c/395m2 + piscina RS 260.000,00+ linan

2019
• G/�rdini Lenzi - c/84m2, misto RS 33.000,00

2020' V!'a Rau (COHA8) - R. Abolição, 270, c/ 135m2 RS 25.000,00
2022' V1a Rau

- R. Conrado Herdmann, lot. 28, e/2 cosas. Uma de 72m2 e outro de 63m2•• RS 30.000,00
2027' Vila Rau

- R. Anton Frerieh, lot. 73, c/ 160m2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 53.000,00

2030' Ana Paula 111- R. Sanla Ano, 773, alv., c/II Om2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 37.000,00
2031

'lIha da Fipueira - R. Aguas Clarals alv., c/ 128,53m2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 58.000,00

2033' Czerniew/(z- ótimo localização, c 155m2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• RS 110.000,00
• Santo Antônio - R. Hercílio Anacleto Garciô, 416, alv., c/ 110,00m2.. RS 27.000,00

3000 •
APARTAMENTOS .

3001' Vila Lenzi - c/ 72,00m2, 1 suíte + 2 quartos RS 50.000,00
3002' Centro- eobetura c/ 400,00m2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RS 160.000,00
3003: Centro- R. Reinoldo.Rau, e/3 qtas, c/ 120,00m2 RS 65.000,00
3004

Ed. Fragata - R. 8ahla RS 55.000,00
• Id. Fragata - R. Bahia , RS 58.000,00

900 • •
CHACARA

O· Tres RIos do Norte - c/ coso. de 100,00m2, e terreno de 23.000m2 - Topografia piano .. RS 70.000,00

"CINCO ESTRELAS E
VÁRIOS SORRISOS"

...

Lote c/ 375,00ar, prontq_p/ construir, c/ toda infra-estrutura. Localizada
na Rua da Caixa d'Água, lotemaneto Menego"� bairro Estrada Nova.

I
VALOR RS 13.000,00. NEGOCIÁVEIS

Sobrado c/ 460,00 ar, c/ 1 suíte, 3,quartos, cozinha, bwe, varanda, gara
gem + 2 salas comerciais no térreo c/ 96,00nr e 50,00 m2, respedivamen

te. Localizado na Rua (97) Rio de Janeiro, bairro Czerniewez.

VALOR RSI3.000,00. ACEITA-SE Cf1MINHÃt) BAÚ. VOLKS/MERCEDES 608
OU CASA/APTO NA PRAIA ATÉRS 50.000,00.

VOcê pode mU.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILar Imóveisl
275-2010 /9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

CASA DEALVENARIA - c/3 qtos e demais dep., nova,
toda murada, cl 150m2• Bairro Santo Antonio, somente
RS 35.000,00. Aceita-se proposta 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. + prestacõesdo
terreno. Bairro Santo Antonio

CASA MISTA - cl 3 qtos. R.lilia Ayroso Oeschler, Bairro
Ilha da figueira. RS35.000,00

CASA DEALVENARIA - c/4 qtos. R. Carla Rubia Grossi,
Bairro Vila Rau. RS45.000,00

TERRENOS - financiados no Bairro Santo Antonio

• Terreno cf área de 442,00m2 (13x34), sito ,<\0
loteamento Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R� 18.000.00.
• Terreno cf área de 600,00m2 (15x40L sito a Rua

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

CASAS
I

• Casa de madeira cf 72,00m2, Rua Antonio José
\

Macedo - Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
R$ 30.000,00.
• 112 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,09
• Casa de alvenaria, cf 400,00m2• Centro.
• Casa de alvenaria, cf 280,00m2, em construção

�

1
(70% concluído}, no Jaraguá Esquerdo.

R$1·65.000,00) \
• Casa de alvenaria, c/70,00m�, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00
• Casa de madeira, cf 80,00m2, no firense - lote
101 - Jguá Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação
• Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, c/ 65,00m2, Lote
256 - firense. R$ 18.000,00
• Casa de alvenaria, c/ 60,00m2, Jguá

\

Esquerdo -

Lote 156 - firense. R$ 25.000,00I LOTEAMENTOS fiNANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUE

NA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO "

I.·
OURO

VE�;ND����;�;;:O
EDifíCIO GONZAGA

Aptos de 2 e 3 qtos (financiamento própria)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av_ Mal_ Dedoro. 1179

iir371-1136

'8
, A

SABADO I 13 de junho de 20�

•••
Café da manhã
Chá da tarde

1

2(47) 372-0316
Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - se

1 Desenvolvimento
do PotencialHumano

1
1

-, BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2., térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

\ �

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.
À vista R$ 35.000,00 (aceito propostas)

empregos
REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival,

VENDEDOR EXTERNO - Procura-se�
autônomo, pI área de automação,
cl carteira de clientes, ótimos
ganhos. Tratar: (041) 3027-5269, cl
Zilda.

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa

se, cl experiência, para trabalhar na
área de seguros. (Vir acompanhado
de Curriculum). Tratar: (47)
3700075.

.�perití"oo�
executiva

�aternidn4e
3rufas e [flores
Eicor e Chocolate

,especialmia das c...Mães

especial miá dos S}Jamorados
\

�REPRESENTANTEjVENDEDOR
- pI

.

. •.� •. «. "jvender produtos pi construção eOutras ocasioes especWls .' ,.acabamento.
(Trazercurriculum).

•
\�.;. Tratar: 370-6533, cl Marina.

1"( ..fI, VEND.EDORAS - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353. '

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pI Jguá do Sul e região.
Consórcio União. Tratar: 371-8153
ou 9122-6233. Rua Barão do Rio

Branco, 627, centro.

VENDEDORES - Precisa-se para
Jaraguá e região, área de plano de
saúde. Trat�r: 371-6709.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e
impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

DIARISTA - Procuro trabalho.
Tratar: 9114-7963, cl Leide.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, tenho 21 anos, sou

solteira. Tratar: 371-8081 (8h as

17h), cl Claudia.

DIARISTA - procuro emprego, ou

mensalista, cl referência. Tratar:
371-3837 (recado pI Maria, mãe de
Suzana).

I
ENFERMEIRA - Senhora oferece-se
para trabalhar como enfermeira, pi
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas. Tratar: 9122-7410 cf Lu.

ENFERMEIRA - particular, oferece
se pI trabalhar eh, sistema de

plantão, experiência comprovada.
Tratar:
371-3859.

OFEREÇO-ME - para trabalhar de
motorista ou fazer serviços de

\

banco, etc. Período integral. Tratar:
9979D518.

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

275-2629, após 18h30.

PEDREIRO - procuro serviço, tenho
prática e indicação. Tratar: 372·
0624, cl Natália.

PROCURO - emprego na área

administrativa, ramo imobiliário,
seguros. Tenho experiência
comprovada. Tratar: 9903-1898, cf
Daniela.

PROCURO - serviços para fazer em

casa. Tratar: 370'-1827.

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia pI cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:

9603-3383, cl Euda.

SENHORA - Oferece-se pI cuidar de

pessoas idosas, cuidar de I)ebês
(babá), possui curso de

enfermagem e tem referência.
Tratar: 373-3775, cl Bernadete.

,SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

TÉCNICO - Procuro vagas, eletônico ou

informática. Tratar: 276-1476, cf Elol.

Vendas e Serviços

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificpdor de Chamadas
* Atendedor Automático ..

* Espera Telefônica personalizada
* Soluções em equipamentos

para televendas
* Monitoração de imagem

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netun6.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

., intelbral
111111 HDL
�,-
IIClIII

Fone/Fax: 275-2992

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J Ci)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

,

BRINCANDO NAS FERIAS

PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS

Período: 22 a 26 de julho de 2002

No dia 25 de julho, iremos fazer um passeio co Fazzenda Park
Hotel em Gaspar, com saída às 8h e chegada às 18h30

buronte a semana teremos muitas diversões' como: passeios,
brincadeiras, gincanas, playground, jogos, e muita diversão.

I

Será 'oferecido lanche todas as tardes. Haverá monitoria
especiclizcdo para atuar com as crianças.

Inscrições limitadas e abertas

i
SESC:

371 8930 ou 371 9171
,

)
11

If--------------------------- ------------1

Rua Preso Epitácio Pessoo, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-rnoil: cajaragua9osul@sesc-sc.com.br

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

JARAGUÁ DO SUL

PrOMove Curso de:'
t' MOPP

(Treiname1nto Espeprfi�o de Condutores de
\

Ver�ulos Rodoviários Transportadores de
\

,
,

Produtos Perisosos)

Ins�ri9ão até 03/08/2002
"

"
,

VAGAS LIMITAOAS!U

CORREIODOPOVO 9

PROGRAMACÃO DE CURSOS,
,

,

(

CH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENlíCURSO

15h 09/07 a 12/07 3g a 6g , 19h às 22hFidelizar o Cliente
\

RS 90,00 ou

1+1 RS

47,00
Vendas Externas

RS 86,00
Dê Vida a Sua Loja
5 RS 145,00 I

01/08

19h às 22h

220h29/07 a 18/11 2g, 3g e 4g 19h às 22h 1 +

Excelência no Atendimento 12h' 29/07 a

2g a 5g 19h às 22h RS 78,00) (

Matemática Financeira c/ �p 12C20h

às 22h RS 75,00 ou

29/07 a 02/08 2g a 6g 19h

1+ 1 RS

38,00

FIESC
CIESC

.

I
SESI
SEIVAI
IEL

-,

I

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Centro. de Atividades Jaraguá do' Sul; I

Rua Walter Marquardt, 835 - sesi@netuno.com.br
FONE: (47) 370-7899 FAX: (47) 370-7690Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'-- VVotomhti� I fili�nça$

I

Ranger 98 Azul Gas. R$ H).500,00
Parati 2p roda esp. 91 Branco Alc. R$ 6.900,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.500,00
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.800,00
Resta,4p

,

99 Azul Gas. R$ 11.500,00
C-20 88 Bege GasjGnv. R$ 14.800,QO
Gol1.6 96 Verde Gas. R$ 9.800,00
Gol1.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00
Uno Mille 96 Branco Gas. R$ 7.900,00
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ &.800,00
Fusca 79 Branco Gas. R$ 2.900,00
Monza 4pts. compl. 93 Azul Alc: R$ 6.700,00
Fiorino olímpio 90 Branca Gas. R$ 6.700
00

Kawasaki KDX 200 92 Gas. R$ 3.800,00,

/

Fone (47) 371-2111
Fa� (47)275-2076

Veículos, peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br
Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Corsa 2p
Corsa 2p
Gol MI
Gal MI
Gol I
Palio 4p
Corsa
Uno 2p, SX
Uno 4p
Escbrt GL
Escort GL
Escort Xr3
Verona GLX compl.
Kombi

98
98
98
97

,

96
97
94
97
99
93
88
87
90
94

R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
R$ 11.300,00
R$10.700,OO
R$ 10.100,00
R$ 11.200,00
R$ 8.000,00
R$ 8.500,00
R$ 10.600,00
R$ 8.000,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00

Rua: Angelo,Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Su
(47) 37-:;-1772 - 273-1001

MODELO COMB. COR ANO
vw

GM Go1Mll.0 G Branco 199
Corsa Milênio, 4p 02 Branco G Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995

Fuscal.600 G Cinza 19
,

Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G
Fusca 1300L G Azul I 1985KadeH GLS, compl., '2p 98 Branco G Santana CO, 4p G Cinza 1985Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G \RAr

Corsa Wind, 2p 96 Bordo G Uno CS 1.5, 4p G' Prata 1996
VW AorlnoLX G Azul 1996

Gol Mi, 2p 97 Branco G Uno CS 1.5, 2p G Verde I 1995
FORD Aorlnol.5 G Prata 1993

Fiestá, 4p 97 Branco G
Santàna Quantum G Marrom 1990

GM
Escort GLX, 2p 95 Branco G [).20 Conquest, compt-er D Branco 1995

Escort Hobby 1000 94 Cinza G Omega CD 30 compl. G Verde 1993
Chevatte Junior G Prata 1993

F-lODO gabo 95 Bordô D Monza Classlc, 4p
I

G Dourado 1990\,

FIAT FORD !;KaGL G Brancó 2000 '1

Mille Smart, 2p 01 Branco G RangerXLTcompl. D Prata 1999

Uno Millé SX, 4p 98 Cinza G Aestal.0 c- G Azul 1997
EscortXR3 Conv. A Prata 1987

Uno\Mille SX, 2p 98 Bordô G IMPORTADOS
PeugeotSolelll06, 4p,l.0 G Prata 1999
Peugeot40s SRI, compl. G Azul 1995

)\

Você, precisa
de dinhei,ro?

Temos a solução!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

/

,/ /

Refinanciamos
seu veículo! \

\ - 9981-58401
9979-0113

\ Operadoras Maga e Orsola

/

Financiamos�\
I

'seu veículo!

\
9981-5840
9979-0113 I

Operadoras MéJga e Orsola

1

Corsa, 4p, 97
F-l000 Dupla Comp 91
F-l00087

Gol1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99
Saveiro 1.6 MI 99
Monza Class 2p Compl,
Monza 4p Menos ar

Chev'ette, ale., 88
I I

Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE 1.5
Courier 1.3, 98 ,

Eseort 88

R$ 12.500,00
R$ 30.000,00

I

1 R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 14.200,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 12.000,00
R$ 4.300,00
R$ 4.500,00
R$ 7.50000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
15

15
15

16
16
15
13
o

96 Prata
64 verde meto
91 prata
91 prata

2000', verde met.

197 branco
94 cinza
94 prata
94 azul meto
93 cinza
92'

�
dourado

98 bordõ
97 bcrdô
97 verde mét.
95 bcrdô
94 Azul meto

96 azul met.
94 cinza
94 dourado
94 branco
91 preto onix
89 cinza

02

Gol 1.0, rodas liga leve. 15. para-choque pers. aerof61io

Logus Cl., 1.6 desemb. ar quente
Parati CL 1.6, vidros elétr. gas.
Parati Cl, 1.6, gas.
GM
Corsa Sedan. 1.0, 4p, dir. hidráulica. único dono

Vecfra 2.0, GL, compl. cl película, gas.
véctra CD. 2.0. completo
Vectra GLS 12.0• completo
Kadet EFI, 1:8, limp. desemb. ar quente
Kadet SL, 1.8, desemb. ar cond., ar quente
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
FIAT
Uno Mille, EX. 1.0, 4P. gas .•. Iimp. e desb. tras., ar quente. compl. • ar

Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., lp. e desb.t.. gas .• ar quente
Uno Mille. SX, 1.0, ar, Ip. e desb.t., gas.
Tipo 1.6, compl. - ar, 2p
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo
FORD
Escort GLI, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr.

Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Escort Hobby 1.0, gas.
Escort Hobby 1.6 \

.

Verona LX, 1.6, desemb. ar quente
Escort L 1.6, alc.
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 - R$ 2.500,00

'5
3
3
O

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirirn ou Schroeder.
Tratar: 9103-2082, c/ Lurdes,

ASTRA - Vende-se ou troca-se, 95,
c/ som, alarme, trava, vd.eletr., ipva
pagc até 03, sem.multas. Tratar:
275-2885,

CHEVY - Vende-se, 93, camping,
'

branca, R$ 5,500,00, Aceito carro de
maior valor. Tratar: 9112-4950 ou

37.2-D560.
I

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1,6, gas.
azul, R$ 5,000,00, Tratar: 371-7260,

CHEVETTE- Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas, R$ 3,500,00.
Tratar: 275-1817,

C-:LO - Vende-se, camionete, 70, dle.
R$ 8,000,00, Tratar: 374-2011,

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, c/
N,F" aro 14,' lona marítima, som

CHEVETTE- Vende-se, SL, gas, verde,
86. R$ 3BOO,00, neg, Tratar: 370-7703,

CHEVETTE - Vende-se, 1,6, 86, alc.
R$ 3,000,00, Tratar: 9952-7084ou
373-3001, c/ Mara, hor. Cornl..

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde,
R$ 2 000 00 Tratar 370-2718

CORSA - Vende-se, 94, 1,0, R$
8,800,00, Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se, Wind, 02, C/
6,509km, R$ 13,500,00, Tratar: 372-
1590, c/ Luiz ou. Mercedez.

CORSA:_ Vende-se, 4p, 99, único dono,
c/ rodas esportivas e insufllme. Tratar:

9122-3,283 ou 37(}o330,

CORSA - vende-se GL, 1,6, dir,
Hidr., 96, azul, R$13:000,00. Aceito
proposta s/ troca. Tratar: 370-8154
ou 9955-9206 após expediente,

CORREIO DO POVO,U

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc, MeL, vd. Eletr., trv eletr. ar

cond. espelho eletr., capo eletr.,
d.h, volante escamoteável, 6Cc,
gas, completíssimo. R$ 5,500,00,
lrnpec. Tratar: 9979-0605.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
oompL, doe, paga até 2003,

R$ 12,000,00 ou.troca-se pi menor
valor. Assumir financ. Tratar:

275-2860, c/ Sandro,

MARAJ6 - Vende-se, 81, cinza,
barbada, R$ lAOO,OO, Tratar:
37(}o670,

MARAJO - Vende-se, 82, Preço de
ocasião, Tratar: 370-9282.

MONZA - Vende-se, Classic, cornpl.,
90, 4p, c/ rodas liga leve, em ótimo
estado, R$ 6.900,00, Aceita-se
contraproposta, Tratar: 9905-3900,
c/ Marcos:

\

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

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

1\
n CORSA-vende-sePicape, 96, GL, prata,
'\ acento de couro, em ótimo estado, R$

\10500,00, Tratar. 371-6651ou 99774913,
I

'

ORSASEDAN - Vende-se, bordó, 95,
R$ 7BOO,OO, Tratar: 372-3890, c/ Sonia,

CORSAWIND - Vende-se, c/40,00Ókm,
branco, 97, Tratar: 9905-0474.

DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.
R$ 5,800,00, Tratar: 376-3287,

0-20 - vence-se.concuest, cornpl.,
95. Tratar: 3�4-1117.

0-20 - Vende-se, turbo, 90, R$
10500,00 + financ. Tratar: 373-2563,

Branco
Vermelho
Prata
Verde
Azul
Azul
Preta
Branco
Prata
Branco
Roxo
Vermelha
Marrom
Prata
Verde
Bordo
Roxo
Verde

\Roxo
Prata
Azul
Vermelho
Branco
Prata
Verde
Branca
Prata
Branca
Vermelho
Cinza
Branca
Azul
Cinza
Prata
Bordô

2001
1993
1997
1996
1996
1988
1996
1996
1994
1993
1994
1998
1987
1978
2000
1995
1994
1997
1996
1995
1991
1991
1983
1991
1991
1990
1998
1996
1990
1990
1997
1995
1995
2001
1994

Fone: (47)
370-8622

Em frente ao Posto Mime

5-:L0 - Vende-se, 01, prata, cab, dupla,
v,e. trava, ar-cond., d.h., alarme, CO,
4x4, compL R$ 55,000,00, diesel,
Aceito carro ou moto de maior ou menor
valor. Tratar: 9952-7084 ou 373-3001.

('COMPRO
CONSÓRCIO

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

,I
VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terreno, Tratar: 371-9616, c/ üdto.

VECTRA-Vende-se, GLs, azul met., copl.,
único dono, c/ CD Pionner, 97, R$
18,000,00, Tratar. 370-3244 ou 91124950,

Contemplado ou não

contemplado,
( mesmo em atraso,
pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou

9968-0588

L
Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Palio Fire EX\ LO, 2pl cl opcionais !

Fiat Prêmio CS 1.5, ale
Uno Mille, 4p v/t + ar

Uno Mille EP. 4p. Hmp.ydes.yer quente
Uno Mille ELX, 4p. completo
Uno 1.3 CS cl opcionais
Fiorino 1.5i, Trekking
Tempra 2.0 IE, completo
Gol CL 1.6, cl opcionais
Gol 1000 bácico
GoJf GTI complycourcyteto I
Paratl 1.0, 16v, 2p, ar/direção
Santana ,GlS, 4p, autom.
Fusca 1300L, rodas 14
Corsa Sedan 1.0, 8V, te/ar
Corsa 1.0, 2p,Wind cl opcionais
Corsa 1.0,2p Wind, cl opc.
S-10 DeLuxe, 2.5, turbo diesel
S·10 DeLuxe, 2.5, turbo diesel
Vectra GLS 2.0, completo
Monza Classic, 4p, completo
Ohevetté DL 1.6/5 + rodas
Chevette 1.6 Sl, ele.
Chevy 500 Dl 1.6/S álcool
Opala Diplomata 4p, relíquia
D-40, Baú Diesel
Flesta 1.0, 4p, básico
Pampa 1.6, cl opcionais
Escort L 1.6" cl teto e opcionais
Verona lX 1.6, cl opcionais
F-l000 Xl, compJ.
Peugeot 306 XS 1.6, compJ.
Seat Cordoba GLX, 1.8 completo
Titan 125, part. elétr.
Kawasaki, ZX-ll

Rua Walter

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-513\1 - Plantão 24hs 9979-3484

MONZA- Vende-se, GLS, compl. - ar,

4p, R$ 8.200,00, Tratar: 9953-9966,

OPALA - Vende-se, 87,grafite,
4Cc,,'alc., em ótimo estado, R$
3,500,00, Tratar: 3734018.

ôMEGA - vende-se 93, GLS,
completo, teto c/ comp, de bordo,

R$ 8,500,00 + 19 x 275,00. Tratar:
37Hl432

5-:L0 - Vende-se ou troca-se, Oeluxe:
diesel, 96 e 97, impecável, Tratar:
276-3223,

5-:L0 - Vende-se, 96., preta, com d/h,
valor a comb, Tratar: 376-1772, c/ NeL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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H� 20 ANOS A GENTE FAZ,
VOCÊ SE SENTIR EM- CASA.

"
I

(

Só quem tem 20 anos de casa pode oferecer a VOQê toda a sequrarrça.a tranqüilidade e a

certeza do melhor negócio. Na hora de, comprar, alugar ou financiar seu imóvel, procure a

Chalé' A gente tem tudo para fazer"vóêê,se sentir em casa.

/

\

Compra: .\ \fendê • Aluga .' (\drni'hi:str$l
Rua Reinaldo Rau, 58,. .Centro • Jaré!guá'!do Sul • Se

Fone: (47)371--15QO • Fax: (47) 275-1500 � Plantão: 9975·1.500
e-mail: iml:>çh(\I�@netuhb.çom.pr • www.irnoveis.net

---����-�-_.__..

\
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frente ao Posto Marechal.

2022 - Centro - Terreno ej 609m2 - R$

48;000,00
2034- Centro - próx. Justiça Federal- Terreno

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

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

IrO.8 ,Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722 '

IMÓVEIS

VENDA

1052 - Água Verde - casa - mista ej5 qtos

em terreno ej 720m2 (15x48) - próx. aos Es

coteiros - R$ 38.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - Cása - mista, ej 4

qtos, local alto, pavimentado - R$�5.000,00
1314 - Vila Leilzi - Casa - (1 de madeira e 1

de alv. semi-acabada, ambas com 70m2).
Terreno ej 450m2, murado. R$ 37.00Q,00
1985- Picarras-Sobrado-ej 100m2, 3 qtos,

ehur., ej telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
I

1986 - Guaramirim - Casa mista, parte alta,

ej 200m2, terreno ej 616,87m2, 3 qtos, 2

bwe's, ehur., gar. pj 2 carros, Aceita imóvel

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

(30x29,50)
2021- Centro - Terreno ej 1537,06m2• Em

\

ruas

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

(15x25,25), próx. Champagnat - R$

25.700,00
2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18) - R$

18.000,00.
'

2132 - Centenário - Terreno - ej450m2,

(15x28), próx. ao portão 3 da weg II. R$

21.000,00
2175-Czerniewicz-terreno -ej 1.141,40m2

(26x43. 20mt) próx. ao Pama (parte alta) -

R$ 28.000,00.
2198 - Figueira - Terreno (alto) - Rua Rudolfo

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

22.900,00
2199 - Figueira - Terreno - de frente p/ a rua

principal, esquina ejI421,40m2, sendo 22m

de frente - R$ 34.500,00
2200 - Figueira - Terreno Rua Sta. Júlia ej
304m2 (16x19) - R$ 15.900,00
2201- Figueira - Terreno lateral da rua princi
pal ej + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00
2369 - Vila Nôva - Terreno parte alta,' e(
4651,40m2• R$15Q.000,00
2982 - Guaramirim - Terreno defronte pj as-

, \
falto pj Massaranduba, ej 42372m2, R$

40.000,00
2983 - Guaramirim - Terreno próx. Pedreira
Rio Branco, ej área 45Óm2 (15x30). R$

\

7.500,00 ,

3000 - Ed. Cri'stiane Monique - suíte, 2. qtos,
coz, mobiliada, .dep. ernprgada, 2 vgs gara
gem. Área privativa de 128,09m2 - R$

80.000,00
3023 - CENTRO - APARTAMENTO no

Edjaraguá ej suíte + 2qtos - R$ 75.000,00.
3053 - CENTRO - APARTAMENTO no Ed.
Royal Barg - suíte ej hidro + 2 qtos, dep,
empreg., 2 vgs. garagem, sacada cf churras
queira.

\

\1

L T DA.

1002 - Centro - Comercial!

Residencial - casa alv., cl 154,89m2,
I

cl 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa,
cozinha, lavand., chur. e garagem.
Terreno cl 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

1351 - V.....A NOVA - CASAS (2 de
alv, e 1 mad.), terreno 876,56m2
(23,80 x 36,83). Casa de madeira

cl 100m2, 4 qtos; Casa de alv.
menor cl 60m2, 2 qtos; Casa de
alv. maior cl 161m2, 3 qtos, chur.
e gar. pI 2 carros. R$ 150.000,00

1007 - CENTRO- terreno cornl.
(próx. da Marechal) cl 461,20m2
(15x31,50mt) cl casa de alv. de.

120m2 - R$ 150.000,00

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

até R$ 100.000,00.
R$ 170.0000,00

E-mail: girolla@netuno.com.br

1313 - VILA LENZI - RES.

PIERMANN - SOBRÁDO cl 250m2, cl
suíte + 3 qtos, garagem pI 2 carros,

chur. Terreno cl 450m2 (15x30). ,

Aceita outro imóvel como parte do

pgto - R$ 200.000,00

1211 - 19uá Esquerdo - parte alta -

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

aceita troca cl apto - Central cl 3 qtos.

.r 1174 - CZERNIEWICZ - sobrado

de .alv, - próx. a Gruta N. Senhora

de Fátima, cl suíte, 2 qtos.
I

') R$ 135.000,00

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

3352 - Vila Nova -

APTO NOVO - cf
suíte cf sacada + 1

qto, sala cf sacada

e chur. R$
54.000,00. Aceita

carro ou casa em

Flortanópolis

3092 - Res. Bartel - Apto novo ej suíte + 2

qtos, cf piso laminado - R$ 47.000,00
3101 - Baependi próx. da Rod. - APTO ej 3

qtos - 3º andar, piso de madeira - R$15.000,00
+ finane.

3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata -

ej suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada ej
ehur., piso = madeira. R$ 35.000,00 + finane.

4208 - Schr,oeder - Chácara - ej245.800m2,
tendo 400mts frente pj estrada principal, casa

em alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$

150.000,00.

LOCACÃO
601- CASA ALV. ej suíte + 2 qtos - Vila Lalau

- R$ 600,00.
602 - CASA ALV. nova, ej suíte+ 2 qtos, piso
cerâmico - Vilà Ra,u - R$ 350,00.
603 - CASA ALV. ej 3 qtos - Nova Brasília - R$

650,00.
604 - CASA ALV. ej suíte ej hidro + 2 qtos -

Centro - R$ 770,00
605-CASAALV. novaej 3'qtos, em Guaramirim

- R$ 300,00.
606 - CASA ALV. nova ej3 quartos em Nereu

Ramos - R$ 270,00.
609 - CASA ALV. ej 3 qtos, semi-mobilhada ba

Barra do Rio Cerro- R$ 400,00.
610 - CASA ALV. ej 2 qtos - João Pessoa - R$

200,00
611- CASA ALV. cj 2 qtos, prox. Weg " - R$

380,00.
612 - CASA ALV. ej2 qtos, próx. Studio FM.

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

querdo- R$ 230,00.
614 - CASA ej 2 qtos, 'lo Água Verde - R$

250,00.
615 - CASA e!3 qtos, Lot. Ana Paula. R$

220,00.
620 - APTO pj fins comerciais, ej 5 salas e

cozinha semi-mobilhada - R$ 880,00.
621- APTO ej suíte + 2 qtos - Ed. Isabella - R$

470,00
622 - APTO ej 1 qto, no Czemiewiez - R$

250,00.
624 - APTO cf suíte + 2 qtos - Ed. Verona - R$

/

400,00
625 - APrO CENTRAL ej suite + 2 qtos e dep.

empregada. R$ 600,00.
627 - APTO cf 2 qtos - Ed. Caitano Chiodini - R$

300,00.
628 - APTO pj sulte'+ 2 qtos, no Centro. R$

400,00. I

629 - APTO ejsuíte + 2 qtos - Ed. Tower Center

- R$ 660,00
631-APTO CENTRAL suíte ej Hidro + 2 qtos, 1

deles mobilhado, dep. empregada: - R$ 400,00.
632 - APTO ej2 qtos, na Barra do Rio Cerro.

R$ 270,00.
635 - OUITINETE - ED. MAROUARDT a partir
de R$200,00
640 - CASA ej suite + 2 qtos em prédio ej
salão de\festas, pseina e playground. Fino Aea- '

bamento - R$ 780,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.! CEDRO MOVEIS
UNO - Vende-se, .EX, 98, bordô, c/
alarme, 50.000km, original, único dono.
R$ 8.700,00. Tratar: 373-4018.

UNO - Vende-se,
Mille SX, 97,
bordô, gas., v.e.,
trv.e., limp.: desb.
tras., ar quente,
para-choque pers.
R$ 8.500,00.
Travar: 371-5343.

'G·····U·.•.A.I··.·:.!A.
I �j Cti; 1-1;."1'

MOTOS NOVAS E USADAS

, .

E A SELEÇAO EM RITMO DE PENTA '1
) I

TUOO eM 5X !

seM dUROS

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00, c/ R$ 2.500,00
entro Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, Fire, 1.0, c/
7.000km, 02, branco, 2p, c/ CD,
alarme, insufilme e seguro pago. R$
12.800,00. Tratar: 370-2227, c/
Anderson.

Veículo
RF 600
XT 600
XT 22S
NX 350
CB 450TR
CB 400
DT 200
CBX 200
CBX 200
XlX 250
XlX 250
NX 200
IND 250
Titan 125
Titon 125
Titon 125
Bis 100
Bis 100
H. Drean 100
Mini mala Handa
Mini mala Vomoho

Ano Comb_
(93 G
96 G
00 G
96 G
B7 G
BO G
95 G
01 G'
9B G
B9 G
B4 G
9B \ G
9B G .

02 G
00 G
99 G
02 G
9B G
96 G
50 G
50 G

Cor
Vermelho
Bronco
Azul
Vermelho
Bronco
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Bronco
Verde'
Prelo
Vermelho
Verde
Azul.
Vermelho
Azul
Azul
Bronco "

PW 50

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

UNO - vende-se 1.5

R, 89, vidro eletr.,
desemb. traseiro,
álcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651.

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

r

UNO - Vende-se, 91, vermelho, 2p.
R$ 6.000,00. Aceita-se carro ou

moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-

!. 3001, c/ Mara, hor. comi.

* Móveis sob medida;
* InClusive móveis de
Gramado;

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

UNO EP - vende
se 96, 4 pts,
completo ( - ar), c/
aro de liga leve;
azul. R$ 9.100,00.
Tratar: 371-0010

c/ Sílvio.

UNO - Vende-se, 92. R$ 3.500,00 +

l'x R$ 191,00. Aceito carro de menor
valor. Tratar: 370-2152, após 14hs.

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

UNO 5 - vende-se

91, R$ 3.200 + 17

196,00. Tratar:
372-2301c/
Margarete.

BR280Km 57, nº 1149-Pr6ximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373-091.7j373-1381.-Guaramirim-SC

,�

cond., d.h, e trio eletr, Tratar: 370-3062.PALIO - Vende-se, 99, 4p, compl. -

ar. R$ 12.950,00. Tratar: 9975-0175.
ESCORT - vende-se, super, ano 95

GU', gas., marronmet., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por

BELINA - Vende-se, 78, gas., branca. outro de menor valor. Tratar: 9111-

R$1.500,00. Tratar: 274-8550, c/ Danilo. 6209 '2! Marcelo.

PALIO - Vende-se, EDX, 97, c/
FIORINO - Vende-se, 88, branco. R$ rodas e cd, dourado. R$ 5.500,00 +

3.000,00. Tratar: 376-1375.
'

28x R$ 330,00. Aceito carro de
menor vaiar. Tratar:'9975-9161 ou

PALIO - Vende-se, 98, 4p. Tratar: 370-3244.
371-4225. BELlNA - vende-se 87, R$ ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:

4.300,00. Tratar: 376-0591 c/ João. _99_6_3-_7_64_1_.__
-rr-:

_

PALIO WEEKEND - Ei você! Que
está procurando. Esta é sua

opcrtunldadde. Não perca! 98.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

PALIO - Vende-se, 99, 4p, vidro,
trava, cinza. Tratar: 371-3447, c/
Odilon:

PNEU�GEOMETRIA
CON�ERTm DE RODA�

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

�À2.000,00.. Tratar: 370-27,18.
RCEL - Vende-se, II, 79, em bom

, (
ado. Aeeitotroea. Tratar: 9122-

li 7, c/ MarCia. '

'i REY - Vende-se, 87, 4p, c/ ar

ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4.500,00 + finane. Tratar: 373-2563.

BALANCEAMENTOPALIO - Vende-se, 99. R$
10.800,00. Tratar: 9975-0175.

ESCORT - vende-se Hobby, 96. R$
8.000,00. Tratar: 373-2563.

TEMPRA - Vende-se, Ouro; 96. R$ .

8.500,00. Tratar. 376-2890oú9117-1220.

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113.

ESCORT - Vende-se, 86. R$ 2.600,00.
Tratar: 371-7341, c/ Dorival.

TEMPRA - Vende-se, 16V, eompl., 95,
R$ 10.500,00. Tratar: 9953-9966.

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

R$
R$
R$
R$ 92,61
R$ 103,63
R$ 117,35,
R$ 140,36
R$ 154,05

CI00 BIZ
CG125KS
YBR125ED
CGI25' ES
XLR 125 ES
'CBXSTRADA
TWISTER
T'ORNADO

76,37
80;43
92,22

GRUPO ESPECIAL'
I

.

CARROS

R$
R$
R$
R$
R$

8.591,bo
R$ 9.702,00
R$10.296,00
R$ 11.394,00
R$ 12�348,00

127,79
144,31
153,15
169,.48
183,64

R$ 20.502,00
R$ 35.622,00
R$ 50.535,00
R$ 76.300,00

R$
R$
R$ '888,19
R$ 1.341,.03
,/

360,33
626,.08

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



!

Abrir pQr(as para os sorhqs

das pessoas e construir .os alicerces

para esses sonhos Virare,m realidade,

Foicem esse oqjeÚvo que ahistóriada
Chalé lmohiliária corneçoü a ganhar

r'spaço na lristórtatíe'jaraçuá'do Sul.
E:_

,

) \,
.

Mai.s que um:a' imobí:liáiia,

r!reCendo sei'yi(os dê lotação,
compra, venda e administração de'

toteamentos, a Chalé é parceira dos

jaraguaenses, pois participa desde o

início de Uma grande conquista na vida

deles: o sonho damoradia.

Com uma equipe de profissionais

qualificados para oferecer 'ao cliente o que'

há de melhor para a sua satisfação, a Chalé

investe. constantemente "lá tecnologia em seus'

sistemas de g�r�nciamento, buscando sempre

ilgilidade e .segurança - car'il,c(ê.'rístiças:

i n'dí:s:pensávei s, que fàzetn diferença no 'se,gmehto

imobiliário.

Por oito.anos cônseoutivcs a: Chalé é destaque
1

nas pesqúlsasvde opinião p6&lka, em Jaragua do SUl e1

�giã6, �esultado da dedicác;:iibe colrjp'r6'i"hetimentó total no
,

mercado; Com ZÓ anos' de casa" á, Chalé está mudando sua

marca, e o motivo dessa, 'hfudáhç,i( rnajs U'ma vez, é o, cliente, que

merece ser recebido SéríJpre;'tont qúafi'dade e 'o' conforto-para fechar,
, I

grandes.ne.góçlos,

Compra • Vende • Aluga • Administra
\

Rua ReinoléJo Rau, 58 .. Centro • Jaraguá do Sul • se • Fone: (47) 371-15'00
fax: (47) 275-1500 • Plantão: 9975�1500 • e-mail: imbchale@netuno.com.br

.

/
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ESCORT - Vende-se, modelo
europeu, 93, vermelho per. R$
3.000,00 + flnanc. R$ 289,00 mês.
Tratar: 374-1390, cl Neto.

ESCORT - Vende·se, 86. R$
3.000,00. Tratar: 371-9730.

(
F-l000 - Vende-se, 90, Imp. Valor a
comb. Tratar: 376:1701.

. F-l00Ó"- Vende-se, 94, compl. RS
27.000,00. Aceito troca. Tratar:
376-1701.

F-l000 - vende-se 95, motor MWM.

R$ 26.000,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 373-2563.

F-l000. Vende-se, 55, 94, gas.,
único dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
99958242

F-l000 - Vende-se, prata, compl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, dle. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou
maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. comI.
I

F250 - Vende-se, Xl, 00, único
dono, c/45.000km originais, cf
acessórios. Tratar: 373-0263 ou

997�283.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho: Tratar: 371-4225.

FI ESTA - Vende-se, 00, 4p, básico,
lmpl, Até 03. R$ C1.2.500,OO. Tratar:

9985-1757,' e/ Ademar.

FIESTA - Vende-se, 99, eompl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 97/98,
cl 59.000km, todo revisado, cl
Insufllm, roda, ar frio, alarme. 'R$

9.000,00 + 24x R$171,85. Acelta
se carro de menor valor, Kadett,

)
,

Escort, de 91 acima. Aceita-se
moto NX 150 ou Blz. Tratar: 9104-

2336, clWilson.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, acelta-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

PAMPA - Vende-se, 95, d.h. R$
7.000,00. Trata�: 371-9730. _

RANGER - Vende-se, XLT, 4x4, eab.
Dupla, air bag, eompl, 01, preta .

Tratar: (47) 379-1342, ej Alberto,
em hor. comi.

RANGER - vende-se plcape Xl,
caçamba p/1.100 kg, 4cc,
gasolina carro Impecável. R$
10.000,00 + 36x 384,00. Tratar:
372-3499 cl Volnel.

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. cl
so"!, turbinada, diesel. R$
35.000,00. Aceito moto ou carro de
maior ou menor valor. Tratar: 9952-
7084 ou 373-3001, cl Mara, hor.
comi.

VERONA - Vende-se, 90, alc., em
ótimo estado. R$ 5.'500,00. Tratar:
274-8550.

APOLO - Vende-se, GL, 91, ej
manual e nota fiscal, em ótimo
estado. R$ 3.000,00 + finane.
Tratar: 9993-1826, ej Ereneu.

APQlO - Vende-se, GLS, 90. R$
3.500,00 + 16x R$ 250,00. Tratar:
370-2280, ej Marcos, após 15h.

BRAslLlA - vende-se, bege, 77, bom
estado. valora\ebmb�Tratar: 9955-5884.
BRASíliA - vende-se 79 R$ 500,00
aceita proposta. Tratar: 9979-0605.

I ,.;.
BRAslLlA - Vende-se ou troca-se

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

BRAslLlA OU FUSCA - Compra-se.
R$1.000,00. Tratar: 9902-7378.

FUSCA - Vende-se ou troca-se 'por
moto, 76, marrom. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-0368, ej Perivaldo.

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

FUSCA - vende-se 81 em ótimo
estado aeeitamoto. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

FUSCA - vende-se 84, branco, R$
3.000,00 em ótimo Estado.
Tratar:9953-9966.

FUSCA - vende-se, 80, ej alterador
recém reformado. R$ 3.000,00.
Tratar: 273-0241 ej Altair: Aceita
metade do dinheiro ou material de

construção.

FUSCA - Vende-se ou troca-se por
moto, 72, azul met. R$ 2.400,00,
imp. Tratar: 9122-0795, ej João.

FUsCA- Vende-se, 74. R$ 2.200,00.
Tratar: 276-3075, ej Aurea.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado
met., insufilme, ótimo estado. R$
5.900,00. Tratar: 376-1772.

RISCA - Vende-se, 85;motor 1300,
ótimo estado. R$ 3.500,00. Tratar:
376-1772.

GOL - Vende-se, 80, BX, branca, gás.
R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

GOL - Vende-se, .86, 1.6, refrig. a /

água. R$ 3.800,00. Aceita-se
contraproposta. Tratar: 370-7703, ej
Adenilson.

GOL - Vende-se, Power, d.h., 02,
gas., cinza esc., 4p, financio
ou faço troca de menor valor.
Tratar: 370-8563.

SÁBADO, 13 de julho de 2002
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Na compro de qualquer
-

escapamento; PIca,.
apresentando este ganhe

.

/

4 Balanceamento e um
\

check-up de suspensão

7,/
3001, ej Mara, hor. ComI. 2 pts, isulfilme, R$ 16.000,00. Aceita

proposta. Tratar: 9979-8040.
GOL - Vende-se, 91, 1.6, alc.,
branco. R$ 6.500,00. Aceita-se carro
ou moto em troca. Tratar: 9952-7084
ou 373-3001, ej Mara, hor. Cornl.

GOL - Vende-se, 1.6, 96, CU. R$
10.450,00, Tratar: 376-2068 ou

9992-4712, ej teo.
GOL - vende-se CL 1.6 gas. Ano 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entrada + 9x 148,00 ou 5.200,00 à
vista. Tratar: 370-8579 ej Marcelo.

GOL - Vende-se, MI, 97, pára-choque
pera., revisado, ótimo estado.

'

R$ 11.000,00 ou financ. Tratar:

376-1772, CjWaldir.

GOl- Vende-se, 1000, 93j94, em
bom estado. R$ 7.200,00. Tratar:
9102-6772, ej Luis.

GOL - vende-se 99jOO, completo, 4
pts, valor à cornb., troca-se por
carro de menor valor. R$ 372-0804
ej Claudete.GOl,- Vende-,se, 96, 1.8, 2p, prata.

R$ 10.000,00. Aceita-sé carro ou

moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-- GOL - vende-se 99, ejar, GNV, branco,

CONSÓRCIO REGATA
Planes.em até 60 meses

com 4 contemplações todo mês

Meras OKm a partir
60x R$ 77,00

CARROS USADOS a partir
60x R$182,12

YBR 125 Okm
Entrada é saldo em36X de R$ 169,00

Aceita'mos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG da Weg

* Capa'cete * Tanque cheio
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Corcel II, lDO 81' bege gas. VEíCULO ANO COR COMB. IpREÇO
0-20 Cabo Dupla, cornpl. 93 branca dle. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ I 1.000,00
0-10 76 branca die. MondeoCLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00 /-

Gol Cl, 1.6 94 bege ale. Tempra SX 96 Preto Gas. R$ 12.500,00
Uno 4p fire 02 vinho gas. GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I I .000,00
Gol CLll.6 96 verde gas, Gol 16V,'4p 99 Branco Gas. R$ 14.500,00
GolMil.8 97 branco gas. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,00
VoyageGl 1.8 +ve., Te., d.h. 90 branco ale. - Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00
GolCll.6 91 prata gas. Uno SX, 4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00
Fusca 78 branco gas. Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00
Tempra cornpl, 96 preto gas. GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800,00
Tipo, 4p, cornpl. - ar 95 prata gas, Gol 1000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,00
Corsal.0 96 branca gas. !Jno ELX, 2p , 95 Verde Gas. R$ 7.800,00
Uno 1.5 91 vermelho gas. Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.500,00
Escort Gl 1.6 92 branco gas. D-20 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.500,00
Escort Hobby 1,0 95 marrom gas. Palio EL 1.5, 4p 97 Azul Gas.; R$ 11.900,00

r->
HondaCG 82 vermelha gas,

CG Titan 125 OI Azul Gas. R$ 3.300,00I

1':< Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau - + 371-7212 ou 9963-7641 CB400 84 Azul Gas. R$ 2.700,004-
I

�c:bj

Refinanciamos
seu veículo!
99,81-5840

I

9979-0113
Operadoras Ma'ga e Orsola

370·3113
Av. Waldemar Grubba· Jaragúã do Sul· se
VOLKSWAGEN
Gol MI.l.0 Branco 97
Palo Classic Prata 97
Goll GL. compl. Roxo 95'
Voyage CL Cinxa 94
logus Gl, campo Prata 94

GOII Copa 1.6 Azul 94
Santana CL Prata 91
Gol CL Vermelho. 89

1 Fusca 1300L Branca 79
FIAr
Palio ELX Cinza 01
Palio EOX 4p Bege 9B
Palio Weekend Branca 97
Uno ELX Vermelha 95
ROfino Bege 91
Uno S Verde 87
FORD
Ka Bege 00
Ka Azul 97
Escort Hobby Vermelho 96
Verona GL Azul 94
Escort XR3 Branca 94 .

Verona 6LX ereta 94
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Corsa Wind 4p Prata 99
S-10 gás nat, Cinza 95
Kadett SL 1.8 Prata 91
Ipanema SL 1.8 Azul 91

�etteSl Branca SS

Financiamos
seu veículo!

r-

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Você precisa
de dinheiro?

Temos a- solução!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola
I

\

Rlla P,�f� ""alrfAm::.r Cruhh20 �AA 1 .. _1!:Ir�n ..� ri" 1: .. 1 _ C:�
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Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

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

CRECI934-J Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772 !
I,

�� '-'>i;$� "@%" ",'" =m && d;i: §%= ,,<{"';;J;,,� o" 'i@»= "'i%o" ':8 � > "®'ii%! ':l''' es � ,»�" W" �., >,,";if'> ssesssssss ,,,

':8

1044 - Loteamento Versalhes: (aso em alvenaria (sobrado) em
construcão (fase de acabamento] com 270,OOm2contendo 1
suíte + 2 qtos, solo de 'PII estar e jantar, copo, COZ., lav., gar. poro 3

carros.Terreno +- 480,OOm2• RS 93.000,00
(aso com 3 quartos, garagem pi 2 carros, bwc, Ruo Dom Bosco

69. (Aceito-se corro). RS 85.000,00, próx. o Demicar

\ I

j
.._ J

1041 . (aso em alvenaria, próximo ao' Forum com sala de visitas com 2 ambientes,
suíte com doset, sacada, hidromassagem, 2 quartos e 1 suíte de visitas, cozinha com

armários embutidos revestido de granito, sola comercial independente, com 55,70
m2, salão de festas, 21inhas telefonicas,etc.... RS 220.000,00

1042· Vila Nova· Vila Nova - (aso em alvenaria Próximo o, podaria Via
Pão. área: 450,OOm2, coso com área de 144m2• Possui 1 suíte com

hidromossogem + 1 quarto, solo, cozinho, solo de festas com churrasqueira
e bwc, piscina, etc. RS 70.000,00 I

1027 - (aso em alvenaria com uma lanchonet� completo
virado poro ruo principal. Quase em frente 00 colégio Julio

Karsten. RS 95.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



L- Vende-se, CL, 94, motor l_Iii,

za met. R$ 7.700,00, aceita troca.

ar: 370-4810.

L - Vende-se ou troca-se por

to, 95, bege met., ótimo estado.

7.500,00. Tratar: 373-0335 ou

2.6016, cf Hélio.

L- Vende-se, 92, alc., em ótimo

ado, cf roda de liga leve, roda
'. R$ 3.000,00 + financ. Tratar:

-6916, cfWàgner. < I

. /

L-Vend,e-se, 94, azul, motor 1.6,
arol de milha, limpador e \

emb. tras, e aerofólio. Tratar:

7-7919, cf Leandro.

_ Vende-se, 96, 1.0. R$
000,00. Tratar: 371-9730.

L-l.a, a álcool, 92, ótimo
ado. R$ 6.400,00. TrataI: 370-
4 ou 9975-4667, cf Fernando.

L- Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
. Bom estado. R$ 3.000,00,

'

itatroca. Tratar: 9122-1157, cf
reio.

L BX - Vende-se, 85, branco,
., cl aros de liga, 3 pontas. R$
00,00. Tratar: 370-2275.

MBI - Vende-se, 91, alc. R$
O,OO.lmpecável. Tratar: 275-3331.

MBI - Vende-se, 86, branca,
O. R$ 4.200,00 ou R$ 1.000,00

nane. Tratar: 27-4-8550, cj Danilo.

BI- Vende-se, 91, 1600, alc.
5.000,00 neg, Tratar: 370i7703,
denilson.

ATI- Vende-se, 16V, 4p, 98. R$
000,00. Tratar: 9953-5676.

PASSAT ., Vende-se, GL Flesch, 1.8,
alc., prata, 87,'parachoque e retrovisor

personàl., carro em ótimo estado. R$
4.600,00 ou R$ 2.300,00 de entrada e

o restante em até 24x. Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002, cj Jair.

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-cond., d.h., a gas. duplo
comb. Tratar: 9952-7084 ou 373-
3001, cj Mara, hor. comI.

vermelha, 32.00Qkm, capota
marítima, impecável. R$
23.000,00. Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se; 65, reformado,
em ótimo estado. Tratar: 9902-

7378, cf Marcos.

LADA LAIKA - Vende-se', 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar:
371-<3238.

/

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente.
Valor a comb., pronta pf trilha.
Tratar: 276-0031 ou '276-0544.

TAURUSt:J - Vende-se, 3.0, 24V,
LX, 97, motor V6, cmbio autorn.

banoc de couro, ar int., cornpl.
Tratar: 376-1772.

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

ÁS,IA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos. Ótimo
estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 275-
0435 ou 372-0136, cj Edilene.

_.J c

ITSUBICHI - Vende-se, L200, 95,
urbo, 4x2, diesel, cornpl, .:. vidro,

aro esp, capota marítima. R$
,-' 30.000,00. Tratar: 371-4446, cf
Vilson.

PEUGEOUT - vende-se 96 completo,
verde meto Cf 77.000 km originais.
R$ 13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

91124950.
/

CORREIO DO POVO 19

SANTANA - Vende-se, Cli, 95, prata,
4p; cf trava eletr., d.h., e alarme. PICK UP WILLYS - vende-se,
R$ll,OOO,OO. Tratar: 274-8550, cf traçada com carroceria original, em
Danllo.
_____________"

ótimo estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373,

Rua José Theodoro Ribeiro, .235
Ilha da Figueira - próximo li Indumak.

SANTANA - Vende-se ou troca-se"
95, 4p, cf ar e d.h. branco cf rodas
15. Valor a comb. Tratar: 376-1772.

,SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
cornpl., autom. Tratar: 370-8622.

\

SANTAN� - Vende-se, 1.8 CL, 89, a

gás"_cj aro de liga leve, -porta mala

elétr., impecável. R$ 5.600,00.
Tratar: 371-6238.

SAVEI�O - Vende-se, turbo, 95,
banco de couro, vd., trv. eletr.,
alarme, rodas esp, Tratar:373-1723,
cf Henrique,

VOYAGE - Vende-se, 82, lataria,
estofamento, reformado, nota vem cf
garantia. R$ 2.500,00 ou aceito moto
ou carro no valor. Tratar: 9121-4061.

i

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende-se
ou troca-se por carro de menor. valor,
95, bom estado, dle. R$ 12,800,00.
Tratar: 373-2366, cj Jair.

CARONA - Vende-se, 86, álc., 5

marchas, .motor 4 cilindros,
branco. R$ 2,800,00. Tratar: 9123-
b513, cf crts,

DAKOTA - Vende-se plck-up, 99,

• GEOMET:RIA
• BALAN'CEAMENIO
• ESCAPAME'NTOS
• AMORTECEDORES

,,\
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SÁ 20 CORREIO DO POVO

AGRALE -'Vende-se, 00, modo
8500, caminhão c/ frete garantido
na Olsa. Valor a comb. Tratar: 376-

2018, após 15 horas, cl Gerson.
-,

CAMINHÃO - vende-se Chevrolett,
78 com guincho de 45 T. R$
16.000,00 aceita-se carro menor
valor. Tratar: 373-2563

Rua Reinoltlo Rau, 728 - Sala 3 - Jaiaguá tio Sul
E-mail: ceapseg@uo/.com.br

F-4000 - Vende-se, 608 ou

Volkswagen, pago a vista. Tratar:
91214061.

BIZ - Compra-se. Tratar: 370-7189,
cl Célia.

'
KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:
370-2227, cl Anderson.

CG - Vende-se, 01, vermelha. R$
3.300,00. Tratar: 370-7577 ou 9905-

3398, cl Arnaldo.

GMC - Vende-se, 98,-capacidade pI
15T., 1590, branco, cl rodular. R$
58.000,00. Tratar: 9992-0343, cl
Braulio.

,

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,
toda revisada cl motor feito.
R$ 1.600,00. Tratar: 370-9134,
9122-7341 ou 275-0051, cl Jussara.CG 125 - Vende-se, Titan 98, roxa. R$

2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar. 374-1117 ou 9975-0117.IVECO EURO - Vende-se, cargo

truck, 98/99,2· dono, cl
170.000km orig. Tratar: 373-0263
ou 9979-0283.

SHADOW - Vende-se, 01, prata c/
5.000km. R$ 14.000,00. Tratar:
371-9935.CG'125 - Vende-se, Trtan 00, KS,

vernelha. R$ 3.500,00 ou R$
1:000,00 + 24x R$ 177 ,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, cl Luis.MERCEDES - Vende-se, 1113,

trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-8839. CG TITAN - Vende-se, 01. R$

I 1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba 374-1529 (rec. Vanderlei).
toco, modelo 13130, 87/88, amarelo.
Tratar: 376-0586 ou 9975-4060.

XL 125 - Compra-se. Tratar:
9124-6939.

'

XL 125 - Vende-se, pgto a vista até
R$ 1.000,00. Tratar: 376-2593,
após 18h.

CG TITAN - Vende-se, 91. R$'
1.800,00. Tratar: 9124-6939, Alciomar.\

VW 8.150 -Vende-se, 01, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-1437. CG TITAN - vende-se ano 98. R$

_ 2.750,00. Tratar: 371-7260.
XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha.
Valor a comb. Tratar: 275-1676 ou

275-0817.
CG TITAN - Vende-se, consórcio, partida
létr., com 10 pare. Pagas, faltando 26
are. Tratar: 376-3034 (manhã).

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro + 37x R$ 98,00. Tratar:
9973-8955.AGRALE- Vende-se, 27,5, 91, doc.

pg, pI trilha cl todo equipamento
T 180 - Vende-se, Yamaha, 87,

por R$ 1.400,00. Tratar: 9967-1195. oe. em dia, branca. R$ 1.300,00 ou .

____________ '�&lR$ 500,00 + 6x R$ 180,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

XT 600 - Vende-se, 95, preta.
R$ 7.000,00 ou R$.2.100,OO + 24x

R$ 336,00. Tratar: 3.74-1117 ou

9975-0117.
AGRALE - vende-se STX, 91, doc.
Em dia, mais equipamento completo.
R$ 1.400,00. Tratar: 9967-1195. DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,

trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou R$
200,00 + 6x R$ 180,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

XT 225 - Vende-se, 01, verm., c/
l�.OOOkm. R$ 3.500,00 + 21x

R$ 164,10. Tratar: 372-3673,
após 15hs.

\

A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
I.

BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, cl Gisele.
I

Pref. Waldema·r Grubba, 2176 - \tila Lalau - Jaraguá dó Sul
r

HYOSUNG CRUISE -125,97, bordô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar. 374-1117 ou 9975-0117.

BIZ - vende-se 2001/2001, preta.
R$ 1.600,00 + 14 x 170,00. Tratar:
9979-0605.

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 97/
97. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117.
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RLtI Major Júlio Ferreirà, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalàu - Jaraguâ do Sul

AROS CI PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cf pneus liga leve, Fusca. Tratar:

370-0670, cl Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99 cl 12
lugares a mais completa. Tratar:

371-9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI
Pampa. Tratar: 370-0670, cl
Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI D-

20. Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-
3223.

CARRO DO ANO - Compra-se, 95 pI
frente, 4p, compl., preferência
finaciado. Tratar: 371-0695.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: 373-4018.

CONSÓRCIO - Vende-se, da regata,
c/30 parcelas pagas de R$ 206,00,
faltando 30 parcelas não

'

contempladas. R$ 4.800,00. Tratar:
37(>8221 ou 9118-3241, cl Orlando.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pi Uno turbo. R$ 300,00. Tratar:
(47)9105-9172, cl Jeferson.

RETROESCAVADEIRA - Vende-se,
84, em bom estado. Tratar: 376-
0586 ou 9975-4060.

RODAS - Vende-se, esportiva, de
Opala 5 'furos, ou troca-se por
original de Diplomata. R$ 200,00.
Tratar: 370-1225, cl Robson.

SOM PI CARRO - Vende-se
Roadstar cl controle, grátis 30 fitas.
Tratar 371-1403, cl Silvio.

SOM PI CARRO - Vende-se, 4 meia

nove, 1 sub de 12 pol., marca sony,
2 cornetas marca Hinor + 1 rnédulo
1200W marca Puss. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-6916.

MÓVEIS
REONI

BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um microfone
sem fio. Tratar: 372-4402, cl Sérgio.

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) cl colchão. R$ 300,00
aceita proposta. Trata�: 9903-1898.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de
crédito. Valor a comb. Tratar: 275-1676:

CELULAR - Vende-se mad. LG

Global, pré pago R$ 95,00. Tratar:
374-D686 ou 370-7727 cl Jeferson.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de

cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar: 9979-
0605, cl Adir.

CONCHA - Vende-se, para
retroescavadeira. Tratar: 9992-7162.

DISKMAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. Tratar:370-7866.

DIVISORIA PARA PÃO - Vende-se

pI pão francês. Tratar: 376-1090 cl
Zuleica ou Adima.

diversos
r

AMACEIRA DE PÃO - Vende-se
marca Liene. Tratar: 376-1090 cl
Zuleica ou Adima.

,

BATEDEIRA DE BOLO - Vende-se
BP h. Tratar: 376-1090 cl Zuleica
ou Adima.

BOMBACHA E VESTIDOS - Vende-se
uma bombacha balão, e dois vestidos

de Prenda. Valor à combi. Tratar: 374-
0989 ou 370-7727 cl Jeferson,

BOTE - Vende-se, para tirar areia,
bomba de 10'. Tratar: 376-0586 ou

9975-4060.

CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371-6021.

CAMA - Vende-se, nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, cl
Emerson.

CARCAÇA DE FUSCA - vende-se

original branca. Ótimo estado. R$
500,00. Tratar: 9121-4061.

CELULAR - Vende-se marca

Erickson. R$180',00, negociável.
Tratar: 9953-40121 cl Rose.

EMPILHADEIRAS - Vende-se, marca.
Gale, 91. R. 25, rodado duplo, torre
alta, 2,5T. R$ 27.000,00, e marca
Toyota, ano 90,2,5 + R$ 24.000,00.
Tratar: (47) 635-5151.

ESCORREGÀDOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl prof. Ademar.

ESPINGARDA - vende-se de pressão,
marca Urca. Valor à comb. cl nota
fiscal. Tratar: 9118-2880 cl Guilherme.

ESTEIRA ME9ÂNICA - Vende-se,
seminova e step. R$ 200,00. Tratar:
375-2190.

ESTUFA - Vende-se, de bolinho, pastéis,
etc. R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

ESTOQUE - vende-se confecção de

roupas masculinas, incluindo
acessórios. Estoque de R$
12.000,00 por 6.500,00. Negociável.
Tratar: 370-8552 ou 9118-7192.

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,0,0.
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falar cl Jô.
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../COMPRA "

../VENDE

../ ALUGA
CRECI8489

CASAALVENARIA- c/ + ou - 90m2, 3 quartos e demais

dependências. Lote com 450m?, (escriturado). R$ 35.000,00.
Aceita troca por casa até R$25.000,00

( CASA MISTA - c/ + ou - 70m2, 2 quartos e demais

dependências. Lote com 388m2• R$ 26.000,00 I

, LOTES- c/ 500Jt2, c/ toda infra-estrutura e escriturado. R$
4.000,0.0 de entr��fl +30x300,00 (fixas) direto c/ a imobiliária.
Total13.000,�hm condições. A vista aceita-se proposta.

Rua José Emmendoerfer, 704 ir 371-2507

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE - PRAIA- CAMBORIU I

Apto cl 1 dorm., gar., mobiliado, no Centro -

R$ 35.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296
\

DATA: 23 e 24 de agostoj2002

INCLUI: Ônibus Leit Turismo, 1 pernoite em hotel, 2
cafés da manhã, 2 almoços e 1 jantar.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2 dorm., gar., no Centro - R$ 58.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-
5920 ou 367-1993. CRECI 296

VIAGEM APARECIDA DO NORTE

/ LOTE 13X32, PRONTO
PARA CONSTRUIR

Local: Barra do Rio Cerro
c cf luz, água, próximo à

escola, etc ... R$10.000,00
Fone: 9122- 0566
275-3992 à noite

r'

Apto cl 3 dorm., cl suíte, mob., gar., sacada cl vista do Mar, no Centro - R$
ss.ooo.oo. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

- ,

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
VALOR: R$ 135,00 por pessoa.

Reciclagem de lixo, educação no trânsito, saúd
bucal, preservação do meio ambiente, hist6ria
nosso povo e do Paes são assuntos dif(ceis para

, uma.ctiança.asslmilar, certei Errado. Quando o
)

assunto é abordado em forma de história eril
quadrinhos, as crianças (e os adultos também)
entendem a mensagem com mais rapidez, eficácia
em uma leitura muito mais divertida.
Portanto, se sua empresa ou repartição de governo

\

quer abordar um assunto sério sem que ele pareça
digamos••. sérlo'dernais, deixe que a gente

.

rêsolve.
'

Ah, também somos especializados em quadrinhos
personalizados para treinamento e qualidade total,
entre eles, 55 e ISO 9000.

ClaSSificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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I
CRÉDITOS
Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00, ,

podendo usar seu fundo

liêit1 temos créditos para
caminhões e automõvels.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Mauríc:io

ESTOQ.UE DE LOJA - Vende-se, em
Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar: (47)
453-1023 ou 30254549.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
rnetálíca, montado e coberto. Melhor

preço da região. Tratar: (47) 9975-
2825, cl Silvio.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
J

Av. Pref.
Waldemar
Grubba. Tratar:
273-5528.

GALPÃO - Aluga
se, cl aprox.
600m2• Vila
Lalau. R$
1.800,00. Tratar:
372-0074ou
91124711.

GELADEIRA

Necessito -

Morador do
Bairro Rancho
Bom. Tratar: 374-

1103, cl Rute.

GUARDA-ROUPA

� Prfcuro guarda
roupa para ser

doado, estou
necessitada.
Tratar: 275-3678,
cl Malvina.

ISOPOR - Vende

se, 135m2 pI isolamento. Tratar:
9992-7162.

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar:

9992-7162.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo

reta,Yarnata. Valor a comb. Tratar:

9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a comb.

Tratar. 9993-43400u 370-5547.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgln
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor

valor. R$ 375-1080.. ,

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

cabeçotes, marca Tajima (japonesa),
borda de 300 a 500 peças por dia.

Valor 15.000,00 ou R$ 18.000,00 cl
estoque de fios, bastedores,
máquina para preencher carretilhas,
estante, mesa para trabalhar cl
bastedores e outros. Tratar: 372-

0074 ou 91124711 cl Elson.

MAQ. OVERLOCK - vende-se 7.500p
semi nova. Valor à cominar. Tratar:
276-08199. cl Maria.

MAQ. OVERLOéK - vende-se ótimo
estado. Preço à combinar. Tratar:

371-3699. cl llzira.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00 de

entrada e o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende-

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem desc.

ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MESA - Vende-se, marfm, cl tampo
de vidro, pI 6 cad. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, cl Alex.

MESA TÉRMICA - compra-se para

estamparia. Tratar: 371-2115. CI
Maurício.

MODELADORA DE PÃO - Vende-se

para Pão Francês, marca Sulpan,
Tratar: 376-1090 cl Zuleica ou

Adlma,

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.

Tratar: 9121-21362, cl Joilce.

NECESSITO - de roupa para bebê de

3 meses, 5 ano e 4 anos e cobertores.

Tratar: 275-3609 cl Cláucia.

OFICINA - vende-se ou troca-se por

moto ou carro. Tratr: 9101-1447 I Bita.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-832'
ou 27"4-8264, cl Simone.

PASSAGENS AÉREA - Vende-se,
para o nordeste ou qualquer outro

. país dentro da América do Sul, com
20 dias antes da data da viagem.
Valor 60% do valor da passagem
oferecida pela empresa. Tratar:
9973-3358.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões

de luz cl catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

PERDA - Procura-se documentos de

Sr. Eder José Franzol, perdeu ou

documentos na ciclovia, quem
encontrar ligar para: 275-3711,
mediante gratificação.

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3787. cl Noeli.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.). Tratar:
9905-2929 ou 275-2229.

PLAY STATION 11-Vende-se, destravado.
R$ 1.000,00. Tratar: 376-2206.

PLOTER - Vende-se, ploter de
recorte, bocade 25. Preço de

ocasião. Tratar: 370-9172.

PNEUMÁTICO - Vende-se, pI Truck.
Tratar: 9992-7162.

I

PONTA DE ESTOQUE - vende-se pI
sacoleiras e revendedoras. Tratar:

370-3561.

PROTETORES DE BERÇO (3)
Vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:

370-9228. cl Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se de 6

meses a 1 ano, semi-novas. Tratar:

370-9228. cl Rosane.

RODAS (4) - Vende-se, originais
para Voyage. Tratar: 9992-7162.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,

Contém várias camadas
Inclusive Fainred!
Garantia de 12 anos.

Maiores informações: 370-7961

educativo e de digitação, pi usu,ánol
de inf. e escolas de ed. infantil,
Tratar: 370-3623 ou 371-5006.

TECLADO - Vende-se, marca Cassl,
R$ 100,00. Tratar: 9117-9257.

TECLADO - Vende-se YamahaTSR
180. Tratar: 274-8565.

TROCA-SE - Carro no valor de RS
30.000,00 pI casa de material.
Tratar: 370-1161.

OFICINA DE TORNEIRO - Vendese
compl. Tratar: 371-5640, cj SérgiO:
03 RETRO ESCAVADEIRA - Vend�
se, CASE 580H ano 87,90 e 95,
Tratar: 372-1727 ou 9975-0331.

VIDEOGAME - Vende-se, Play StaUOI,
17 CDs. R$ 350,00. Tratar 370·786!

VíDEOGAME - vende-se Master

System III, cj cartucho de 2Ó jogos,
Valor à combinar. Tratar: 371-9699,

mais nova ade.
Venha conferir, estamos esperando por você!

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos C.OMPUTADORES

FONE:47371-0394
Rua, Barão do Rio Branco, 320 sala 04 - Centro - Jaraguã do Sul· se

rcbinformática@uol.com.br

JANELAS (6) - vende-se de madeira

(cedro) 3 de 1,20 x 1,60m cl vidro e

3 de 1,00 x 120m cl cidra. R$
250,00. Tratar: 370-9147 cl Eolita.

JOGO DE QTO. - vende-se pI solteiro
cl 1 beliche cl colchão, 1 roupeiro 3

pts., 1 cômoda cl 7 gavetas (marfm),
em bom estado. R$ 250,00. Tratar:
273-6382. Após 18h, final de Semana
cl Elisângela ou Edson.

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

LAVATÓRIO - Vende-se para salão
de beleza. R$ 70,00. Ou troca por

prancha de cabelo. Tratar: 9121-4061.

!.IQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LIVRO - Compra-se, Mundo de
Sofia. Tratar: 376-3658, cl Jusiane
ou Marta. <.'
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, I

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se

FON�FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

100\

551,

CENTRO -

ótimo apto
no Ed. Jacó

, Emmendoerfer

(8° andar)
com área
total de
190m2 -

suíte + 2

qtos, sala
ampla cl sacada, bwc-
social, bwc serviço, cozinha,
área serviço, dep.
empregada, garagem pi 2
carros. Vcilor R$ 78.000,00
ou financiamento

,SR

se,
,io,

I�

tio,
366,

os

19,

VILA RAU - casa em constr. em a lv,
c/ área total de 132,00m2, suíte + 2

dorm., sala de jantar, sala de estar,
bwc-social, cozinha, área serviço,
gar. e chur., varanda, terreno c/
500,00m2• Valor nego - próx. Unerj

JARAGUA
ESQUERDO
- casa alv.
cl área total
de 140m2,
3 dorm. +

dep. 'êmpr.
c/bwc,2
salas, coz.,
bwc-social,
área

serviço, gar. - terreno c/400m2.
Valor R$ 48.500,00 (a vista) -

obs.: aceita financ. bancário

1
\

<, CORREIO DO POVO 25

CENTRO - ótimo a I no Res.
Maximun Ce{1ter (Próx. Cal. Divina
Providencia) com área. de 130m2,
suíte + 2 qtos, sala ampla, c/

sacada, bwc-social, cozinha', área
serviço, garagem. Valor R$
100.000,00 ou financiament�

II..HÃ.'- DA' EIGUEI�A. � ?ti��- ferrEmo "plai,no ,com área �.e'4�.�{%g�.��' (�3X34).�.,__
30m aa Rua Jose T. R,l:)CiHro "� ;,Valor RS, 16.000,00 �,t::

_

- -

7,0 _

t.

I
i

':;< '" I /v "">"w;;r'�"'o"", ea

VltA NOVA .. Terreno- plaino .Cle eSQuina em uma 6tima localizasão com
'

_.:>r,.,,�' .')" 'área ae 456',QOm2 (l6,00x28;50). Valor RS 40.000,00;;'
,

, / ' - - ,

BAERENDI .. étimo -terre�ot:plajnof Cf Z'l,05m êle frenfe pàra Rua BernarClci' 'jf
D�r:n,§u�chl;Cf área total' Cle 2.500,OOm2 -- pr6prio para fins comerciais. OBS.:
; ses

aceita im6vel na ciClaCle como parte Cle pgto e o valor é -negóciaa�l:, -,,',h-,'
N

�

"
N 'y ='t ,'0// ';/;J>!7" " •

EDIFíCIO
Ed. TowerCenter

Res. Jardim Mercedes
Ed. Dianthus

LOCAÇÃO
DESCRiÇÃO DO IMÓVEl
Centro: suíte+Z dorm. 2 garagens
Vila Nova: 2 dorm. (piso cerôrnico)
Centro: suíte+2dorm f garagéns

VALOR

R$ 650,00
R$ 290,00

'

R$ 780,00

Aceitamos Cartão
de Crédito VISA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TEND.A DE UMBANDA.
PAI XANGO

,
-

CLINICA DE MASSAGEM

PJEHacARI
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

FLORICULTURA

"Fiem 11I1flíY4Ú, arnuljo) em geral, atclIÀelllesftstas,
casamentos, fimrral e cestas de café da rtllmhli.

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado dq cemitério

ir 371-9942 temos disk entre a

Produtos de Limpeza LtCla.

370-7271Cloro desinfetar-tes

Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

. -

• • • •• • I - ••

PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para desmembramento ou
loteamento em parceria.

Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

ALUGU�L
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélla Grubba Lé'hmann, Oficial do Registro Civil do l' Distrito

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem

\ para casar os seguintes:

EDITAL n' 23.812 de 09-07-2002

WALDIR JORDAN E CRISTIANI MARLlSE SCHARDONG

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguá do Sul.ríomiclliado e

residente na Rua Manoel Fràncisco da costa. VilaChartres, nesta cidade;
filho de Oswaldo Jordan e Leonita Kissiling Jordan. ,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de São Luiz Gonzaga, Rio Grande do

Sul, aos v, digo, domlclliada e residente na RuaManoel Francisco da Costa,
Vila Chartres, nesta cidade, filha de Amauri Aloisio Schardong e Lourdes

Paraboni Schardong.

E, para que chegue ao conhe,cimento de todos, mandei passar
o presente Editai, que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2' Vara Cível

FAZ. SABER aos que o plesente ou dele conhecimento tiveram e interessar

possa, que neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen I

87, Vila Nova, CEP 89.259-300, .Jaraguá do Sul, foi decretada a partir das 11 :3(
horas, de 27 de junho de 2002, a falência da empresa ER. Artemarsol Industria di
Pias Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO 95.819.63';

0001-10, estabelecida à Rua Ano Bom Próximo ao Salão Água Verde Ano Bom

Corupá-SC, cujo teor vai a seguir transcrito; Sentença; "Vistos, etc, ..... 1 R E L A

T O R I O. Brasquisa Industrial Ltda., propõe contra ER. Artemasol Indústria de

Pias Ltda., ação de falência. Sustenta a autora, que possui um crédito junto à ré,
no valor original de R$ 7.041,20, representados por dois cheques. Assevera, que
apresentados no banco não houve pagamento, razão pela qual foram protestados
na forma regulamentar. Diante desses fatos, quer a abertura da falência. Citada,

responde, em suma, a ré, que os cheques 'que fundam o pedido foram passados
como garantia de dívida, não correspondendo a efetiva venda de bens, e nem

tampouco a umaprestação de serviço. Face a alegação, quer a improcedência do

pedido. Determinada a juntada do inquérito policial nos autos, falando, em seguida,
as partes sobre ele. E o relatório. Decido. III. D I S P O S I T I V ° Trata-se de pedido
falência encorajado por dois cheques em�idos pela ré. A defesa p[roduzida pela ré

não tem força para ilidir e esmaecer a presunção de títulos que fundam a

pretensão. Ressalto, que no inquérito policial, via perfcla, ficou constado que os

títulos não foram' preenchidos, nem assinados, pelos fornecedores do material

gráfico padrão para conforto (fI. 80). Vale dizer, para concatenar, que os padrões
não saíram da lavra dos representantes legais da ré. Ainda que assim apurado,
penso que a conclusão em multo pouco aproveita a solução de lide. Vez que atento

a defesa da empresa ré, em momento algum alega a defendente, que não teria

sido ela quem, de fato teria ernítído a cártula. Pelo Contrário. Diz a defesa, que tais

cheques foram passados para fins de garantia, e por tal não servem para lastrar

a via da quebra, uma vez, que não referem-se os títulos à venda de bens ou à

prestação de serviço. Como se vê, não há elo de encadeamento entre a defesa
e a prova pericial, até porque, em momento algum vazou a defendente que teria

seu talonário de cheque, furtado, roubado, ou mesmo extraviado, quando sentido,
in casu, haveria para levar-se em conclusão a perícia realizada. Como não houve

o álibi, e textualmente, em resposta, a ré admite Ter emitido os cheques, sem
sentido o trabalho poticial=- pelo menos nesse processo .. Como sabido, o cheque
é ordem de pagamento à vista e não se discute a sua causa debendi, provando
se o seu pagamento pela entrega do título ao devedor ou por meio de regular
quitação. Na lição de Rubens Requião os cheques são títulos de crédito regulados
pela lei, de forma a se bastarem a si mesmos. Não se integram, não surge, nem

resultam de nenhum outro documento. Não se ligam ao ato originário de onde

provém. Assim é o cheque (in Curso de Direito Comercial, São Paulo: Editora

Saraiva, vol, II, 17. Ed., 1998, P 393). De outro modo, trata-se à colocação
precedente do TJSC, transcrito na JC 35/158, onde foi relator oDes. Only
Caetano, no sentido de queé sábio de que o cheque é um título autônomo, é uma

ordem de pagamento à vista, e se não existe qualquer liame restritivo a sua

emissão, deve ser considerado autônomo e cobrável. Portanto, protestado o

cheque: e não havendo provado qualquer irregularidade em sua emissão, é ele

hábil o suficiente para autorizar a decisão de québra. À luz do dito, declaro aberta,

hoje, às 11 :30 horas, a falência da empresa ER. Artemarsol Indústria de Palas

Lida., estabelecida. à rua Ano Bom, sinO, frundos, Bairro Ano Bom, na cidade de

Corupá, declarando o seu termo legal no 60" (sexagésimo) dia anterior à data do

primeiro protesto (7/82001). Marco o prazo de 20 dias para as habilitações.
Nomeio síndico o representante legal da empresa autora, assinado-lhe o

prazo de 24 horas para o compromisso legal. Diligencie o cartório judicial:
a) pelas providências dos art. 15 e 16 da LF; b) pela lacração do

estabelecimento por Oficiai de Justiça, com a ciência de representante do

Ministério Público; c) pela arrecadação urgente, com presença do

representante do Ministério Público; e, d) pela tomada de declaração do

falido por termo, na forma do art. 34 da LF, designando-se data em 24 e

Intimando-se. Observe ainda a escrlvanla, que à medida que for recebendo
as declarações de crédito, a Sra, escrivã entregará as Segünda vias ao

síndico, e organizará com as primeiras e documentos respectivos, os
autos das declarações de crédito. Todas as declarações vão para os mesmos

autos, sendo errõnea a autuação' em separado de cada declaração.
Posteriormente, em havendo impugnação, é que a declaração e respectivos
documentos serão desentranhados e autuados em separado. Por fim, as

.

habilitações retardatárias, deverão sê-lo processadas em aoartado e em

apenso, para uma melhor administração e fiscalização. Publique-se, registre
se, Intimem-se e cumpra-se. Jaraguá do Sul, em 27 de junho de 2002. Ass.:

Luiz Antõnlo Zãnlnl Fornerolll - Juiz de Direito da 2' Vara Cível. �'E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Chrlstlne
Korn Alves" o digitei, e eu, Chrlstlane Korn Alves, Escrivã(o) Judicial o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 27 de junho de 2002.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada �a
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 nel!!
Tabelionato para protesto de Titulos contra:

0001·ADElINAMAFFEZOLlI ME -JOSE THEODORO RIBEIRO 42S2- Ne5ia:
0002·ADIEL PEREIRA DASILVA- RUA JOSE NARLOCH 2202 - Nesla.
0003-ALAOR ESTADEU RIBEIROMORAIS-AV PREFWALDEMAR GRUBBA - Nesla.
0004·ALAOR ISTADEU RIBEIRO - AV PREFWALDEMAR GRUBBA 3379 - Nesla.

0005·ALFREDO RODRIGUES FERREIRA - RUA HEINZ MAHNKE 156 - Nesla.

0006·AlIR10 SAVIO DALSOCHIO - RUA BERNARDO GRUBBA 290 - Nesla.
0007·AlIR10 SAVIO DALSOCHIO -RUA BERNARDO GRUBBA 290-Ne·sta.
0008·ANGELA ANDREA ZIMMERMANN - RUA ClUBE DOS VIGILANTES 482 - Nesta.

0009-ARTE LAGEJARAGUA LTOA- R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 CENTRO - Nesla.
001 O-CASA DOS RADS. GUTHS LTOA ME - RUA BERNARDO DORNBUSCH, 817 - Nesla.

0011-CASA DOS RADS. GUTHS LTOA ME - RUA 8ERNARDO DORNBUSCH,817 .: Nesta.
0012·CASA DOS RADS. GUTHS LTOAME- RUA BERNARDO DORNBUSCH,817 - Nesta.

0013-CLAUD10 KLEIN - RUAWOLFGANGWEEGE S/NR - Nesla.

0014·ClEODETETEREZINHA DAHMER - RUA DOS ESCOTEIROS 179 - Nesla.
001 s.cOMPU MASTER INFORMATICA LTOA - R JOAO PLANINSCHECK 10 SL 02 - Nesta.
0016-DANIEL HINKELDEI -JOSE TEODORO RIBEIRO 76B�Nesta.
0017·DANIELlIMA DASILVA- RUAARTHUR EGERT, 202 VIEIRAS - Nesla.
0018·DOMINGOS CHIODINI CD ED - RJOAO MARCATTO 13 - Nesla.

0019-DULCETRAINOTTl ZEIGE - RUA HERMANN SCHULZ 169 -:- Nesla.
0020·DUWE COM. DE CARNES LTDA - WALTER MARQUARDT - Nesta.
0021-EDER DE SOUZA VARGAS - RUA JOSEMANFIN SNR - Nesla.

0022·EDILENE JUNKES BONATTI- RUA EMMERICH RUYSAN, LOTE 37 - Nesla.

0023-ElETRO POLL ELETRODUS METAlICOS LTOA - R 123 SEM DENOMINACAO 542 - Nesta.
0024-EMPRESA DE TRANSPORTES WOLFRAM - R JOAQUIM F DE PAULA - Nesla.
0025-FONTE DE ARTES E ARTESANATOS LTOA JARAGUA DO SUL RUA ANGElO RU81NI1347 -NeIIl
0026-FRANCINE ROSANE PASSIG - RUA EPITACIO PESSOA 111- Nesla.
0027·GABRIELJOALHERIA E OTICA LTOA - RUA RINOLDO RAU 380 -;- Nesla.
0028-GIROVEL VEICULOS LTOA - RUAWALTER MARQUARDT 2660 - Nesla.
0029-IND DE ESTOFADOS VILA NOVA LTOA - RUA 25 DEJULHO 1633, CENTRO - Nesla.
0030·INFO ClICK EQUIPAMENTOS LTDAME- R LEOPOLDO MANKE 76 - Nesta.
0031-IVAN PROBST - R. ALEIDA DA SILVA TElLES, 407- Nesla.
0032-JAG INDUSTRIALLTOA- RUA REINOLDO RAU 603 - Nesla.

0033-JAISON DEMEDEIROS - RUA FRANCISCO DOMINGOS MEDEIROS 73 - Nesla.

0034·JAYR RASMUSEN - RUA 42S NR 130 ILHA DA FIGUEIRA - Nesla.
0035-JOEL SEBASTIAO DE CASTRO - RUA DOM BOSCO 69 - Nesla.

0036·JOSE MAXIMILIANO DA SILVA - RUAJOAO CARLOS STElN 172 - Nesla.
0037-KLEBER RODRIGUES DA SILVA ALVES - RUA 450 ,

132'- Nesla.
0038-KROICH IND COM DEMOVEIS ESQUADRIAS - ESTRADAGERALIBRACO DO NORTES/NR-MASSARA1I��M
0039·lIDIA MARIA TANCON - RUAJOSE EMMENDOERFER 1098 - Nesla.

/

0040·LUCINEIA BORGES DE LIMA - RUA LEOPOLDO JAHN 448 - Nesla.

0041-MAGAlI MENSlIN - R DOMINGOS DA NOVA331- Nesla.
0042-MAINARA PECH - PRESIDENTE EPITAClO PESSOA 111- Nesla.
0043-MARCIANA MARLOCH DOS SANTOS - Ne5la.
0044-MARCO ANTONIO CECCHINI/REGINA CR.DA5.CECCHINI - RUAWOLFGANGWEEGE I SOO -Ne�a

0045-MARCO ANTONIO CECCHINI/REGINA CR.DA 5.CECCHINI - RUAWOLFGANG WEEGE 1500 -Nesta

0046·MARCO'ANTONI0 CECCHINI/REGINA CR.DA 5.(ECCHINI - RUA WOLFGANG WEEGE 1500 -Neslo

0047-MARCO CEZAR DE OLIVEIRAME - R PROFWALDEMAR GRUBBA 5249 - Nesla.

0048-MARCOS ROBERTO DA ROSA - RUA DOS IMIGRANTES 300 - Nesla.
0049-MARIA DE FATIMA FARIA CORREA - RUA HENRICH AUGUSTO LESSMANN 211 CENTENARI-Nesla
0050·MARIAJOSE DE MELO FERREIRA - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309
0051-MARILDO DE ARAUJO - RUA DOMINGOS RASA S/NR - Nesla.

0052·MERCADO NIGUILTDA - RUA BERTHAWEEGE 463 - Nesla.

0053-METALURGICA IS LTOA - RUA 403, 180 - Nesla.
0054·MICHEL DEMARCHI- RUA PARANA 116 - Nesla.
0055-MIGUEL RI8EIRO - RUA HERMANN SCHULZ 169 AP 107 - Nesla.
0056·NILSON JOSE DE SOUZA SANTOS - RUA JORGE CZERNIEWICZ - Ne5la.

0057-NORTE DISTRIBUIDORA LTOA - ANTONIO CARtOS FERREIRA N. 798 NOVA BRASI-Nesla
0058-0DAIRJOSE DE OLIVEIRA NETO - RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309 - Nesla.
0059·POSTO 416LTOA- RODOV SC 416 KM 173 - Nesla.
0060-RAFAEL MOTOS LTOA ME - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309 - Nesla.

0061·RAFAELMOTOS LTOAME - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309 - Nesla.

0062-RAFAEl MOTOS LTOA ME - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309 - Nesla.

0063-RAFAEl MOTOS LTOA ME - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309 - Nesla.

0064-RAFAELMOTOS LTDA ME - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1309 - Nesla.

0065-REINALDO KRUTZCH - RUA ROBERTO ZIEMANN, S/N - Nesla.
0066-REINALDO KRUTZCH - RUA R08ERTO ZIEMANN, S/N - Nesla.
0067·RODRIGO DE PAULA DA ROSA - RUA HELEONORA SATlER PRADI307 - Nesla.

0068·ROSEN.Y DE OllVEIRA- RUAMAXIMINO BEBER, LOTE 92 . TRES RIOS - Nesla.

0069-SANDRA REGINA DA SILVA - RUA ANTONIO BERNADO SCHMIDT LATERAL426 - Nesla.

0070·SANDRA ROSANA S BACHMANN - RUAWAlTER MARQUARDT 2820 - Nesla.

0071·SANDRO ARAUJO LARA - RUA LEOPOLDO JANSEN 367 0072-S0LETEX IND E COM DE MAlHAI'lrol
JARAGUA DO SUL WALTER MARQUARDT - Nesfll.
0073·SUPERMERCADO LONIMAR LTOA - R JARAGUA 35 - CORUPÁ.
0074·VALDIR SCHIMITZ - ANGElO DEMARCHI20 - Ne5la.
0075-VERISSIMO JOSE GARCIA - ESTR ITAPOCU KM 7 CXP 22 -CORUPÁ.
0076-VERON1CAGONCALVES PONTES --; RUA BARAO DO RIO BRANCO 997 - Nesta.

0077·VERONICA GONCALVES PONTES - RUA 8ARAO DO RIO BRANCO 997 - Nesla.

0078-WOLFGANG RIEDTMANN - RUA GEORG NIEMANN 45 - Nesla.
•

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se reCUsa'

ram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presen·
te Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na

Rua ArthurMuller, nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o s�udebito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena e

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc. -

Jaraguá do Sul, 3 de Julho de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na edição de 9 de junho último, à página 6, a nota

'denominada Língua Estrangeira tem um erro de in

formação. Onde está grafado que o curso de Língua
Estrangeira será oferecido em parceria com o Círculo

Italiano, o correto é "Centro di Cultura Italiana".

DRAMATURGIA
O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do Sul

promove, nos dias 29 e 30 de julho, e 1 e 2 de agosto,
apresentações de leituras e textos teatrais, dentro do

Projeto Dramaturgia - Leitura em Cena. Integram as

apresentações deste ano os atores Leone Silva, Jonas
dos Santos,MeryPetti e SandraBaron. As apresentações
acontecem na Unerj (Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), sempre às 19horas.

.

PASSEIO
_ A Ação Livre Produções e Turismo promove, neste

domingo, passeio p;:Ia Rota da Colonização Húngara,
eom saída da PraçaAngdo Piazera às 9 horas. O passeio
tem duração de quatro horas. Nesse período, o turista

vai conhecer a região em que concentra o maior reduto
de descendentes de'húngaros em toda a região, ou seja,
o Santo Estevão e o Garibaldi. O passeio inclui

transporte, guia de turismo, almoço típico húngaro com
pato assado, gulyás (carne bovina ensopada com

tempero à base de paprikas), apffdstrudel, nhoque
húngaro, macarrão caseiro, repolho frito e acom

panhamentos. O custo do passeio é de R$ 16;50 por
pessoa, valor promocional (vaiar real é de R$ 22,50),
válido somente no mês de julho).

ESCOLAS
Escolas públicas de todo o País têm até o dia 19 de julho
para se inscrever ao prêmio Escrevendo o Futuro, uma
iniciativa da Fundação ,Itaú Social, com o apoio do

programa Acorda, Brasil. O prêmio é coordenado pelo
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e�
Ação Comunitária Voltado Rara os alunos da 4' e 5" séries
do ensino fundamental de escolas públicas de todo o Brasil,
o projeto tem três modalidades: reportagem, texto de

opinião e poesia O tema deste ano é "O lugar onde vivo".

BOTA-FORA
? secretário de Saúde deGuaramirim, Luiz Carlos Pereira,
tnformou, durante entrevista coletiva concedida esta

semana, que oMunicípio recolheu aproximadamente dez
toneladas de entulhos e outros tipos de lixo- no Bota-fora
r�alizado no último sábado, nos .Bairro Figueira e

FlgUeirinha. O próximo Bota-fora acontece nó dia 20
destemês, nos bairros Rio Branco,Jacu-Açu, Barro Branco
e Ponta Comprida. No dia 3 de agosto é a vez do Bota
ora nos bairros Tibagi, Timbó e Ribeirão do Salto.

r:

�se as ;uas idéias

LíJê e fará grandes
ontade de espantor

ornará donta do seu

oite so'ssegada na

novos e pessoas
elXí sucesso nas coisas

aixão.
ro - O rogresso financeiro

o eu desempenho
çentete com gente
interessante .. Noite

da social e no amor.

do amor.

Câncer - Seu sexto sentido
do. Bom dia para se

idades que exijam
silêncio. Romance
tismo e sintonia.

IASSOCIATIVISMO: ASSOCIAÇÃO J�RAGUAENSE DE AQÜICULTURA COMPLETA TRÊS ANOS DE FUNDAÇÃO
'

JARAGUÁ DO SUL-A

construção de um abate

douro coletivo de peixes é

uma. prioridade para os

associados da AJA (Asso
ciação Jaraguaense de

Aqüicultura). A entidade

comemora hoje três anos

de fundação, e está levan

tando recursos pa�a a con

cretização do projeto do

abatedouro, considerado
por todos os piscicultores
como a principal necessida-

�e
dos criadores. Uma das

�ernativas da AJA para
ptar recursos é a realiza

I ode promoções festivas,
como a que acontece hoje,
quando a associação pro
move venda de caldo de

peixe na Igreja Matriz São
Sebastião.

\

- A renda que for

conseguida com a venda
do caldo de peixe será re

vertida para a construção
do abatedouro -, afirma
o presidente da entidade,
Dagomar Müller. Ele in
forma que a entidade rece

beu, como doação de um

dos associados, uma área

de terra localizada ria Ilha

da Figueira, para a cons

trução do abatedouro. "O

projeto está praticamente
pronto e estamos esperan
do a liberação da Fatma

(Fundação de Amparo e

Tecnologia do Meio Am

biente", explica Müller.

Segundo ele, a associação
desistiu de esperar pel�
poder público municipal na
questão do abatedouro e

resolveu "arregaçar as

mangas". "Não podemos
ficar esperando uma deci-

Abatedouro de peixes é a principal
.necessidadc dos criadores de JS

.

á em seu progresso
I. Talvez, tenh� de
brado para tirar este

, mas vai valer a pena.

Müller, o associativismo é

a grande alternativa para os
agricultores e produtores
rurais. "É uma necessidade

.

Fotos: Cesar Junkes/CP

Presidente da Associação Jaraguaense de Aqüicultura, Dagomar Müller, diz que....

são da Prefeitura que a gen
te não sabe quando que vai

acontecer. A nossa neces

sidade .é urgente"; argu
menta o presidente daAJA,
que atualmente conta com

aproximadamente 70,asso
ciados.

Atualmente, a Pesca do
Balaio tem sido a única al

ternativa de comercialização
dos peixes criados em la

goas no Município. A Pesca

do Balaio acontece de 15

em 15 dias, em dois pontos
distintos: na Avenida Ge

túlio Vargas, em frente à Lo

ja Millium, sempre aos sá

bados, e no Parque Muni

cipal de Eventos, às quin
tas-feiras. Nestas feiras, de
acordo com Müller, os pis
cicultores vendem peixe vi- <,

vo, filé e defumado, além de

patê e caldo congelado.
A expectativa de incre

mentar ainda mais as ven

das é o funcionamento do
Mercado Público, onde os

piscicultores terão um es

paço assegurado para a

comercialização do peixe. . .. a construção do abatedouro é fundamental

se encontrar com

�aguera. Contato com

1B11��fn�d'ê'ifJonge será ines

quecível.
iõe - Clima especial

. Negócio com imóvel
efinir. Uma muda'nça
usiasmo à noite. A Lua

e para as paqueras.

'Müller informa que a pro
dução atual é de no míni-

.

mo 216 toneladas por ano,
referente ao estimado entre

33 produtores.
Ainda na avaliação de

Müller, a agregação de va

lores, no caso da piscicul
tura, ainda não aconteceu

justamente pelas dificulda
des de comercialização do

produto. "Com o abate
douro podemos criar sub

produtos do peixe e ven

der para todo o Estado de
Santa Catarina", enfatiza o

pre-sidente da AJA. Para

dos novos tempos", afir
ma Müller, que foi bancá-
rio por 12 anos e há 10

r�sid� ern ampla proprie
dade localizada em Nereu

'c

Ramos, onde possui lagos
para a criação de tilápias e

carpas. Além dos peixes,
ele está montando uma es-

.

tação para a criação de ca

pivara, patas e cutias. Tudo
isso, segundo ele, dentro da
lei. (MARI)\ HELENA DE MORAES)'

Sagit
•

rio - Numa conversa,

poder ma boa idéia para
ceria com Aquário
trará- resultados

a a.

Capricórnio - Através do
r encontrará uma forma
e lucror mois. Vitalidade

a � À noite, o seu

á pontos a seu favor.

'�_�d?vo:�I� ees;u::e .

a�!\':ti��� �:�:��t��'
paixões, por isso, paquere

.

vontade. \
Peixes - Você saberá encaminha

ossuntos ligados a

méstico. Uma rnudcnç
ai favorecer a conquist
I. Noite romôntica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITRADIÇÃO: ATIVIDADE AGRfCOLA É VALORIZADA COM FEST� E EXPOSiÇÃO
j

Salão Centenário do Rio da Luz

promove a 9a.Festa do Colono
JARAGUADOSuL-Asa

exposição de gado leiteiro

e de corte é a principal
atração da 93 Festa do Colo

no, que acontece neste [mal

de semana, na Sociedade

� Desportiva e RecreativaRio

da Luz II - Salão Cente

nário. De acordo com o di

retor de Esporte da socie

dade, Evaldo Haerchen, 36
anos, a exposição de gado
representa a principal ativi
dade econômica da Regi
ão do Rio da Luz, onde se

concentra a produção leiteira
do Município. Mas a expo
sição, segundo Haerchen,
não terá apenas gado da re

gião. "Haverá gado de várias
cidades de Santa Catarina,
porque a nossa representa
tividade ainda é pequena

para uma exposição", afir
ma o diretor esportivo da

sociedade. A festa começa
às 8 h011!S de hoje, com a ex

posição e julgamentodogado.
A festa, esclarece o dire

tor, foi criada comia forma

de homenagear os colonos

da região do Rio da Luz II,
localidade de origem essen

cialmente agrícola e habitada,
na sua grande maioria, por

. descendentes de imigrantes
alemães.Na avaliação do di
retor esportivo do Salão

Centenário, hoje em dia a

festa do colono significa
apenas uma homenagem, já
que a grande maioria dos

agricultores é forçada a bus-

AGRADECIMENTO
DO SíTIO AMOR E TRADiÇÃO

Em nome do Sítio Amor e Tradição, a patronagem
Adolar e Alcir vem demonstrar a imensa alegria de
ser gratificado de todos os que apoiaram, incentiva
ram e colaboraram para o.sucesso desta 11-ª Festa
Campeira, realizada nos dias ,21, 22 e 23 passa-
dos.

I

Agradecer ao Patrão Celeste, que nos abençoou,
fazendo tudo transcorrer bem, queremos sempre
receber todos, dar o forte abraço e com entusiasmo
dizer que as porteiras estão sempre abertas para
receber vocês novamente, fazendo nossa família
engrandecer com vocês ao nosso lado.
Pelo apoio de pessoas como vocês, temos orgulho
de a cada momento demonstrar o espírito dessa
cultura, e acreditar num congraçamento mais forte
das tradições.

Com presteza, nosso obrigado.

Está tudo pronto para a 9a Festa do Colono, que acontece hoje e amanhã

car nas fábricas a comple- carreata que deve congre

mentação do seu sustento e I gar mais de cemmotoristas:

da família. ''A maioria do A carreata sai do Posto Mi-

colono trabalha meio turno

na fábrica e o resto do dia

na lavoura", confirma
Haerchen, que produz, em
sua propriedade, apenas o

necessário para o <Consumo

familiar. "Um dos proble
mas é a falta de área possível
de se plantar. O colono não

pode mais mexer na mata

porque é crime ambiental",
desabafa, Além de gado
leiteiro, a região do Rio da

Luz II possui ainda lavoura
de milho, aipim e banana.

A expectativa da direto
ria da sociedade é de que a

festa reuna um público de

aproximadamente cincomil
pessoas durante os dois dias

, J
do evento. Hoje, a progra-,

, mação ainda inclui a 1 a Festa

do Motorista, com uma

me, da Walter Marquardt,
às 1'5 horas, e pn;>ssegue até
o Salão Centenário, com
distribuição gratuita de

chope. Um caminhão anti

go, de 1956, será a principal
atração da carreata.

A abertura oficial da

Festa do Colono do Rio da

Luz II acontece às 15h30,
com a presença de auto

ridades do Município.
Antes da abertura está pre
visto desfile da sociedade,
congregando todos os

moradores e clubes de ser

viço que atuam na locali

dade, seguido de tarde

dançante. Às· 19 horas de

hoje, será servido o prato
principal da festa: o boi no

rolete, que será feito por
um especialista no assunto.

ABANDONO DE EMPREGO
limo Sr. VALMIR JOSE FRANÇA
Tendo V.Sa. deixado de comparecer ao tra
balho desde o dia 08/06/2002, sem apre
sentar qualquer justificativa, vimos pela pre
sente cientificá-lo, nos termos do disposto
no artlgo /482, letra I, da CLT, que' lhe fica

consignado o prazo de 3 dias para compare
cer a empresa Ases Serviços Ltda - EPP e

que reinicie suas atividades ou justifique,
devidamente, nomesmo prazo, o motivo que
impede seu comparecimento. Caso contrá
rio, consideramos sua atitude como. ato de
renúncia do cargo, abandono de emprego.
Atenciosamente,
ASES SERViÇOS LTDA-EPP
Rua Carlso Eggert, 658
Vila Lalau - Jaraguá do Sul, � SC

À noite também acontece L

escolha da Rainha da Fe.(
apresentações de danç_JI
folclóricas e baile animado

com a Banda Karisma.

Amanhã, a atração prin
cipal é a puxada de cavalos,
atividade muito apreciada
pelos festeiros, que se resume

em fazer com que cavalos

puxem o máximo de peso

possível. "Alguns cavalos

conseguem puxar até 3 mil

quilos", afirma Haerchen.

O encerramento da festa

estáprevisto para as 22 horas,
com a tradicional colheita

dos produtos expostos no

salão. "Essa é uma das partes
mais importantes. Quando o
povo que vem ao baile pode
retirar os produtos agrícolas
que são colocados como

decoração no salão de baile",
explica o diretor esportivo.
(MARIA HELENA DE MORAES)

SÁBADO, 13 de julho de 20�1 )1
...

\ .

Ajadefi assume lanchonete I
do Terminal Rodoviário (a

JARAGUÁ DO SUL -

Desde ontem que os usuá

rios do Terminal Rodoviá

rio podem usufruir dos

serviços de uma lanchone
te. A Ajadefi (Associação
Jaraguaense de Deficientes
Físicos) assumiu a gerên
cia e a administração do lo

cal, que estava fechado há

mais de um ano. Segundo
o presidente da Ajadefi,
Afonso José Petri, três de
ficientes físicos vão traba

lhar na lanchonete, que vai
funcionar das 5 às 22 horas,
sendo que cada funcioná

rio terá uma carga horária

de trabalho de seis horas.

Petri ressalta que a iniciativa

em oferecer o espaço à ex

ploração da Ajadefi foi do
próprio prefeito lrineu Pa

sold, e que todo o lucro

será revertido integral
mente para a entidade.

A secretária de Desen

volvimento Social, Brunhil
de Pasold, esteve presente
na inauguração da lancho

nete. Ela salientou que a ad

ministração pública tem-se
sensibilizado com a situa

ção das entiàades existen

tes noMunicípio, especial-
. mente no caso da Ajadefi,
"que precisa do apoio de

todos para cumprir com
a sua função".

O presidente da Ajade
fi informa ainda que os

produtos comercializados

na lanchonete não serão

EXCURSÃO
Termas Jurema

(

Saída: 23/08/02
Retorno: 26/08/02

R$ 390,00. com hotel, café,
almoço.jantar e viagem.

Tratar: 371-3993 \

ou 9973-8281

feitos no local. "Nenhum
dos produtos vendidos se,

rá feito na própria lanchlJ. r
H

nete, apçnas o café sera
c . .

"di
P

leito aqUl mesmo , a anta

Petri. Segundo ele, a poso ;
sibilidade de ingresso no IImercado de trabalho tem 1
sido o grande desafio dOI I
associados à Ajadefi. Em, 1
bora satisfeito com a ri
oportunidade, Petri ainda 1não sabe por quanto tem,

!
po a entidade poder! J
explorar o ponto da lan, �
chonete. "Sei que a rod� 1_
viária será transferida para 1
outro local, e depois que !

isso acontecer não sabe,

mos se vamos continuar !

direi d I
com o eito e ocupar es �
se espaço", revela o presi,

, (
dente. I

A Ajadefi '

tem aproa
madamente 150 associado

.

e funciona em sala cedida

pela Prefeitura nas depea
dências do Terminal Rodo

viário. Atua basicamente

na conquista de espaça

profissionais para os porta·
dores de deficiência física.

Grande parte dos associados

é colocada no mercado de

trabalho através dos con·

vênias firmados entre em· I
presas eAjadefi. Atualmen·
te a entidade tem contado

, li'

com o apoio dos hospitai!
da cidade, que ce?�m a

exploração do estaciona'

mento, supermercados e

lojas de vestuário. (MHMl

Anuncie nos
classificados

do
CORREIOOO
,

rovo
e sinta o
resultado.

TELE-VENDAS
fone: (47,) 472.1410
I

fax: (47) 472 102�J
demarseille@terra,�olll�br .

www.casavaíduga.colD.br.
CASA VALDUGA;

, .. i "

VINHEDOS PRÓPRIOS. EMoçÕES ÜNICAS,

"',:1,,�.�".",
•.

,'REPRESENTANTEEXCLUSIVO
EM JOINVILLE, lARAGUÁ.SÃO F. DO SUL.

SÃO BENTO E PLANALTO NOR1E.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20�1 )ÁBADO, 13 de julho de 2002
r-..

bem como lidar ou su-

perar esse sentimento são
levadas por impulsos, e co
metem atos àgressivos. É
necessário transformar o

medo em conhecimento,
buscar mais informação e

ter mais vivência, conhecer
pessoas e trocar expe
riências -, destaca o

psicólogo, enfatizando que
outro ponto que será
abordado no seminário se-

rá a importância de traba
lha� em sistema de coope
ração e não competição.
"Insisto em afirmar que o

amor é a base de todas as

relações, porque, se há

amor, há tranqüilidade e

serenidade, a ponto de não
haver necessidade de

pressão, medos ou concor- /

rência", enfatiza.
(FABIANE RIBÁS)

EMPRESA SERViÇO D�
PROTEÇÃO AO

\ CRÉDITO
Representante Comercial cf

\

Core, para atuar em Jaraguá
e região, 2º grau completo,
boa dicção e apresentação,
conhecimento básico em

informática, veículo
próprio e celular.

Ligue para: (47) 370-6615

GERAL -
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I PROGRAMA: CORSO ESTÁ SENDO OFERECIDO GRATUITAMENTE PARA DEFICIENTES VISUAIS

Wizard Idiomas lança hoje
projeto para deficientes visuais

I

]ARAGUA DO SUL -

A Wizard de J araguá do
Sul, uma das maiores redes
de idiomas do País, lança
hoje, às 10 horas, no seu

auditório, na Rua Guilher
me Weege, o programa de

inglês em braille, que vai
beneficiar jovens e adultos,
com material específico e

exclusivo que permitirá a

integração cultural e so

cial de alunos com defi
ciências visuais, namodali
dade "Class". A escola vai
conceder na solenidade,

contará com a pre-
ça da diretora peda
ica da Wizard Brasil,

, ira Molina, que virá de

Campin1s, especialmente
para o evento, uma bolsa
de estudos para uma pes
soa com deficiência visual
indicada pela Aadav (Asso
ciação Assistencial dos De
ficientesAuditivos eVisuais).

Segundo o diretor da
Wizard Jaraguá do Sul,
Luiz Rogério Póvoas, a

Póvoas: alunos encerram curso falando e escrevendo fluentemente
\

idéia de desenvolver o

programa, em braille sur

giu há mais de ano, ao sa

ber que empresas estavam
sendo incentivadas a con

tratar deficientes em todo
o Brasil. Em contato com

a direção daWiz'ard Brasil,

. foram elaborado�
I quatro

livros específicos para os de
ficientes visuais, que repre
sentam dois anos de ensino
do inglês. O aluno defi

ciente, ao encerrar o curso,
sairá falando fluentemente
e escrevendo inglês, po-

dendo ter melhores chan
ces no mercado de tra

.balho. Q projeto inicial
mente atenderá um defi
ciente, mas a intenção da
WizardJaraguá do Sul é de
oferecer gratuitamente o

programa para todos os

deficientes visuais que es-

. tiverem atuando em em

presas jaraguaenses. "É urn

trabalho social que nós, da
Wizard, sentimos a ne

cessidade de levar aos de
ficientes visuais do Mu

nicípio", destaca Póvoas.
A Wizard Jaraguá do Sul
foi a primeira instituição de
ensino de Jaraguá do Sul a
contar com um banheiro

especial para atender os

deficientes físicos e que,
tradicionalmente, investe
em atividades esportivas)
sociais e educacionais no

Município.
Atualmente conta com

682 estudantes e jáministra
aulas para três deficientes
físicos.

Jaraguá do Sul na visão da artista plástica Celaine Refosco
]ARAGuA DO SUL - ciedade Cultura Artísti- para os artistas e outras bém está expondo urna sé-

Visões de Jaraguá do Sul é ca), administrado pela p�ssoas da comunidade", rie de cartões-postais em
o nome da exposição que também artista plástica argumen'ta Celaine. nanquim e pincel. "Resolvi
a artista plástica Celaine Mara Oppermann. Na ava- Os trabalhos da artista . desenhar a cidade porqueRefosco está mostrando liação de Celaine, a dis- expostos na Caraguá reve- percebi que ninguém ex-
no espaço de arte da Re- ponibilidade da direção da Iam a paisagem urbana da plorava a beleza que eu
venda Caraguá Veículos. Caraguá Veículos, em ofe- cidade em vários morrien- sempre enxerguei", explicaEsta é a primeira exposi- recer espaço para exposi- tos do dia e foram criados \ a artis�a. Além de mostrar
ção individual que a artista ções de trabalhos de alu- ao longo dos anos em que a beleza urbana da cidade,realiza em Jaraguá do Sul nos e professores da Ofici- ela se encontra em Jaraguá Celaine também apro-e revela, através de obras na de Arte, representa 'urna do Sul. "O trabalhõ mais veitou a experiência como
em acrílico sobre madeira, oportunidade a mais. "O antigo é de 1994", afirma forma de estudar as cores
vários momentos da paisa- momento atual está favo- Celaine, que buscou inspi- e as luzes, especialmente no
gem urbana da cidade. I rável à produção artística ração nas imagens do coti- período noturno. Celaine

Celaine está emJaraguá e cultural. Estamos com diano, como casas, edifí- usa apenas as cores pri-do Sul há 10 anos e é pro- vários eventos acontecen- cios, pontes e tudo o que márias e o branco. O re-
fessora de pintura na Ofici- do e por acontecer, como se pode vislumbrar emJa- sultado pode ser confe-
na de Arte, espaço que o Festival de Formas Ani- raguá d� Sul. Além das rido até o dia 5 de agosto,funciona junto à Scar (So- riiadas, o que é muito bom pinturas em tela, ela t�m- das 9 às 19 horas. (MHM)

:te Psicólogo garante que, o

amor é o segredo da vida
nhum JÀRAGuA DO SUL - O
�s se·

�nsador holandês Hobertlcho. Happé está no Município
.será rara ministrat seminário
lanta �ue aborda o propósito e

poso razão da vida. O evento

� no tem início hoje pela manhã, "

tem a partir das 8h30, no

dos auditório do Shopping
E Center Breithaupt, e vai
m·

reunir aproximadamentena
, J. lO pessoas.Inua

"1 dPSICO ogo e pensa ar,.
em: Happé estudou filosofias
.era orientais - como o

lsn budismo, hinduísmo e

i:l� iaoísmo -, e vai explanar
ao sobre a natureza da mente
ue e consciência; essência da
e. alma e como ela se de

ar senvolve; passado da raça
humana; necessidade de

es
, �dar com o poder da luz

SI, .

e da sombra para a se-

�aração no plano indi
�,

,�dual, social e cultural.
os

-:- As pessoas pre
�a cisam aprender quem elas

sio, porque estão aqui nes
} teplano e perceber que nós
e estamos vivos para amar

s lI1ls aos outros. O/amor é
.

a essência de tudo, querer
obem e fazer o bem. Não
eriste índole má, todos te
mos almas boas mas aque-, 1

bsque têm medo e não sa-
/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ACIDENTE: CONDUTOR DO GOLF, SANTIAGO MORETTI, ESTÁ INTERNADO NA UTI EM ESTADO DE COMA Dona de casa é acusada de

Colisão entre carro e 'uma van furto de armas no FórUtn 1

POLÍCIA
/

deixa vítimagravemente ferida
JARAGUÁ DO SUL-o

Corpo de Bombeiros Vo

'luntários do Município foi

acionado para prestar aten

dimento às vitimas de um

acidente ocorrido na Rua

PrefeitoWaldemarGrubba,
em frente à Recreativa da

Marisol. O fato foi I regis
trado na noite de quinta
feira, por volta das 23h15.

O veículo Golf, placaAIE-
5100, de Jaraguá do Sul,
conduzido por Santiago
Moretti, 23 anos, foi atin

gido pela van, placa MAC-
0926, deJaraguá do Sul, que
vinha de Blumenau, com

. .

Cl1lCO passagelfos.

-. Informações de uma

das vitimas da van apontam
que os dois veículos seguiam
em direção ao centro da

cidade. "O Golf estava no

lado direito da pista e, sem

dar sinal ou perceber que
nós estávamos próximos,
tentou virar à esquerda,. \

causando acolisão, Quando
descemos para ver o que
havia acontecido, vimos que
,eles tinham.bebido, porque
haviam latas de cerveja
dentro 'do càrro", relata a \
fonte, que prefere não reve-

I .

lar a identidade.
O condutor do Golf foi

a pessoa que mais se feriu

no acidente. Quando os

Bombeiros tiveram de retirar Moretti, que estava preso nas ferragens do Golf
Fotos: Cesar Junkes /CP

,

bombeiros chegàram no

local, Moretti estava in

consciente, apresentava
múltiplas fraturas pelo
corpo, batimentos cardia

cosfracos, trauma de tórax,
o que ocasionou perfuração
no pulmão. Ele foi enca

minhado ao Pronto-So
.

corro do Hospital SãoJosé,
onde foi internado na UTI·

(Unidade de Tratamento

Intensivo), em estado de

coma. O carorieiro que
estava com Moretti, Luiz

l}lberto de SouzaJúnior, 18
anos, apresentava suspeita
de fratura da clavícula i

es

querda e escoriações pelo
corpo. Na van, o passageiro
Fábio NazáJ;io, 23 anos, teve

, corte na testa e também foi

para o hospital.
ATENDIMENTO

Ainda na noite de quinta
feira, os socorristas foram

chamados para prestar aten
dimento à vitima de atro

pelamento ocorrido no Bair
ro Vila Rau, por volta das

Luiz Alberto foi retirado do veículo e conduzido rapidamente ao Hospital São José

,23h35, na Rua Prefeito José
Bauer, próximo à Oficina

Mecânica Balmann. Gertru
des Paholski, 53 anos, foi

atingida por uma moto ao

/atravessar a rua. Ela sofreu

corte na cabeça, ferimentos
.

nas pernas e braços, e foi

levada ao Hospital SãoJosé.
Outra solicitação dos

bombeiros foi na localidade

de Ribeirão Cavalo. O con

dutor do caminhão de lixo,
placa ICS-3061, Jaraguá do

Sul, Parailio de Paula, 59
anos, passou direto, numa

curva e acabou caindo nu

ma ribanceira de aproxima
damente 60 metros:O fato

foi registrado às 19h10 de

quinta-feira. Avitima sofreu
fratura de costela.

Na madrugada de on

tem, à 1 hora, foi a vez do
condutor do Fusca, placa
LZD-7846, deJaraguá do

Sul, Gilbe:rto Luiz Wundre

lich, 39 anos, se envolver em
acidente. Ele perdeu o con

trole do carro e colidiu fron

talmente som um poste, lo
calizado naAvenidaPrefeito
Waldemar Grubba, próxi
mo ao trevo que dá acesso

ao João Pessoa.Wundrelich

sofreu escoriações pelo
corpo. (FABIANE RIBAS)

GUARAMIRIM - A

Delegacia de Policia Civil

do Município abriu in

quérito policial para in

vestigar o furto de 32

armas, entre revólveres e

pistolas, que encontravam
se no Fórum da Justiça da
Comarca de Guaramirim.

, Depois de receber de

núncia anônima, a Policia
Civil prendeu e autuou em

flagrante delito, na terça

feira, a dona de casa Edi

Iene Breiss, 27 anos. A acu

sada foi surpreendida
quando tentava levar três

armas de fogo do tipo
revólver.

Dia 11 de julho
Formatura do PROERD

. Local: Ginásio de Esportes Aithur Muller
Início: 19:30 horas Realização: Polída Militar

De 12021 de julho
4' Feira da Malha
Local: Portal de Jaraguá

Dia 13 de julho
4' Etapa Copa Malwee de Bldeross
local: Pista do Parque Malwee

Dias 13 e 14 de julho
5' Encontro de Grupos Folclóricos Infantis
Local: Colégio Evangélico Jaraguó
Realização: Sünnros Volkstanzgruppe

Dias 13 e 14 de julho
IX Festa do Colono
Exposiçiio de Godo, Desfiles, Festa dos
Motoristas, Boi no Rolete, Bailes Domingo:
Desfile, Puxada dos Cavalos e Caravana Cultural.
Local: Soe. Desp. Recr. Rio da Luz II çente�ório
.' ., ,. , o. II

Na oportunidade, Edr
1 . e
ene estava cumptlndo
prestação de serviços à co

munidade em virtude de

condenação anterior POI
prática de estelionato,

Dados do relatório da (

policia apontam que a do
na de casa revela que as ar. I

mas estavam sendo enca. I

minhadas para uma única I

pessoa, que nega a prática
do ilicito.

A policia não en

controu armas com á peso
soa acusada ipor Edilen;

I

Ela foi levada para o Pres'

dia de Jaraguá do Sul, onde

aguarda por julgamento. (FR)

...

PROGRAMACAO
,

16/07 19h Abertura do Feira Banda Marcial
do Colégio Divina Providência>..
17/07 20h30min • Toninho Bahia Voz e Walõo
18/07 20h ·.Dema Via 21 h30min Banda IRA

19/07 21h Grupo Rodeio
20/07 • 19h Bando da Terceira Idade

20h Bando Bavória
21/07 17h I Sertanejão(Festival do Mú�(a

Sertanejá) Banda Sem da Américo
local: Parque Municipal de Eventos
B e (. Realizaçiio: APEVI

Dias 17 a 2'1 de julho
festival de Formas Animadas
Locol: Centro Cultural, Escolas, Empresas e

Praça,s. Realização: SúlR

Dia 18 de julho· Caminhada dos Idosos
local: Porque Malwee
Realização: Centro de (onvivênció do Terceira

Idade/PMJS

Dias 20 e 21 de julho
18' Kolonislenfesl
Dia 20 ínício 14 horas baile com grupo lafira
às 22:30 . Dia 21 inicio 9:30 horas
Lo(al: Sociedade Esp. Recr. Aliança

PROCURO ADVOGADO (s)
Para estabelecer sociedade

em escritório
de advocacia em Jaraguá do Sul

Tratar: 9967.,.8888 ou 47 343-0055

A coleção outono/inverno 2002 do Vong Fashion estó repleto de

artigos em fios e.lõs exclusivamente femininos. Blusas, caso(�S�os
twlrtsets, em 'mango longo e 3/4_ De modal. budê, elcstcnc e la.

cores de deslg n que marcam as tendências da modo arual.
.

Especializada tombém na confecção de linha fhness, a'Yong Fash10n
lança sua coleção 2002. Artigos para academia .. naração,
hidl'"Cjginóstico� tudo em supplex .. um produto desenvolvido

especialmente para a prótico de qualquer modalidade esportiVO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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le Ajinc/Urbano/FME é

n bronzeno Brasileiro Infantil
JARAGuA DO SUL - A

!dl
equipe feminina da Ajinc/

Ido Urbano/FME conquistou
co

o terceiro lugar no-reve
dt zamento 4 x 50 metr?s
lOr üvre do Campeonato Bra-

sileiro Infantil de Natação
da de Inverno r= Troféu Dr.

do Ruben Dinard de Araújo,
ar. que terminou no domingo,
ca. em João Pessoa, na Pa

uca raíba, A medalha de bron

cica zefoi obtida pelas nadado-
ras LuanaMartins, Bárbara

�n.
Hermann, Ana Zanadrea

e Aline Franzner, com o
es

tempo de 1min57s82.

n�i Nas provas individuais, o
'SI'.

melhor desempenho entre
lde

as catarinenses foi o da ja-
FR)

raguaense, Aline 'Ossows

ki, que conseguiu a quarta

col�cação nos 800 metros

livre da categoria Infantil II,
com 1 Omin03s 18.

A .delegaçâo, dirigida
pelo técnico Ronaldo Fruc
tuozo, teve ainda como

destaque as competidoras
LuanaMartins, com a sexta

. colocação nos 1 00 metros
costas, e o oitavo lugar nos
100 metros livre, e Bárbara
Hermann, que conseguiu a

sétima posição nos 100
. metros livre. O torneio reu-

niu, durante três dias, mais
de 300 nadadores, entre 13

e, 14 anos de idade, repre-
I sentando 79 clubes.

EletropolXAtlético decidem
titulo do Varzeano amanhã
JARAGUÁ DOSUL-As

equipes do Eletropol, que
vsnceu o Kiferro por 5 a

4 nos pênaltis, depois de

empatar em dois gols no

tempo regulamentar, e do
Atlético, que cÍerrotou o

time do Depecil pelo pla
car de 3 a O, decidem o

titulo do 20° Campeonato
Varzeano Raul Valdir Ro
drigues -,- Troféu Posto
Mime 25 Anos, enquanto
que os perdedores dispu
tam a terceira colocação. As
finais ocorrerão em jogos
de ida e volta sendo as

. ,

primeiras partidas marca

das para amanhã, no Es
'1

tádio João Marcatto. Ki

ferro entra em campo
contra o Depecil, às 13h15,
e Eletropol enfrenta o

Atlético,' às 15h30, com
transmissão da Rádio

Jaraguá. A competição tem
como artilheiro o atleta

Jean Carlos Caetano (Ki
ferro), com 11 gols. Com

.

apenas cinco gols sofri-
\

dos em oito partidas, o
Adético é, o dono da, de
fesa menos vazada. O

campeonato encerra no dia
14 deste mês, quando estão

agendados os jogos de

volta das finais, no João
Marcatto,

/

Professores do ColégioMarista São Luís ,

, Participam de Congresso em Olinda
o Colégio São Luís está participando do II Congresso

Nacional Marista em Olinda (PE) que acontece de 15 a 18
de julho em comemoração aos 100 anos' de presença dos

'

�mãos no Norte e Nordeste do país e tem como tema

'Educação eCidadania:o Conhecimento em Favor daVida",
Estão presentes no evento as professoras Ieda G. Ângelo,

�arcila Guesser, Lúcia Helena Gonçalves, Marisa Beck�r
�bosa, Mata Bini Prada, Adriana Rodrigues e os irmãos
Evilázio Tambosi e César Cavanus, que devem .retornar
COm muitas novidades. • \'

In Alér:n. disso, .a Coorde�ádora d,o Laboratório de

R
formauca, Luciane Schwalbe, estara apreS�1Í.tando um

dato de Experiências 'sobre "Software de autoria na

construção do conhecimento" e 'Jogos' colaborativos: uma
estratégia de aprendizagem". ., ,... , .. ,

Dessa forma;:o, colégio põe em prática uma de suas

metas, a de manter atualizados seus educadores visando:
propiciar melhor, desempenho em suas ativrdades:
ped�or. '

��gtcas, sempre em beneficios dos educandos

ESPORTE CORREIODO POVO 11

I VELOCIDADE: TREINOS LIVRES E TOMADAS DE TEMPO TÊM INfclO HOJE, A PARTIR DAS l� HORAS

Corrida de gaiolas e ··lambretas

começa hoje em Massaranduba
JARAGUÁDOSUL-O

Motódrorno Massaran

duba, localizado' nos fun

dos do Butuca, depois do

Posto Pacheco, será palco
da corrida de lambretas,
gaiolas, street cars e mini
motos. Programado para
o final de semana passado,
o evento teve de ser trans

ferido devido ao mau

tempo. Os treinos livres e

tomadas de tempO' têm
início hoje à tarde, a partir
das 14 horas, e as provas
começam amanhã, às 9

loras,
prosseguindo até o

�.m da tarde.

� As p�s�oas interessad�s
.

m participar da compe
tição podem efetuar .suas

inscrições, hOJ'e, no valor
I '

de R$ 20,00 para gaiolas e

street cars, e R$ 15,00 para
lambretas e minimotos..

Os organizadores do

evento-têm expectativa dê

envolver aproximadamen
te 40 pilotos vindos das ci

dades da Microrregião do
Vale do Itapocu, além de

Apiúna, Blumenau, Join-

JARAGUÁ DO SUL
Somente a vitória interessa
à Malwee na segunda par-

,
tida da fase semifinal da

Liga Nacional de Futsal

2002 contra o W@ytv/
Minas, hoje, às 21 horas, na
Arena TelemigCelular, em
Belo Horizonte. O fixo
Euler será o único, desfal

que do técnico daMalwee,
Fernando' Ferréti, para a

. partida, enqua�to que no

Minas, além de Piu, que
não joga mais � Liga por

,JARAGUÁ DO SUL-A

equipe infantil feminina
da Emplac/FME venceu

dois de seus quatro com

promissos no turno do

Campeonato Estadual de

.Handebol da catC3gotia, no'
último final de semana, em'

Itajaí, e está em terceiro lu-

inscrições. Os dez primei
ros recebem troféus.

O local conta mm área
,

, , Divulgação
Pilotos vão percorrer pista de 600 metros que foi adaptada para a competição

ville, entre outras.
A pista conta com

percurso de 600 metros e

foi preparada especial
mente para cpmpetições
como esta. "Era uma pista
de motovelocidade que
nós adaptamos para estàs

corridas; retiramos algu
mas curvas e alargamos as'

laterais", explica um dos

organizadores, Marcos

causa de expulsão, o trei

nador Miltinho també�
não poderá contar com

Rosinha e Leitão, que

cumprem suspensão auto"
mática pelo terceiro cartão

I lO'
,

amare o. Jogo sera trans-

mitido pelo Spor'I'V
Com o empate na pri

. meira partida, o W@ytv/
Minas leva vaptagem de'
dois empates (tempo nor-
mal e prorrogação) para fi
car com a vaga na decisão,
já que realizou melhor

gar na competição .. As ja
raguaenses derrotaram Rio

do Sul (16 a 7) e 'Presi

dente Getúlio (12a 8), mas
I .>

perderam para Itajaí (8 a

7),e Fraib.urgo (9 a 7J�·,pri-.. .

.

meira e segunda coloca
,

das, respectivamente. .

Mesmo com dois resul-

, tados negativos, o técnico Kerolen, Luciana, Cassiele,
Mar�do, Mill�ni Dias elo-' Silvalle,' Sch�ila; Janaína,
giou a aruação da defesa ja- ". Jossiane, IFrancieli, Jucelis

.

raguaens,e; qu� sofreu pou- e' Camile. O returno da
cos gols, destacando o de�, 'competição. a<:=ol1tec�rá de
se�penho da goleira Maia� 8 a 10 -de �0vemb'ro, em
ra. Além dela, o treinador local ainda indefinido, mas,
da Emplac/FME também com boas chances de ser

contou com as jogadoras em Jaraguá do Sul,

Adalberto Guesser. Ele

destaca que, neste final de

semana, será realizada pela
primeira vez competição \

na categoria CG Amador,
prova que já conta com

seis inscrições.
. Como forma de in

centivo aos pilotos, os três
primeiros colocados em

. J
cada categoria vão receber

60% do valor de suas

campanha na segun?a fase.
Para aMalwee se classificar,
precisará vencer no tempo'
normal ou naprorrogação.
O técnico Ferreti prefere
não revelar a formação que
irá entrar em quadra nesta

noite. Chico; Cacau e Mar

cel disputam a vaga de Eu-(

ler. O restante do será Fran-

klin, Manoel Tobias, Mai
cky e JameS. Na outra

semifinal, VIbra e VCG,
de Goiás, jogarão' nesta
segunda-feira-às 21 'horas,

de lazer e serviço completo
de bar � cozinha. . \

A entrada está sendo

. fomercializada �. R$ 5,00
(com direito a uf9.a cer

veja), e a co�issã9 ot�âpi;-/o
zadora prevê' um: p4l:>lii9,.
de cerca de-1 ,5 rnll' pesso��:
(FABIANE RIBAS)

Equipe Maiwee entra em quadra hoje contra o Minas

Emplàc/F:ME;ê terceiro lugar no Estadu� de H:ansle�ol
,/

no Ginásio Tesourinha, em

P?rto Alegre (RS), tam
bérn com transmissão do

SporTv. No primeiro jo
go entre' as duas equipes,
disputado na última se

gunda-feira, em Goiânia, o
time gaúcho venceu por 9
a 3, e precisa apenas de
um ,empate para garantir.
a vaga. Já a UCG/Goiás
precisa, vencer no tempo
normal e na ,prorrogação
pa.ra chegar à final da

competição.
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12 CORREIODO POVO ESPORTE

.ADRENALlNA: PILOTOS VÃO PERCORRER TRILHA DE 80 QUILÔMETROS EM SEIS HORAS

Corupá promove hoje a 11a

edição do Jeep Raid Vaca Loka
]ARAGUA DO SUL -

Muita adrenalina no per-
I curso de 80 quilômetros
em meio à lama, erosões,
atoleiros, pedras, rios,
entre outros obstáculos.

Trata-se da 11" edição do

Jeep Raid de Corupá Va

ca Loka, que tem início

hoje pela manhã, a partir
das 8 horas, a partir da

Praça Arthur Müller. A

aventura vai envolver

mais de 80 jipeiros de 25

clubes. vindos do Rio

Grande do Sul, Paraná e

Santa Catarina. A prova
será válida pela sexta eta

pa do campeonato cata

rinense da modalidade.

Considerada uma das

trilhas mais difíceis do

Estado, o trajeto passa por
alguns pontos turísticos da
cidade. de Corupá, como

Arquivo/CP' I
Pilotos vão percorrer trilha com lama, atoleiros, rios, erosões, entre outros obstáculosí

a Rota das Cachoeiras. "O

percurso é totalmente novo,
.

mas a maioria dos pilotos
prefere participar dessa

competição aqui, devido ao

grau de dificuldade da tri-

lha. Será uma prova de re

gularidade e não veloci

dade", explica um dos or

ganizadores e patrocinado
res do evento, Dênis Lunel

li, informando que o tem-

Divulgação

Organizadores do evento pretendem envolver aproximadamente 80 jipeiros

po previsto para complel
ta!o percursoéide seis horas.

Cada equipe é integrada
por um piloto, um navega
dor e pode contar com

mais dois participantes. Os
competidores serão subdi

vididos nas categorias
Graduados,Júnior e Turis
mo, sendo-que os dez pri
meiros receberão troféus.

Ontem à noite, as equipes
receberam as planilhas e

orientações sobre a prova.
"Todos os participantes es

tarão utilizando veículo espe- .

cial para esse tipo de ativi

dade, com capacete, gaiola
protetora, cinto de segu

rança, de no mínimo três

pontas, kit primeiros so

corros, extintores, enfim, tu
do que garanta a segurança
dos mesmos"; relata. Lu
nelli. (FABIANE RIBAS) _

SÁBADO, 13 de julho de 2002

MASSARANDUBA
.

)
A CME (Comissão Municipal de Esportes) abriu
inscrições para o 10 Campeonato Municipal de Bocha,
previsto para iniciar na primeira quinzena do mês de

agosto. As disputas serão realizadas em dupla e as

pessoas interessadas podem fazer as inscrições na

entidade esportiva, em horário normal. A coordenadora
da CME, Miriane Jacobowski, informa que a

competição visa fomentar esta prática esportiva no

Município. Atualmente, a Prefeitura tem apoiado as duas

equipes femininas que dispupm campeonatos fora de
Massaranduba: a Equipileque e as Dinâmicas. Na

segunda-feira passada, as Dinâmicas jogaram com a

CBF 13 de Maio, de Indaial, e empataram por 3 a 3.

TIRO OLíMPICO
A Sociedade Salão'Barg conquistou a primeira colo

cação por equipe na terc(tira etapa da Chave A do'

Campeónato de Tito Olímpico, realizado no fim de
semana passado. A sociedade jaraguaense registrou
pontuação de 2.056,9, e contou com os atiradores

Adelir, Rui e Dayane, que disputaram nas categorias
chumbinho e seta. A premiação foi 30 quilos de frango.

I

FUTEBOL suíço
A Escola de Ensino Básico Lilian Ayroso Oechsler vai

promover a primeira edição da Copinha do Mundo
de Futebol Suíço, com início previsto para este fim de

semana. A competição é destinada para atletas de 5a a

8as séries, e vai envolver aproximadamente 700

estudantes. A solenidade de abertura dos jogos está

marcada para hoje, a partir das 13h30. Depois das

apresentações de dança e capoeira, haverá seis jogos
entre atletas das 8as séries, todos se enfrentândo.

TÊNIS DE MESA

A 3" etapa do Torneio Municipal de Tênis de Mesa

acontece no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa

(Estádio João Marcatto, no Bairro Jaraguá Esquerdo).
Esta promoção visa incentivar os adeptos damodalidade
em Jaraguá do Sul, que são amadores e brincam de

pingue-pongue nas garagens de casa, condomínio e recreio

do colégio. A competição envolve atletas com idade

mínima de 6 anos, sem idade máxima. Os participantes
serão separados nas categorias Pré-mirim 8 anos, Pré

mirim 10 anos, Mirim até 12 anos, Infantil até 14 anos,

Juvenil até 17 anos, Adulto, com idade livre, e cat�goria
especial, para os jogadores que· participam de

campeonatos oficiais da Federação de Tênis de Mesa.
/
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