
Caropreso confia
na sua reeleição
o deputado federal e

candidato à reeleição Vi

cente Caropreso '(PSDB)
afirma que. está enfren

tando a campanha com'

tranqililidade e confia no

ruscernimento do eleitor.
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Prefeitura ganha ação e

instalaCRDR naTifa do Funil
A Prefeitura deJaraguádo Sul ganhou a causa

pelo Ibama, Fatma, Adeajs, Ministério Público

Federal e Comissão de Moradores e irá a instalar

o CRDR (Centro de Reciclagem e Destinação
de Resíduos) numa área de 1,5 milhão de me

tros quadrados, na Tifa da Serra do Funil, no
\

Bairro Nereu Ramos.

A Fatma anunciou, entretanto, que todos os

requerentes deverão entrar com recurso na 4a

Região da Justiça Federal, em Porto Alegre,
visando inverter a decisão.

PÁGINA 6

A moradora do Loteamento Piazera I Maria Izidoro)afirma que falta infra-estrutura no local. Página 8

Banda Ira! reuniu fãs

de todas as idades
A Banda Ira! foi a principal

atração da Expo 2002. Eles se

apresentaram no palco do Parque
Municipal de Eventos, na noite de

quinta-feira. O shaw, de mais de
lima hora, foi assistido pormilhares
de fãs, das mais variadas idades.
LEIA MAIS SOBRE O GRl!PO NA CAPA DO

uEXTRA"

GUINDASTES #

�ARAGUA
ir 273-1000

I'

o Seminário Ságrado Coração de
Jesus é a Prefeitura de Corupá
firmaram convênio para utiliza

ção da panificadora da institui

ção religiosa. Pági.na 6

I,

Aproximadamente 1,2 mil ido
sos participaram de uma cami
nhada realizada na manhã de
quinta-feira, no Parque Malwee.
Página 7

Sul-brasileiro de
- ,

Tae KwonDo, emJS .

Campeonato Sul-brasileiro de

Tae Kwon Do vai reunir cerca de
cem adeptos de�ta: luta vindos do
Sul do Pais. Competições serão

realizadas amanhã, no ginásio da

Marisol.

PÁGINA 12

PATROCfHID ORGANIZAÇÂO
\Jaraguá do Sul - 16 a 21 de Julho Parque Municipal d� Eventos

APOIO

Exposições de produtos e serviços, show com a banda Ira! (18/07),
bail##. com o Grupo Rodeio (19/07), Mini Schützenfest (20/07) e outras atrações.

Competições de tiro· chopp - comida típica - grupos folclóricos
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Controvérsias
JANSEN DE ÜIJVEIRA - Escritor (jansendeoliveira@bol.com.br)

Já diziaJean Paul Sartre: "Quando os ricos estão em guerra,
são os pobres que morrem". Em Jaraguá do Sul, a disputa
por um espaço numa coluna social ou a corrida dos

empresários atrás de 'dinheiro e reconhecimento, é evidente.
Todas as semanas, há reuniões em nome do progresso

empresarial, mas, e quanto à nossa biblioteca pública, com
livros desgastados? Faz tempo que não vejo um lançamento
por lá, enquanto isso, temos um belo centro empresarial.
Empresário não precisa ler? Não precisa de cultura? Vocês

vão, dizer: sim, mas e 'a Scar? Claro, é um grande centro

cultural, as atividades são notórias, mas nem todo mundo

': quer pintar ou fazer teatro. Não foi Monteiro Lobato quem
disse que um país se faz com homens e livros? Cadê os livros?

\ Outra coisa, numa recente reunião da CDL que presenciei,
,só se falou em, qualidade no atendimentó,! que Jaraguá ,do
Sul está se superando. Para mini, que costumo viajar muito,
esta cidade tem o pior atendimento no comércio.

Os balconistas parecem atender por obrigação. É claro
, que existem exceções, mas, visitem Balneário Camboriú: só
faltam levar o cliente para casa. Tudo bem, é uma cidade

turística, mas, e daí? Aprendamos com eles. Já que ternos

tanta arrecadação, invistam em, livros. Para todos. Para que
as crianças de hoje não sejam às'empresários atuais, ricos
em argumentos específicos, porém, carentes de ur:na visão
demundomais apurada que só a grandeliteratura pode <?fertar.

o valor da amizade"
PAULA 'FABIANA D. MORETIl,- Estudante de Logosofia

\

Hoje, é o Dia Internacional da Amizade. :

,

O que queremo,s dizer, verdadeiramente, quando
afirmamos "eu tenho um amigo", 'ou então, "fulano é meu'

amigo"?'
'

,

, '

Normalmente, queremos dizer que temos alguém em

quem confiamos, alguém a quem podemos recorrer, que nos

ouve e aceita nossas opiniões, mesmo quando não concorda
com elas. Alguém que participa mais ativamente da nossa

vida e pór quem nutrimos um sentimento especial.
Tenho aprendido "que a amizade deve estar sustentada nos

pilares da confiança, da simpatia e do respeito. Que equivale
ao afeto que, nascendo no coração dos' seres humanos, se
emancipa da mesquinhez e interesse, enaltecendo e eno

brecendo o pensamento e o sentimento dos homens.
Entendo que a amizade vincula os seres e os povos entre

si.' É .um sublime sentimento que, atua cornoalavanca de
entendimento entre os homens e que responde a propensão
natural de todo ser racional de estender seu afeto ao

, )

semelhante.
A amizade infunde no ser humano a paciência, a tolerância,

a generosidade, a elevação de propósitos, a convivência
harmônica e o cultivo de muitas virtudes e sentimentos nobres,
Onde há inimizades, ao contrário, há afastamentos; desen-
tendirrieritos, 'violência,' etc.' ,/'

' '

Entre amigos há paz. Essa paz que todo ser anela e que
tanto alento traz ao coração humano. Paz que se amplia na

, proporção em que oferecemos ao semelhante nossa amizade
e todos os valores que ela encerra.

Artigos para Carta do Leltor devem ser 'enviados .para Rua Walter Marquardt, l.l80, ou Pelo
e-mail: .cp.redacao@jorrialcorreiodopovo.com.br. As cartas devem .conter o endereço ou telefone para
contam. o jomal se reserva o direiID de sintetizar o 1exID e fazer as correções orIDgráficas e gramaticais necessárias.

��.�.,:,�"...,c..,,""""'•.
, .,

-

..

•

Os empresários daAcijs (As�
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) cumpriram
sua parte no conturbado proces
so eleitoral em curso na região.
Interferiram sugerindo aos can�
didatos que colocaram seus no

mes parà concorrer a depu
tado estadual pela região que a

comunidade também tem suas

'expe�tivas. Em outras palavras,
, qu� os aspirantes às cadeiras na
Assembléia Legislativa não

, podem, ou Pelo menos não de

veriam, colocar sumariamente
'seus objetivos eleitorais acima

.dos assuntos que interessam
diretamente à comunidade re

gional, como a conquista de re

cursos para investimentos em

obras e realizações importantes
para a região.

Em outras palavras, os em

presários sinalizaram claramente

que reconhecem a importância
de eleger representantes políticos
em número expressivo e su

fici�rité para assegurar a neces

sária representatividade política
do Vale do Itapocu, como ami

érorregiãomerece, considerando
o dinamismo e força de trabalho
de sua gente. O apelo foi feito e

Até O Iimite
rAs eleições de 1998sdo
exemplos ainda vivo na

melhória de quem
acompanha apolítica em

Jaraguâ do Sul e regiã�
a classe, empresarial foi até o

limite. Insistir mais seria afastar
se da posição de participação
responsável nos assuntos do in
teresse regional, para cair no

campo da pressão e da intransi

gência. A preocupação refletida

pela Acijs se justifica. As eleições
de 1998 são exemplos aindavivo
namemória dequem acompanha
a política em Jaraguá do Sul, e
região.OValedo Itapocu sóCom
um representante, quando po
deria ter colocadodois nomes ou
mais na Assembléia Legislativa.

Vale lembrar que a tentati

va, aparentemente frustrada da
entidade que representa os em

presários locais, não é um acon

tecimento isolado e circunstan

cial" muito menos oportunista.
Lideranças do setor empresarial
vêm trabalhando sistematica
mente comprefeitos e deputados
damicrorregião, enfim, com seus

legírimos representantes po-

líticos, há tempos. Um exemplo
é o Conselho de Eixo de De
senvolvimento de Joinville, Ja·
raguá do Sul e Microrregião do
Vale' do Itapocu, que nos dois
últimos anos trabalhou exausti·

vamente pela concretização de

investimentos em obras impor· ,

tantes e indispensáveis para o

crescimento regional, como na

questão que envolve a duo

plicação da BR-280. Empenho
pela confirmação da: obra rião

faltou. O que acontece é que, no

Brasil, obras, desse tipo saem

, sempre com dificuldades �um c

país pobre; �nde dinheiro de
, investimento fica pulverizado
entremilhares de reivindicações, "

é fácil entender porque as coisas é
(I
d

não acontecem.

A intransigência de deter·

minados candidatos diante do di

apelo da: entidade dos empre· n,

sários ficou latente.Mas nempor
isso os postulantes à eleição para

Ideputado na microrregião são

piores do a classe política, de
-

modo geral, no País. A dispUIll
política'no Brasil;'por tradição,
não faz concessões.' Tálvez as

eleições deste ano tragam�
lição. Vamos aguardar. I

Os textos 'e' colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião �o jorna�

,CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919,

,

TELEAS�INATURAS: \372�0533 - 275-2à�3 - 27��Ç105
" ',.

-370-6650. },'. .

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LTDA.: Rua walter
, Marquardt, l.180 - CEP - 89259-700 - Cx. 19 - CE?

89251-970 -Jaraquádo Sul'- SC- gl'aficacp@tér,ra.c9rT1,br
Te!. 370:7919'- 370-7944 F�: 3'70,-qj89

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - GEP 89251-200 -

.

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.
"

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
" ,

cp. redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 20 de julho de 2002

O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
tirou uma licença médica de 15 dias. Quem assumiu a

Prefeitura foi o presidente da Câmara de Vereadores,
Herrman Suesenbach, também do PMDB. A

transmissão do cargo aconteceu na tarde de quinta
feira, na Prefeitura. Segundo o assessor de gabinete
da Prefeitura, Celso Garcia, o prefeito em exercício

vai seguir a mesma linha administrativa de Tamanini,
que afastou-se por motivos de saúde, mas retorna

em 15 dias..

PPS
o candidato a deputado
estadual pelo PPS de JS,
Luiz FelipeMartins Caval-

_ cante, viajou esta semana

para Brasília com o pro

pósito de agendar uma vi
sita do presidenciável Ciro
Gomes a Jaraguá do Sul,

!O e também discutir possí-
veis projetos para a região.

I. O candidato a deputado
o

estadual afirma que está
.

confiante' na possibilidade
de visita do presidenciável.
"Precisamos inserir o Ciro
no contexto da região para
que ele e a futura equipe
conheçam nossas particu
laridades e reivindicações.

PRESfDIOS
O sistema prisional de

\

Santa Catarina vai re-

cebei, imediatamente,
200 vagas para abrigar
presos que cumprem pe
nas em celas de delegacias
de polícia. A autorização
foi concedida esta semana

pelo governador Espe
ridião Amin, durante a

reunião do Conselho Su

perior de Segurança PÚ

blica. Do total, 160 vagas
deverão ser preenchidas
na Penitenciária Agrícola
de Curitibanos, e. as 40

'restantes serão distribuí

das em presídios de todo
o Estado.

o vice-governador e candidato a deputado federal

pelo PFL Paulo Bauer esteve reunido, ontem, com a

executivamunicipal do PPS. A pauta da reunião girou
em torno da campanha e dos possíveis apoios entre

os candidatos.

"1550 é coisa da oposição. Do PT." (A afi rrnação
édo prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer

(PFU, ao comentar as declarações de moradora
do Loteamento Piazera I, sobre a inexistência
de coleta de lixo na parte do loteamento que fica
no município de Guaramirim).

Altevir Antonio F�ga� JuniQr
OAB/S(Q9ó9.B

.

Osvalina Vargas:Rodrigues
OAB/Se2968�B <

•

, iua 25de Mo, 234· Bairro Vila Novo ·.hraguá do Sul/SC Fone/Fax: 370·8866
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I CONFIANÇA: DEPUTADO FEDERAL E CANDIDATO À REELEiÇÃO VICENTE CAROPRESO CONFIA EM SEU ELEITOR

Trabalho realizado até agora é o

principal trunfo do candidato
}ARAGuA DO SUL - O

deputado federal e candi

dato à reeleição Vicente

Caropreso (PSDB) afirma
que confia no poder de
discernimento aos eleito

res. Segundo ele, o eleitor

vai saber diferenciar o que
é melhor para a coletivida

de da região. "Se o eleitor

quiser manter um repre
sentante digno em Brasília,
deve pensar bem e definir.
A eleição é um ajuste de

contas entre candidatos e

eleitores e, na hora do vo

to, que se mostra o resul

tado do trabalho realiza

do", ensina o deputado,
eleito com 47.890 votos. '

Agora, afirma Caro

preso, a meta é aumentar

o número de votos com

uma campanha onde ele

pretende usar todo o seu

currículo de político e de

cidadão jaraguaense. Ca
ropreso está em plena
campanha eleitoral e in

forma que sua estratégia
consiste .ern divulgar tudo
0, que ele tem feito em fa

vor da Região do Itapocu.
Para tanto, vai distribuir

Cesar JunkeS/CP

Caropreso acredita que o eleitor vai saber escolher

material informativo com

a relação de todos os bene

fícios e conquistas que aju
dou a trazer para a' região,
e também contatos com

entidades de base e empre
sários. Caropreso ressalta

que, apesar da co�fiança
em seu trabalho 'e na pos
sibilidade real de reeleição,
a situação atual na conjun
tura política regional não te
ve o resultado pretendido.

Ele destaca, que está tran

qüilo em. relação à cam

panha e que arrepende-se
apenas do envolvimento

partidário que assumiu nos
últimos tempos, na tenta

tiva de aglutinar as forças
do PSDB. "O resultado foi

desproporcional ao esfor

ço desprendido", lamenta
Caropreso,

Ele cita como dife

-rencial de sua candidatura

o trabalho que vem de

senvolvendo em favor de

todas as prefeituras, sem,

jamais levar em conta as

siglas partidárias. "Nunca
deixei de atender prefeitos
de-outras siglas", reforça o
candidato, que cita como

ponto a seu favor o aten

dimento diário a entidades

e prefeituras. "Pela pri
meira vez um deputado
federal trabalha com ga
binete aberto", argumenta.

Nos últimos quatro
anos como deputado fe

deral, Caropreso cita co

mo fruto do seu empenho
a implantação de um la

boratório para a fabri

cação de medicamentos

genéricos e as inúmeras

verbas e recursos que trou

xe para a região, espe
cialmente: para' a área da

saúde.

Ele salienta as verbas

para os hospitais da região
e a informatização da Rede

SUS; sendo queJaraguá do .

Sul foi a primeira cidade do
Estado a conseguir esse

benefício.

(MARIA HELENA DE MORAES)

PTJovem deJaraguá do Sul realiza encontro hoje à tarde
]ARAGuA DO SUL - o

PT Jovem de Jaraguá do
Sul reúne-se hoje, a partir
das 14 horas, na sede do
Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias daAli

mentação. De acordo com
o presidente do PTJovem;
José Spézia, o encontro vai
discutir como ajudar o

partido a vencer as eleições
de 6 de outubro. Spézia in
forma que este 'segmento é

composto por cerca de 30

jovens, com idade até 25 anos.
Ele adianta que o PT

Jovem nasceu com
-

a dis

posição de reciclar a polí
tica partidária, oferecendo
candidatos jovens e bem
informados. Spézia avisa

que nas próximas eleições
municipais pelo menos três
candidatas sairão do PT

Jovem. "Sessenta por cen-
_to dos integrantes são mu-

lheres", ressalta Spézia.
O PTJovem deJaraguá

do Sul foi criado há oito

meses,mas ainda não émui
to conhecido na região. "Es
tamos recém iniciando o

nosso trabalho, mas a nossa
meta é dar mais visibilidade

ao que estamos fazendo e o

que pretendemos concreti

zar", revela Na avaliação de
Spézia, o PT é um partido
que tem identificação com

1\

e

os jovens. "O PT tem uma

ideologia libertadora que se

identifica com os jovens
em todo o Brasil", ar
gUmenta o presidente. Ele
informa ainda que os inte

grantes do PTJovem parti
cipam regularmente de cur
sos de formação! em Join
ville. "Estamos nos prepa
rando para trabalhar em
nome do PT", salienta.
(MHM)

·

..Agora vo

compra e '1"0""0/ou .... /0
.

. ("'ti;·

Continua a promoção de trajes em microfibra
a partir de R.$169,90 à vista (grátis camisa social +' (;Jravàt:áJ ?lIlIELLI

,

Moda Masculina
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I COMPROMETIMENTO: COLABORADORES MOSTRAM MAIS PARTICIPAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA

Mannes promove a sa Semana
\da Qualidade e mostra trabalhos.

, -

GUARAMIRIM - A
Indústria de Estofados
Mannes promove até hoje
a sua sa Semana da Qua
lidade e a 3a Mostra de Me

lhorias, evento que tempor
objetivomostrar as iniciati
vas de seus 280 colabora
dores em prol do desenvol
vimento de produtos e ser

viços que atendam as neces

sidades dos seus clientes,
através de um,processo de
melhoria contínua. Segun
do o diretor-presidente da

empresa, Blásio Mannes, a
iniciativa é envolver todos
os colaboradores, inde
pendente das funções em

que cada um atuá'.
O empresário define

que no mundo da qualida
de é preciso superar qua
tro provas. "A qualidade
do aprendizado, o com

prometimento com os

seus ideais, o respeito a si

próprio, ao próximo e ao

Semana da Qualidade Mannes recebeu adesão de todos os colaboradores'

meio ambiente e o esfor

ço dos grupos de melho
rias. Quando o esforço de
todos alcança um objeti
vo, somos uma equipe."

A sa Semana da'Qua
lidade será encerrada com

a apresentação dos traba
lhos dos grupos de melho-

dutividade", proferida por
Leandro Martins, em dois
horários (12h30 e 13h20),
enquanto que ontem a

equipe do Sesi (Serviço So
cial da Indústria) realizou
exames preventivos do
colo do útero e oficinas de
arte no período da tarde.

rias, das 8 às 13 horas, no
refeitório da empresa. O
evento é aberto também
aos familiares dos colabo
radores.

Na quinta-feira, as ati
vidades ficaram concentra

das na apresentação da pa
lestra "Qualidade e pro-

Wegmostra cidade
paranorte-americanos
Trinta e cinco clientes norte-americanos da,

Weg participaram, esta semana, de um en

contro na sede da empresa, onde tiveram a

oportunidade de conhecer todo o parque
industrial. Além das visitas de negócios, a

empresa jaraguaense estimulou os visitantes
a conhecer algumas regiões do Município. No
bairro Barra do Rio Cerro, os visitantes puderam
experimentar os sabores da culinária típica e

participaram de uma competição de tiro.

Produção de' carne suína cresce acima da demanda
FLORIANÓPOLIS

Num estudo feito pelo
analista de mercado e técni
CO do Instituto Cepa/;;C
(Instituto de Planejamento
e Economia Agrícola de
Santa Catarina), Jurandi
Soares Machado, no Brasil,
as perspectivas para 2002

são de que a produção de
carne suína tenha-uma ex

pansão de até 6%, deven
do situar-se ao. redor de
2,37 milhões de toneladas.
As vendas no mercado in

terno, em 2002, devem per
manecer estáveis, prova
velmente pouco mais de 2

nos últimos dois anos. Se as

vendas permanecerem fir�
mes, sobretudo no merca

do russo, e se concretizarum
aumento nos negócios com
a China e o Japão, as ex

portações poderão se apro
ximar das 320 mil tonela-

milhões de toneladas. Es

pera·se que as exportações
,

permaneçam em expansão,
mas não o suficiente para en

xugar todo o volume ofer
tado, ''Mesmo assim, pode
rão crescer ao redor de 20%,
dando continuidade ao

comportamento registrado' das", declarou o analista.

SÁBADO, 20 de julho de 2001 �i---..:. _..

Será que está havendo uma crise mundial ou uma

crise somente na América do Sul, neste momentoll
o

Se existe, afetará o Mercosul?

Primeiramente tivemos problemas com a

Argentina, economicamente quebrada, gastos
excessivos, fraudes, corrupção e politicamente
desgastada. Esta, por sua vez, afetou a economia

uruguaia, que está à míngua, pois era seu maior

importador.
Agora chegou a vez do Paraguai que, no momento,

se depara com vários conflitos políticos e

econômicos. O Peru até pouco tempo vivia a "fu·

gimorização", mas continua com problemas econô

micos;políticos e sociais. Colômbia com problemas
de guerrilhas, narcotráfico, política e ec�nomia. c

Venezuela e Equador seguindo o mesmo caminho.

Quem sobra?...Bolívia � Chile? Até quando irão estes u

resistir às "contaminações" vizinhas?
Enquanto a UE (União Européia) mantinha c

subsídios agrícolas, como fez a França na última

reunião de cúpula, "exige" com que o Mercosul seja
fortalecido e unido para poder exportar ao continente c

europeu, os americanos continuam querendo a Alca c

(Área do Livre Comércio das Américas), realizando
retaliações, subsídios, barreiras e se intrometendo nos

outros países. Qual a perspectiva de melhorar

futuramente? Por que nega-se ou'demora-se tanto

para o FMI ajudar a Argentina? Será que é estratégia (

ou talvez estão querendo' desequilibrar ainda mais a
(

América do Sul?

E o Brasil, que ainda não foi citado, será que está

melhor do que todos 'os outros? chiro que está, po�
somos de grande importância e interesse mundial. r

Senão... já éramos.

Mas acredito que eles querem transformar os

"emergentes" em "imergentes", e até agora não (

notamos esta faceta: Portanto, futuros poHticos,
acordai! E façam política séria e que resulte em (

sucesso, credibilidade, transparência e crescimento

da renda interna.

Crise

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

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 887.9

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e TraumatolOgia

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRlq
Rua Donaldo Gehring, 135.- ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.idv.com.br
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io PALESTRA
m Oportunizar às empresas a possibilidade de conhecerem

os pré-requisitos do processo de Certificação ISO 9001 e

os beneficios com a implantação de um sistema de Gestão

de Qualidade é o\objetivo da palestra "Caminhos para a
la

certificação", promovida pela Núcleo da Qualidade da
??

Acijs!Apevi.Ministradapelo BVQI (BureauVeritas Quality
lntemational), a palestra, com vagas limitadas e sem custos,

a
será realizada no próximo dia 23, às 15 horas, no Cejas

)S
(Centro Empresarial deJaraguá do SuID. Mais informações

te podem ser obtidas com a consultoraGeovana, pelo telefone
ia (4� 371-1044 ou via e-mail: geovana@acijs.com.br.
II

INGLEs
o, AAcij; (Associação Comercial e Industrial deJaraguá do
e Sul), em parceria com' a Toff's Language Services,
u-

�romove, de 22 a 31&e julho, das 18h30 às 22 horas, o
). BusinessEnglish-.Negt>tiating,umcurso prático de inglês,
as que trabalha desde o planejamento e introdução até a

a, conclusão de um negócio. Direcionado a profissionais
0, que participam de negociações em inglês, o curso terá

:s uma turma com no máximo 15 alunos. Para realizar o
curso é necessário que o participante comprove seu

-

la conhe�ento em inglês, emnívelpré-inrerrnediário (cerca
'

la de ZOO horas ou d�is anos de estudos), através de urna

Ja prova escrita que 'será realizada por ele antes de iniciar o

te
curso. Inscrições e mais informações podem ser obtidas

:a
com Rejane, através do telefone (47)}71-1044.

lo
lS SEMINÁRIO
II ONúcleo da Qualidade daAcijs!Apevi, em parceria com
o Senai, promove, no dia 31 de julho, das 8 às 12 horas e

ffi das 13h30 às 17h30, o seminário "Custos relacionados à

qualidade e processo". O objetivo é transmitir co
nhecimentos necessários para a implantação do sistema

tá
de cJstos relacionados à qualidade, através da identificação'

IS
de custos associad�s à função de qualidade, que gera
desperdício no processo produtivo. O seminário,J, '. \
rnuustrado pelo instrutor Murilo Rosa, será realizado no
CET do Senai, localizado na Rua Izidoro Pedri, n° 263, e

)S é direcionado a profissionais que atuam na implantação
° de programas de melhoria da qualidade e aumento da
s, produtividade nas organizações. Para 'associados da Acijs
n oinvestimento é de R$ 85,00. Não associados pagam R$
o 100,00. Inscrições e mais informações podem ser obtidas

via e-mail: geovana@acijs.com.br

MISSÃO
o Núcleo da Construção Civil da Acijs está promovendo
missão técnicaparavisitara 5aConstrusul-FeiradaIndústria
da Construção Civil, que acontece de 1 a 4 de agosto, em
POrtoAlegre!RS.A saída será no dia 1, às 20 horas, defronte
aoCejas. O retomo da capitalgaúcha seráSábado, emhorário

lia a�rdefinido. Inscrições com Luiz, telefone (47) 371-1044,
luizdalri@acijs.combr, até o dia 26.

ECONOMIA
I I

CORREIODOPOVO 5

I FEIRA: DOIS ÚLTIMOS DIAS PROMETEM �AIOR FLUÊNCIA DE PÚBLICO NO PARQUE DE EVENTOS

Expo 200�·oferece várias atrações
para atrair a atenção dos Visitantes

]ARAGuA DO SUL -

Apresentações culturais de
gêneros e estilos diver

sificados foram programa
das para acontecer durante

todos os dias da Expo
2002 - Feira de Negócios

. do Vale do Itapocu, que
prossegue até amanhã, em
Jaraguá do Sul. A progra

mação de atrações deste '

sábado, começa às 19 110-

ras, com a apresentação da

Banda da Terceira 'Idade.

Paralelo ao show da Banda

Bavária, acontece a Minis-
li) chützenfest.

Durante a festa, os vi
sitantes poderão participar
de um campeonato de tiro.

O torneio começa às 20

horas, prosseguindo até à

meia-noite, com prêmios
em troféus para os três

melhores colocados. Tam

bém haver� distribuição
de lembranças da Mini

schützenfest para quem
acertar o número de pon
mações estipulado pela or
ganização da competição.
O encerramento, amanhã,

Show da Banda Ira! levou centenas de pessoas ao Pavilhão .C da Expo 2002
\

.

I

do R$ 1 mil para o 10 lugar; setorial custa R$ 1,00 .

R$ 700,00 para o 20 co- Organizada pela Práxis

de Música Sertaneja, que locado; R$ 500,00 para o

30; R$ 300,00 para o 4°lugàr;
e R$ 200,00 para o 50 co

locado. A Banda Som da

. será às 17 horas, Com o

10 Sertanejão - Festival

contará com a partici
pação de 35 candidatos.

Eles serão avaliados pela
afinação, ritmo, dicção' e

, I

interpretação de músicas

sertanejas, cabocla ou

popular. O evento\erá
premiação em dinheiro e

troféu até o 5" lugar, sen-

América acompanhará o .1 o

Sertanejão e fará sua ap::e
sentação após o festival. O

ingresso para participar de
todas as atrações culturais 'e
ainda visitar a feira Mutis-

Cesar J unkes/C P

Feiras e Congressos, a

Expo 2002 é uma reali

zação da Apevi (Associa
ção das Micros e Peque
nas Empresas do Vale do

Itapocu); tem o apoio da

Prefeitura de Jaraguá do

Sul e Acijs (Associação Co-
, mercial e Industrial d� Ja
raguá do Sul).

I

Facisc lança Prêmio Destaque 'Empreender 2002
FLORIANÓPOLIS - A

Facisc (Federação das

Associações Comerciais e

, Industriais de Santa Cata

rina) instituiu em 2001 a

primeira edição do Prêmio
Empresário Destaque
Empreender, tendo como

objetivo reconhecer e

premiar empresáriosiparti
.

cipantes dos Núcleos Seto
riais do Projeto Empre
ender, como forma de va

lorização e incentivo aos in

tegrantes doprograma, re-

!

forçando o caráter asso-

ciativista da iniciativa.

Da mesma forma, em
2002, a Facisc irá premiar
empresários de Núcleos

Setoriais e o Prêmio Em

presário Destaque Em

preender serámaterializa-II

do através da outorga de

um troféu ou certificado

entregue par cada asso

ciação comercial e indus-

�_�rial, que fará uma soleni

dade, até o dia 30 próxi
'mo. Após a entrega dos

,

troféus ou certificados mu

nicipais, será escolhido, sob
a coordenação do vice-prei
sidente Regional e infor

mado à Facisc, .até o dia 1 °
I

de agosto, um representante
por região de atuação do

Empreender, que receberá

sua láurea correspondente
no jantar de premiação do

Empreender, a ser realizado
no dia 29 próximo, no Cen

tro de Convenções; em Flo

rianópolis, por ocasião do

"60 Encontro Estadual do

Projeto Empreender".
Os requisitos para a

escolha dos vencedores

abrangem: ser amigo da

comunidade, estar em

penhado na causa associa

tivista, além de buscar e

acolher idéias e soluções
.

inovadoras para incremen

tar o associativismo, apoiar
a associação comercial e

industrial, possuir uma,ges
tão empresarial bem admi

nistrada eser uma empresa

amiga dd trabalhador.

I

HIPEReSUPERMERCAD08

BREITHAUPT
o carrinhomais econômico da cidade.
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I RECURSO: IBAMA, FATMA, ADEAJS, MINISTÉRIO PUBLICO E MORADORES VÃO RECORRER NO RS

Prefeitura vence na Justiça e

CRDR fica na Tifa do Funil
]ARAGUÁ DO SUL - A realizada na sede da Justiça através de estudos técnicos,

Prefeitura do Município Federal de JaragJá do Sul. como a terceira opção, anun-
ganhou a.causamovida pelo Como as partes envo!vidas ciouque todos os requerentes
Ibama, Fatrna, Adeajs, Mi- não chegaram à conclusão deverão entrar com recurso

nistério Público �ederal e quanto urna das três áreas in- na 4" Região da Justiça �.:-
Comissão de Moradores dicadas para implantar o deral, em Porto Alegre, vi-
nesta quinta-feira, e irá a CRDR (naTifa Serra do Fu- sando inverter a decisão.
instalar o CRDR (Centro de nil; no autódromo ou no an- O juiz decidiu pela Tifa
Reciclagem e Destinação de tigo rnotódromo, como que- do Funil, após ouvir expla-
Resíduos), numa área de 1,5 ria a parte contrária), coube nação de técnicos ambien-
milhão de metros quadra- ao, juiz federal João Batista tais, tanto que o Município
dos, já declarada de utilida- Lazzaris decidir em,sentença.

<,
foi condenado a pagar R$

de pública, na localidade da Na mesma sentença, o 500,00 de honorários aos

Tifa 'da Serra do Funil, no juiz determinou a Fatma li- mesmos, e alguns já são par-
Bairro Nereu Ramos. beraçâo daLicençaAmbien- tesenvolvidas no Projeto da

AAudiênciaPública, que tal. O órgão estadual, porém, 'Werner Zulauf Engenharià
I

durou mais de 4 horas, foi que aponta a Serra do Funil, e da Quallys Engenharia,\

\

, Seminário Coração de Jesus faz convênio' em Corupá

\

que executou o EIA/Rima.
Também houve defesas

'verbais do presidente da-"

Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

Sul), advogado Paulo Mat

tos, e do procurador do
Município, José Alberto

Klitzke.1á contrários a Tifa

do Funil, colocando a área

do antigo motódromo co-

mo a mais propícia, seguin
,
do orientações e pareceres
dos estudos científicos reali-

zados por técnicos dos ór

gãos, falaram os procura
dores da Fatrna e Ibama, G

I CORUPÁ-O Seminário dre Tarcísio Darros Feld- alunos de 1" a 8" séries, e R$ de residentes atualmente não

� Sagrado Coração de Jesus e haus e'pelo prefeito Luiz
( 0,06 para os da pré-escola. chega a 20, e a situação de di-

a Secretaria de Educação de Carlos Tamanini. O convê- "Com este acordo teremos ficuldade constatada junto à

Corupá firmaram convênio nio já vinha sêndo ana:lisa- um custo fixo EleR$ 0,07 pa- comunidade através do go-
na tarde de quinta-feira, on- da desde janeiro deste ano, ta cada lanche e comple- verno municipal. "Esta é

de a instituição religiosa irá quando a coordenadora de mentaremos a refeição com mais)uma atitude que coyn-)
ceder gratuitamente sua pa- merenda escolar do Munící- um suco ou um achocolata- prova a integração do nosso

nificadora para a confecção pio, Maria Aparecida Rosa, do", explicou. Padre Tarcísio seminário para com a comu-

de 2,3 mil unidades de pães fez um levantamento para falou que a cessão do equipa- nidade corupaense. Espero
e doces para alunos da rede. manter o custo diário/unitá- menta aconteceu em virtude que o equipamento propor-

I

cione um melhor bem-estarescolar. O convênio foi assi- rio da merenda escolar que da ociosidade do mesmo na

nado na Prefeitura, pelo pa- hoje é de R$ 0,12 para os instituição, já que o número aos alunos e professores."

Kolonistenfest começa hoje na SER A-liança
,

]ARAGUÁ DO SUL - A
Sociedade Esportiva e,/

Recreativa Aliança promo
ve, hoje e amanhã, a 1S" Ko

Ionistenfest, O início está

marcado para aS,13 horas de

.

hoje, com a disputa 'de Rei e
Rainha entre os associados, e
abertura da exposição de

máquinas, motos, veículos,
floriculturas e agropecuárias
de pequenos animais.

Já às 14 horas inicia o

desfile das sociedades con

vidadas e dos�pos de ter
ceira idade, com. acompa-
nhamento do conjunto ''1d-

ler's Band"; às 15 horas apre
sentação do Grupo Folcló
rico Grunes-Tal, e às 21 ho
ras doGrupo Folclórico Re
genwald (Malwee). Have
rá também, tarde dançan
te com o conjunto Adler's

Band, a partir das 16 horas,
e jantar típico às 19 horas,

. Após, haverá a entrega da

premiação d9/tiro .ao alvo;
apresentação da rainha e das

princesas da festa, e baile
com o Grupo Safira, após
às 22h30.

O reinício da festa, hoje,
está marcado para, aS,9h30',

com desfile das sociedades

convidadas, grupos de ter

ceira idade e carros alegó
ricos coloniais, acompanha
dos pelo conjunto "Estrela

,

de Ouro", e reabertura da

exposição. O Grupo Folcló
rico Grunes-Tal fará duas

\ '
-:

apresentações e terá show

com as duplas Magali ,e
Wanderli e Carla e Ketlin, às
11h30. A tarde dançante será
com os grupos Estrela de I

Ouro e Safira.A colheita dos \

produtos expostos no salão

marcará o encerramento da

festa, às 2� horas.

o almoço típico do

domingo contará, como no

jantar de sábado, c<?m fran

g9 e marreco recheado,
"strudel", churrasco e ou

tros. A Secretaria de Produ-'
ção 'da Prefeitura deJaraguá
do Sul estará 'distribuindo
mudis de árvores e serão re

alizados também uma expo-'
sição especial demotos para
trilha e passeio, brincadeiras
para crianças com o Parque
do Miguelito e vôos pano
râmicos de helicóptero. Traje
Típico dará acesso gratuito
àfesta. <:

SÁBADO, 20 de julho 2001�

Alunos do Colégio Evangélico J araguá, da
Educação Infantil e de 1" a 4" séries; participaram da
mostra de trabalho realizada na' sexta-feira passada
dia 12. Os'estudantes efetuaram pesquisas em toda;
as matérias, disciplinas e expuseram o material
produzido para a comunidade em geral."

Missas
Sábado Domingo

lShOO - Matriz 07hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga 09hOÓ - Matriz

l!7h30 - Rainha da Paz 19hOO - Matriz

rsnoe: - Matriz 08h30 - 9ão Cristovão

I.19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM I

"Deixai crescer juntos até a colheita"
Para falar do Reino de Deus, Jesus usa as Parábolas. Compara

o Reino a um agricultor que lança na terra a boa semente. Fala
também de uma mulher que põe o fermento námassa paraqueo
bolo cresça. Semente e fermento é A oio:
o próprio Jesus. É ele quem faz

.:-:r::=-®---.
=:

-

acontecer no mundo o Reino de
Deus. Na sociedade há pessoas que
se preocupam com a vida e com a

paí'e há outras que resistem ao
TAFAC _ TAVARES

projeto de Deus e geram o mal no
mundo. Ao celebrar o mistério
Pascal de Jesus, somos chamados
a ser boa semente e testemunhar a
justiça e o amor que vêm do

coração do Pai.

Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _ 10 andar

/

, Eiposifoes depl'odutos e serviços, show com a banda Ira! (18/01),
'baile i:lIm'o,�Grupo Rodeio (19/01); Min�Schiifzenfest (20/01)\ e Qutras atrações.

Competições de tl,.o .• ébOpp • comida tlpica - grupos folcl6rlcos t
\

Jaraguá do 'SUI- 1.6 a 2,1 de Julho pa;que Municipal de Eventos
�ralo

ACIJSm_
...

,c.,
=:,c;tl�J

CENTURY
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PUBLICIDADE CORREIODO POVO 7

da.
1 da

A Master 2001 realizou pesquisa
diretamente com público para
analisar as empresas que se I

destacaram em seus respectivos
! segmentos. O reconhecimento

garantiu o prêmio de qualidade,
entregue em solenidade no dia 27

junho, no Clube Atlético Baependi.

.

CORREIO DO POVO,
I Publicado desde 1919 \

o

Mais uma vez o Jornal CORREIO DO POVO foi agraciado
'com Prêmio Master 2001 como o "Melhor Jornal I

Local". O prêmio ressalta, mais uma vffz., a importância
do veículo como testemunha da história da região e a

credibilidade de suas informações para seus leitores. 12 LUGAR JORNAL LOCAL

\

')

/

,Afe'�lÍriti
O Menor Tempo em Transportes

)

A Mercurio conta atualmente com 85, unidades, localizadas

estratégicamente nas cidades dos 07 estados brasileiros das regiões
,

,
\ I i

Sul e Sudeste, oferecendo a seus clientes cobertura total nestes estados.

Em Jaraquá do Sul, a MerclIrioestá à 17 anos, sendoadministrada

pelo Gerente, Plácido Antonio Rausis e (, Gerente Operacional,
João Carlos Rausisse, A empresa atua com o que há de mais

rnodemoem tecnologia, frota, terminais e informações'.
Além. de atender o Mercosul, a empresa mantém parceria

-:

internacional Mercuriox UPS - UnitedParcelService, interligando
dessa forma o Brasil com o Mundo.

Os clientes também podem contar com o MerclIrioAéreo, o serviço
de entregas porta à porta em todo o Brasil.

"

/

I

12 LUGAR EM CARGAS E ENCOMENDAS
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8 CORREIODOPOVO PUBLICIDADE

12 LUGAR EM CASA DE CARNES,

\

Flores Naturais, Arranjos em geral, Atendemos Festas,
Casamentos, Coroa e Cestas de Café da Manhã

,

FWRA BRA'f>IL, atuando na
área deflorl.cultura desde

. agosto de 2000, com sede no

Bairro Czemiewicz, Rua
Roberto Ziemann, 50,
destacou-se no ramo de

floricultur� no ano 2002,
recebendo oPrêmioMaster. A

virtude do destaqueforam
seus criativos e exuberantes

arranjosflorais obtidos a
partir de cursos de'

aperfeiçoamento e artigos e
flores de ótimaprocedência.

/.

SÁBADO, 20 de julho dê 2001 c
c
c

.........- Ic,

I
I

VI - c

FARMACIA E MANIPULAÇÃO
(!;.,rttlJJit:tlrJrbUlU7d.a/J«O/j,7{l'líd.e/

),

12 LUGAR EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

12 LUGAR EM ARTIGOS ESPORTIVOS,
MODA MASCULINA E MODA ,JOVEN
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A banda Ira!, sem dúvida, foi a principal atração da Expo 2002. Eles se apresentaram no

palco do Parque de Eventos na noite de quinta-feira, quando o público lotou o espaço.
Conhecidos dos jaraguaenses que curtem rock (esta foi a terceir� vez em menos de dois anos

que estiveram na cidade), a banda animou a noite fria cantando as novas e antigas baladas. O

repertório do show, que teve pouco mais de uma hora de duração, mesclou músicas do último

trabalho da banda, lançado em novembro do ano passado, "Entre seus Rins", com

composições antigas mas ainda lembradas. "Nosso público é composto por pessoas de todas

as faixas etárias", afirma' o vocalista Nasi.

A banda que não sai da moda,
mais' uma vez em .Jaraquá do Sul

A banda Ira! surgiu oficialmente em 1981, com a

mesma formação atual (Edgard na guitarra, Nasi no
vocal, André na bateria e Ricardo Gaspano no baixo).
Antes disso, por volta dos anos 70, Edgard e Nasi já se

conheciam e da'vam os primeiros passos em direção a

uma carreira permeada pelo sucesso e reconhecimento
de crítica � de tas.

.

O sucesso nacional finalmente. aconteceu, em 1986,
quando uma das músicas do trabalho: ''Vivendo e não

aprendendo", a faixa "Flores em Você" foi usada como
tema da novela global "O Outro". O disco. atingiu a

marca de 200 mil cópias vendidas.
I

Com dez trabalhos lançados ao longo da carreira, o Ira!

consolidou-se no mercado fonográfico produzindo uma

música engajada com a identidade urbana das grandes
cidades, em especial São Paulo, cidade onde moram os

1!1tegrantes da banda. Apesar de terem começado a

carreira ainda quando moravam em Brasília, o Ira! é

uma banda essencialmente paulistana, não apenas
pelo sotaque de seus integrantes, mas pelas letras que

compõem. "Falamos basicamente de amor, paixão e

emoção e todas as coisas que fazem parte do dia a

dia das pessoas", argumenta André.
A vinda do grupo para Jataguá do Sul faz parte da

turnê que a banda está fazendo em Santa Catarina.

Antes de Jaraguá do Sul, eles se apresentaram nas

cidades de Joaçaba, Concórdia, Gaspar e Joinville.
Estão com show agendado para Florianópolis,
dentro de um mês. "O público catarinense é muito

receptivo", enfatiza Nasi. Eles já se apresentaram em
\

praticamente todo o Brasil.'Hoje à noite eles estarão
,

em Curitiba para mais uma apresentação. A média
de shows do Ira! é de 12 por mês, o que deixa pouco
tempo para outras coisas.

É verdade 'que o inverno começou agora, mas é sempre bom

ficar de olho nas tendências da próxima estação. Assim o

Verão 2003 está na moda e o setor se mobilizam para

organizar e acompanhar a maratona de eventos e desfiles da

temporada, .atentos ao que o consumidor final encontrará

nas vitrines na próxima estação.

I

PÁGINA8E

Nasi e André: público
catarinense é um dos mai

receptivos do Brasil

CIDADANIA É o EXERCícIO CONSCIENTE E RESPDNSAVEl
DOS DIREITOS E DEVERES DE CADA UM.
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I CIRCUITO FECHADO

maneira seguir a rotina diária.
{

SÁBADO, 20 de julho 2002
-

Liberdade
Afro X consequiu ganhar a

liberdade condicional. Agora
,

ele fica de vez com Symony
e Ryan. A canto ra promoveu
uma festa para comemorar.

Os convidados foram
somente familiares e amigos

muito chegados.

Acorrentados
Em agosto estréia o quadro

Amigos para sempre "Acorrentados" no "Caldeiráo
O ex-"BBB" Fabrício' resolveu morar no do Huck". A Globo já está
Rio de Ja'neiro. E para não ficar sozinho, aceitando inscrições para
coisa que ele detesta, convidou Fernando, escolher seis meninas que serão

seu companheiro de programa, para dividir \amarradas ao Bruno Bet. Eles
o espaço e as despesas. ficarão algemados uns aos

outrosdurante seis dias e dessa

Ciúmes de ex

Os amigos mais próximos juram que
Humberto Martins fica mordido de ciúmes

quando vê as cenas de carinho explícito entre
Solange Frasão e o gêmeo Flávio, na "Casa
dos Artistas". Será algum indício de desejo
de reconciliação?

Craques viram
nomes de girafas
Duas girafas que nasceram num

zoológico d� Suíça foram
batizadas córn os nomes de

Ronaldo e Rfvaldo. A sugestão
foi do pUbll�o que votou em mais
de 2500 nOrl,es para os

filhotinhos. Craque é craque.\

A,morena da vez
I I' f

Depois de ter'seduzido o Brasil
•

�.'" -v,

lntelro.com 'asmadeixas loi ras
da Lívia, de "Porto dos
Mi lagrfs"y)Flávia Alessandra
radicalizQ,q e virou uma

! '-I jlJ .

,

morerjrçc?. Tudo por causa de
seu perscnaqern de \\0 Beijo do

Vampiro" que estréia no mês

que vem.

Game show na Rede TV!
f

Daniela Sarahvba vai apresentar um game
show na Rede TV! .. A modelo já assinou ( f

contrato com a emissora e agora só falta
definirem a data de estréia. I I

t j \

Cinema (

Ed Banana
Com estréia prevista para agosto, o programa
\{ Ed Banana" volta a fazer parte da grade da
Rede Record. Na pele do personagem, Edilson\

Oliveira, o mesmo que interpreta Chiquinho no
\\ EI iana e Alegria", dará mais agi I idade ao novo

formato e terámaior interação com a platéia.
Com novosquadros, o programa \\ Ed Banana"
terá muito entretenimento, shaw de variedades e

bom humor para as noites de sábado.

A partir de agosto, o "Planeta Xuxa"
vai sair do ar. No lugar, a Globo ;

pretende exibirfilmes. Enquanto isso, r' )
Xuxa se p repara para estrear seu t r

,

programa infantil em outubro. A nova J, .

atração será exibida todas as manhãs: r-------------------�--
.

Sofrimento de atriz
Deborah Secce, mais loira do que nunca, precisou

alongar os cabelos por causa de seu personagem em \\0
Beijo do Vampi ro". Acontece que a atriz ainda não se

'acostumou com a nova cabelei ra, os fios parecem,
rebeldes e rião param no lugar. Ainda tem mais: a cada

dez dias tem que retocar a cor
..

Candidato
Assim que sair da "Casa dos Artistas",
Agnaldo Timóteo vai se dedicar de

corpo e alma à sua campanha eleitoral
para deputado federal, pelo R ia de
Janeiro.

Planet Hemp
pelo mundo

Depois do sucesso no Festival de

Verão de Ouebec ho Canadá
(com os grupos Free Worm e

Grinskunk), que reunlu-rnals de

20 mil pessoas, o Planet Hemp
parte para os E UA. No

próximo dia 16 a banda se

apresenta no lendário CBGB,
em Nova Iorque. No dia 19, é a

vez de Los Angeles (H ollywood
Park Casino). Dia 20, San

Francisco (Broadway Studios) e

dia 21, San Diego (Café
Sevilla). De lá, seguem para

Jamaica e Japão.
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Mais uma fofoca
Há quem diga que entre Luciana

Gimenez e Denilson estaria rolando um

clima de romance. Tudo porque o

jogador pentacampeão foi duas vezes no

programa dela, na Rede TV!. Detalhe: foi
ela quem oconvidou. Aí tem.

Reconciliados
LuanaP i ovan i recentemente teve um affai r,
com Paulo Vilhena, o Fábio de "Coração
de Estudante". Agora' a bela parece que
reatou com o ex-Rodrigo Santoro. É, o
amor tem dessas coisas.

, Não quer ser atriz
Ellen Roche recusou um convite para atuar no

cinema. No filme, ela interpretaria uma

operária de fábrica sensual. A bela alegou que
,

não tem experiência para fazer cinema.

Romance
o nadador Xuxa e Babi jantaram juntinhos num
badalado restaurante de São Paulo. Já tem
gente dizendo que o clima era de romance. Oh
gente maldosa! Ninguém mais pode ser amigo
de ninguém!

VARIEDADES/Iv

Lua-de-mel
Quem não vê a hora de ter uma folga nas gravações de
"Mariso!" é Carlos Casagrande. É que ainda neste mês
ele se casa com a modelo Macely Anselmé, e o casal

pretendeter a sua lua-de-mel em Bari loche.

Mudando de endereço
Leka está procurando um apartamento no Rio de
Janeiro ou em São Paulo. A ex-BBB faz questão
que o novo endereço seja em bairro nobre. No RJio,
pode ser Jardim Botânico ou Ipanema; e em São

Paulo, Jardins ou Morumbi.
(

'-

Descansando em Fortaleza

�nquant9 o marido, Júlio César está jogando a

Copa dos Campeões, Susana Werner curte as
, J

areiase o calor das praias de Fortaleza. A

modelo, que está grávida, aproveita para
conferi r o que a cul inária cearense tem de

melhor e acumula informações sol:)\re como ser

mamãe de primeira viagem.

Bar da Joca
A G lobo está enrolando para começar as

gravações do "Bar da Jura", no "Zorra
Total", enquanto isso o S BT está namorando

Solanqe Couto. A atriz deu um ultimato à
emissora de Roberto Marinho: ou o "Bar da

J ura" decola, ou ela vai, aceitar a proposta do
S BT, onde a atração terá o nome de "Bar da

Joca". E está dito.

Sucesso
A previsão era de que o personagem Martino,

vivido, por José Mayer em \\ Esperança",,

ficaria na tramaSomente até o capítulo 31,
mas Benedito Ruy Ba�bosa mudou de idéia e o

Martino deverá ficar até o final da novela.

CORREIO DOPOVO 3E

1) Como se chama o personagem viv.do por
Marco Nanini em \\A Grande Família"?
a) Tuco
b) Agostinho
c) Floriano
d) Lineu

2) Qual dessas famosas protagonizou á. novela
\\Tieta"?

\

a) Susana Vieira
b) Glória Menezes

.c) Glória Pires

d) Bety Faria

3,) Jô Soares estreou no cinema em 1958. Qual
era o nome do filme?
a) O Homem do Sputinick
b) Um Dia A Casa Cai

c) N inguem É Perfeito
.

\

d) Pisando na Bola

" I

4) Quem interpretou Elisa na novela "Amor Com
Amor Se Paga"?
a) Claúdia Ohanna
b) Suely Franco
c) Bia Nunes

d) Joana Fomm
�

.

'

5) Qual Jra a profissão de Cláudio Cavalcanti
na novela \\A Viagem"?
a) Dentista
b) Delegado
c) Médico
d) Empresário
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Quando untar fôrmas para assar bolos ou tortas,
experimente usar farinha de aveia ao invés de farinha de

trigo para polvilhar. A sua receita vai ficar muito mais
nutritiva.

4'E CORREIODOPOVO

I SUPERAPETITE

Sal tira o

cheiro
Para tirar aquele odor
desagradável das

garrafas térmicas,
basta deixá-Ias de
molho numa solução de

água quente e sal por
15 minutos.

I "

/ Feijão mais
1

saboroso
Coloque o feijão de molho

logo de 'manhã. A tarde,
quando cozinhar, vai ver que
o caldo fica mais saboroso e

muito mais crernoso.,
Experimente cozinhar
pedaços de bacon

juntamente com o feijão, ou
então pedaços de lingüiça
calabresa (ou outra de sua

preferência). Depois tempere
com bastante alho; algumas
gotas de molho de pimenta
não farão nenhum mal.

)

Prato rápido
Forre uma fôrma

refratária com discos de

panqueca (ou crepes) e

alterne com queijo
mussarela ralado e fatias

de peito de peru
defumado. A última
camada deve ser de
mussarela ralada

polvilhada deparmesão
também ralado. Lev� ao

forno para gratinar.

Receita básica

de panqueca
-, (crepe)

Batapo liquldlficador 2
xícaras (chá) de leite; 2
xícaras (chá) de farinha
de trigo; 2 ovos; 1 colher

(chá) de sal. Coloque
num recipiente e leve

para descansar na

geladeira por 15

minutos. Unte uma

frigideira (antiaderente
são melhores) com óleo

e vá despejando uma

conchade massa d,e _

cada vez, fritando uma a,
uma, de um lado e de

outro, aproximadamente
um minuto de cada lado.
Ficam douradinhas mas

,
não crocantes. Depois é
só utilizarou congelar.

Cozinha

cheirosa
Para deixar a cozinha toda

perfumada, basta colocar
duas colheres de óleo de pinho
na pia e depois despejar água
fervendo em cima. Ficará um

aroma refrescante no ar.

Experimente.

Variedade à mesa

o feijão é um alimento básico na mesa do brasileiro.

Conheça: alguns tipos e varie o seu dia-a-dia. Feijã� Jalo
"-,

tem grãos grandes e amarelados, sendo que o caldo é
muito saboroso. Feijão Branco é bastante usado em

,
saladas e fundamental na dobradlnha, também é muito

\
saboroso cozido com bacalhau ou carne de porco. Feijão
Preto é muito popular no Rio de Janeiro e no Sul do.
Brasil e é o ingrediente principal da feijoada. Feijão
Carioca é o mais popular de todos, tem cor rajada com

tons marrons e é o companheiro do arroz de todos os

dias; excelente também em sopas e saladas. E tem ainda
" o Feijão Fradinho, muito conhecido na Bahia, porque se

presta para a confecção dos saborosos acarajés.

VARIEDADES' SÁBADO, 20 de julho de 2002
, --.:.

GB EDiÇÕES POR AGNEZliAssE

Anel

,

I

Para dar um sabor especial,
acrescente pimentão

vermelho Picadinho à massa

do Anel de Queijo

INGREDIENTES:
1 xícara de água fria;
1/2 xícara de manteiga! cortada em pe-

dacinhos;
1/2 colher (chá) de sal;
1 xícara de farinha de trigo;
4 ovos grandes.
Para os Anéis:

I

Massa: Numa panela coloque a água, a

manteiga e o sal. Deixe levantar fervura e

derreta a manteiga. Reti re do fogo e

acrescente a farinha-peneirada toda de uma

vez. Mexa rapidamente com uma colher de

pau. Acrescente os ovos e bata bem.

I

1 receita de massa �e bombinhas;
1 xícara de queijo tipo prato ou suíço, ralado
no ralo grosso; ,

1 ovo batido; pimenta-do-reino à gosto.

Anel: Unte uma assadeira grande. Coloque uma fôrma redonda de 22 cm invertida sobre a

assadeira para marcar um círculo. Aqueça o forno em temperatura quente. Prepare a massa de

bombinhas acrescentando a pimenta junto com a farinha e o queijo ralado. Faça montinhos
usando 1/4 de xícara como medida, dentro do círculo. Os montinhos devem tocar uns nos outros,
Pincele com ovo batido. Asse por 30 minutos. Fure o anel em vários lugares com a ponta de uma

, I

faca afiada, para deixar o vapor escapar. Asse por mais 5 minutos. Sirva morno ou em ,

temperatura ambiente, como salgadinho, cortado em pedacinhos. Ou corte o anel pela metade'
(no sentido horizontal) e recheie com carne ou frango. Neste caso, sirva quente como prato
principal. \ I

Compota de Damasco com Vinho IN G R EDIE'NTES:"
re aro: Numa tigela, coloque os damascos, cubra com a água 50.0 gramas de damascos

, \
deixe de molho de um dia, para o outro. Escorra a água sobre
ma panela e acrescente uma xícara de açúcar e o I+m�., Leve
o fogo e cozinhe em fogo moderado, lavando com um pincel
olhado em água fria, os cristais de açúcar que grudam nos

adas da panela. Acrescente os damascos e a uva passa e cozinhe
or 15 a 20 minutos ou até que os damascos estejam macios.

aloque as frutas com a calda numa tigela e deixe descansar
elo menos 2 horas. Numa tigela de alumínio ou vidro, com o

undo arredondado, coloque as gemas com as 5 colheres de

çúcar, o vinho e o conhaque. Leve ao fogo lento, em banho- branco;
arla com ág�a -fervente, e bata até que engrosse bem e 1/3 de xícara de conhaque;
riplique de volume. Retire do banho-marta, Coloque sobre uma amêndoas' tostadas' e

asilha com água fria e gelo, e bata até esfriar. Divida as frutas, .cortadas 'em lascas para
m seis taças e, cubra com o molho, reservando 6 damascos guarnecer.
ara guarnecer Cubra cada taça com o creme de vinho. 1--- _

r: uarneça �om os damascos reservados e, se
I desejar, com lascas de amêndoas: Não prepare co

lnuiía antecedência pois o creme.de.zínhn.tenda.a ficar tiquí \
'

secos;
4 xícaras de água;
1 1/2 xícara de açúcar;
3 rodelas finas ��Jimão;
1/3 de xícara de.uvas passas
claras;
5 co I he res (sopa) de açúcar;
'1/3 de xícara de vinho
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MARISOL -,S6T - 2d:30 h

NOVELAS
\

\ CORREIO DO rovose

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H CORAÇÃO DE EsruDANtE - 18 H DESEJOS DE MULHER- 19 h ,EsPERANÇA- 21 h

SEGUNDA ·Otávio e César discutem e' Otávio

decide ir embora da festa. Vlírna e Afonso

ercebem que as barrac�s da festa fazem

:rincadeiras com eles dois. Iris leva uma garrafa
de quentão para casa. Pedro ,fica chateado com

Maumau por ele ter ficado ao lado de Júlia

durante a briga. Nanda avisa que Gui não vai

chegar a tempo de fazer o noivo da festa e Júlia

e Maumau se oferecem. vtntcrus e César se

divertem juntos. Pedro se irrita ao ver que Júlia

e Maumau são os noivos. Ricardo manda Kallani

ir dançar com Daniel e consegue ser o par de

Orica. Maumau e Pedro disputam o cabo de

guerra. íris fica animada depois de beber um

copo de quentão. Pedro derruba Maumau 'e

eles começam a brigar.

SEGUNDA ·Amelinha fica feliz com a proposta de

Edu, mas ele deixa bem claro que ainda ama Clara.
Esmeralda avisa a Nélio que ele tem que falar com

algum juiz para legalizar a situação de Mabel. Nélio
sofre ao saber que Amelinha vai se casar com Edu.
Leandro afirma para Upe 'que Mariana nã� gosta
realmente dele, e pode abandoná-to de novo a

qualquer momento. Clara avisa a Edu que ele vai
cometer um erro ao se casar com Amelinha. Pedro

pergunta a Clara -se ela ainda é apaixonada por
Edu e ela afinma que não. Rosana encontra Edu e

tenta se desculpar, mas ele não ouve. Pedro explica
para Nélicl que seria mais fácil se ele e Esmeralda
se casassem para adotar Mabel. A mãe de Mabel

aparece para buscá-Ia. Pedro queima sua barraca e

avisa a Clara que o casamento d_eles co·meçou.

SEGUNDA -Chico desiste de casar com Gilda. Ela o

esooíeteía e sai chorando do cartório. Alex garante a

Júlia que vai continuar tentando conquistá-Ia. Vavá
consola Gilda. Kleber pergunta a Emanuel se ele
teve noticias de Selma e elenega, assustado. Afrânio
explica para Meire que o espírito de Selma roubou
seu dinheiro. Anel penmite que Tadeu saia da casinha
de lgor, Diogo acha que se Andréa vir um vídeo deles

dois juntos, vai se lembrar de tudo. Regina tenta

conversar com Andréa, mas Noronha as interrompe.
Júlia fica sabendo que Chico desistiu de casar. Xana
se preocupa com as ameaças que vem recebendo.
Sandro tira outras fotos do homem que ameaça
Xana. Beta afinma para Leticia que foi Joaquim quem
pegou o dinheiro da loja. Gongon ganha na loteria.
Chico vai até a casa de Júlia. I

SEGUNDA -José Manoel se muda para o cortiço.
Caterina conta para' a mãe'a bistôrladc bastarooe

'

pede segredo. 'Beatriz manda'que o' irrnão esqueça a

história. Vincenzo lastima a novidade.' Maria visita

Genaro, confinma que o seu filho é realmente de Toni,
mas pede que ele nurica saiba. Madalena implica com

José Manoel porque ele não trabalha. Mário tenta

arranjar um emprego no mercado para Jose Manoel.

, Martino vibra ao saber que Maria está esperando um

filho. Toni recebe carta avisando a morte de Rosa e

fica furioso por ver que Genaro assinou a carta como

se fosse alguém distante, e não o seu pai. Com isso,
Tonijura que não tem mais pai. Genarotoca cançonetas)
ao piano, grita que perdoou o filho e que vai encontrá-
lo no Brasil. Toni toca piano e chora. Amadeo arruma

emprego para José Manoel.

SEGUNDA ·Mimi e Rodrigo estão no parque. Marisol

chega-cem a-cesta de fiares. Roarigq ficabravo
conl Verônica por ela se vestir de Maiisol para
ajudá-Io a recuperar a visão. Basílio recebe noticias
de Rogério. Amparo ouve a conversa de Basflio na

extensão do telefone. Felipe visita Alessandra no

hospital. Amparo chega no hospital' psiquiátrico
para falar com Rogério. Rubens manda flores

para Malu. Verônica e Basflio correm para o hospital
psiquiátrico. Amparo entra no quarto de Rogério.
Ele a chama de assassina e diz que vai contar a

verdade a todos. Amparo mata Rogério e sai sem
ser vista. Basflio e Verônica chegam ao hospital.
Chico sal com Carla. Amparo conta a Leonardo
sobre a morte de Rogério e ele fica chocado.
Daniel conversa com Zulema sobre Verônica.

QUARTA -Maumau e Júlia ficam perturbados.
Ricardo se irrita com Drica. Nanda acha estranho
ver Drica com Daniel. Letícia avisa a Mariana

,

para tomar cuidado com Marcão. Maumau desloca
o ombro e deixa que Otávio o ajude. Pedro vê.
Bia atirma para todos que Charles 'é o menino
mais romântico do colégio. Kailani some, Para
preocupação de sua família. Júlia se orgulha do

que seu pai tez por Maumau. Kallani confessa

que estava no, ginecologista. Vllma encontra o

vídeo e a tita do .Bigodão no Giga ejura se

vingar de Beta. Maumau agradece e Júlia pelo
que seu pai fez por ele e eles dois acabam se

beijando.

QUARTA ·Amelinha promete que financiará a

participação de Nélio em rodeios, se ele parar de
trabalhar para Clara. Pedro tica com ciúmes por
Clara ter contratado Nélio. Edu explica para Amelinha

que quer se casar logo para recuperar a guarda de

Iípe. Nélio tenta se demitir, pois tsme a proximidade
com Amelinha, mas Clara o convence a ficar. Upe
conta para Mariana que seu pai vai se casar e ela
fica preocupada. Baú ameaça espalhar que Patí se

fingiu de paraplégica se ela tentar se separar dele ..
Raul garante a Ligia que não a ama mais. Clara fica
furiosa ao saber que Amelinha acabou com uma

cerca sua e vai tomar satisfações. Pedro dá de
cara com Nélio usando sua banheira. Clara encontra
Edu na casa de Amelinha.

QUARTA -Chico abraça e beija Júlia. Bruno promete a

Gabriela que, em breve, os dois estarão fora do Brasil.
Rose, Noronha e seguranças impedem Andréa de sair,
o que deixaa muito irritada. Letícia. se revolta ao ver

Gongo�mudando a casa. Bruno I:ombi�a com Everardo
um jeitó de eliminar Diogo. Alex fica arrasado ao saber

que Júlia e Chico estão juntos. Vavá consola Gilda. Bill,
Tadeu, Rachel e Bárbara simulam uma 'orgia
sadomasoquista' para atastar uma compradora da
casa. Na redação, Júlia e Chico fingem que não estão

juntos. Judite pede dinheiro emprestado para Gongon,
mas Renato exPulsa-a. Diogo é terido numa briga com

outros 'presos. Gabriela e Letícía rolam no chão. Beta
expulsa Gabi de seu quarto e ela vai embora, ameaçando
o. Vavá se despede de Chico e se muda.

QUARTA -Hurnberto oferece o emprego de volta

para Nina, mas José Manoel responde que ela não
está interessada. Nina concorda e Humberto se

retira. Justine garante ao ciumento Marcos que
sempre pensa nele, mesmo' quando está com outros
homens. Se 'promete se casar com ela depois de se

tonmar, apesar da relutância do pai. Ao voltar para a

pensão, Marcos recebe um telegrama avisando que
seu pai se matou. Francisca viaja e Maurício volta

para casa levando Cate ri na, que vai obrigada.
Humberto paga para Eulália descobrir quem é José

Manoel; ela conta tudo para Sílvia, que insiste em

conhecer Nina. Genaro, no tombadilho do navio,
lamenta por ter esquecido de trazer a carta com o

endereço do filho no Brasil.

QUARTA -Rodrlgo vai ao" quarto de Verônica.
Ela tenta expulsa-lo. Rosana entra e pega
Rodrigo se declarando para Verônica. Verônica
diz a Basílio que vai deixar a mansão. Basílio
conversa com ela e insiste para ela ficar e

brigar por sua fortuna e seu amor. Rodrigo diz
a Leonardo que está apaixonado por Verônica.

Felipe visita Alessandra. Mariano conta a

Carmen que tem um tilho.' E dlz que seu tilho
está na mansão.

SEXTA -Pedro fica furioso. O pai de Tris,
Comandante Rodolfo, chega. Charles fica muito
triste ao saber que Júlia está namorando
Maumau. Rodolfo começa a botar ordem na

casa', para raiva de Otávio. Gui dá um apelido
cafona para Nanda. Naomi garante a Bia que
Charles está a 'fim dela. Um médico conhecido
de Otávio afirma que o exame de César não
mostrará o que aconteceu com a perna dele.'
Drica sugere que Nanda invente um apelido
bem teia para Gui. César grava seu programa.
Débora dá, um sutiã para Kailani, ela gosta mas
não dá o braço a torcer, e briga com Débora.
Beto tica arrasado quando vê que Vilma
descobriu seu plano. Júlia e Maumau vêem
Pedro beijando Thaíssa.

SEXTA ·Amelinha tenta sair, mas descobre que a

porta está trancada. Pedro coloca porta no chuveiro
do peão, mas ela cai em seguida em, cima do sue pé.
Clara se preocupa com o paradeiro de Nélio. Raimunda
deixa Edu intrigado ao contar que Amelinha e suas

roupas oesaparecerarn. Nélio reafinma que ela só' sai

quando desistir do casamento. Ela berra até ficar

exausta, joga sopa quente dentro das calças de

Nélio, tenta fugir pela janela do banheiro, mas fica
entalada. Nélio pega emprestado um penico e proíbe
Amelinha de entrar no banheiro. Sa bate com o penico
em sua cabeça, nocauteando-o..Cardosinho engole
em seco quando Patí avisa que vai para a cama com

o melhor amigo de Baú, só para se vingar. Baú flagra
os dois se agarrando e morre de rir. Amelinha entra
em pânico ao tentar atravessar uma ponte sobre o

rio, grita por Nélio e acaba voltando para a cabana.
Nélio derruba a ponte. Clara procura Amelinha e se

impressiona por Edu só se importar com Upa. Estoura
.a bolsa d'água e Nélio se apavora quarido Amelinha
avisa que o neném vai nascer.

SEXTA ·�aren estranha quando ele chanÍa·a de
ISelma. Vitor vem tomar sattstações. Bruno vai

embora tonto. Gongon contrata uma empregada
e banca a madame. Letícia vai embora de casa,

depois do pai quase esboteteá-ta. Virgínia
coloca um cordão separando os dois grupos na

casa. Letícia pede para ficar morando com Beta.
Andréa acusa Noronha de estar tentando

sugestloná-la. Bruno manda matar Beta. V�vá
consegue divertir Gilda. Virgínia e Arlel comem
camarôes. Do outro lado da mesa, dividida com

arame farpado, o resto da turma come feijão
com arroz. Beta recebe o dinheiro mandado por
Bruno. Júlia se preocupa quando Renato conta

que Letícia saiu de casa. Gabi percebe que
homens estão vigiando a portaria do hotel e

avisa Beta e Letícia, que se escondem. Virgínia
institui o toque de recolher com direito a apagão.
Bill propõe a revolução. Marlene sonha com

Selma. Bruno segue Karen e obriga-a a

conversar com eíe.,

SEXTA -Nina assume a liderança das' tecelãs e

promete horas-extras para quem trabalhar depois
das seis. Paulo relata tudo para Sílvia, que se

mostra preocupada de Nina ser comunista. Toni
concorda com o sogro que fazer taças não é um

bom negócio. Caterina derruba uma travessa de
macarrão na cabeça de Francisca, volta para a casa

dos pais e jura não querer mais o marido covarde.
Gaetano canta pelo caminho, voltando para a

tazenda. Genaro se hospedá ná' pensão' de,
Mariusa. Toni mostra-se muito feliz quando Camille
conta que está grávida. José Manoel briga por
causa de Nina, ela cuida dos machucados e ele a

toma nos braços, beijando-a. Caterina recebe
Gaetano. Justine consola Marcos, mas não deixa

que ele dunma com ela. Os estudantes da pensão
se irritam com o ronco de Genaro. Maurício não
sabe o que tazer com a partida de Caterina. Gaetano

sugere matar Francisca, mas Farina garante que
vai resolver de outfa maneira o problema dai
tazenda.

SEXTA -Malu ríão sabe se pode perdoar
Rubens. Amparo: pergunta a Verônica sobre
seu passado. Basílio conta a Rodrigo que
Rogério está morto. Amparo vai conversar com

Rodrigo e expulsa Basílio do quarto. Inezita
conta a Mimi que Chico toi ao cinema com

Carla. Carmen 'cõnta a Alessandra ç{ue está

apaixonada por Mariano. Mimi chbra para
Verônica. Rodrigo diz a Verônica .que quer fazer
um quadro" dela: Ela' impõe, umá edndição:"usar
as roupas de Marisol. Mariano procura Rodrigo
e conta a verdade a ele. Mariano diz que é seu

verdadeiro pai.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELASAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.INFANTIL: VrOEO E OVO

/ SÁBADO, 20 de julho de 2001
\

. --..;

HARRY POTTER e o pedra filosofal
Harry Potter, um dos grandes sucessos de bilheteria, agora repete a façanha

,

nas locadoras, sendo o campeão de pedidos no setor de lançamentos. "Neste
filme encantador, adaptado do mágico best-seller de J.I<. Rowling, Harry

)
Potter descobre, no seu décimo primeiro aniversário, que é orfão de dois

poderosos bruxos e que possui poderes mágicos.
.

)

!
Na-Escola de Magia e Bruxaria de HOgwarts,\H'arry embarca na rnalor
aventura de toda sua vida. Ele aprende a jogar Quadribol, participa de uma

emocionantepartida de xadrez com peças vivas e enfrenta o Bruxo das Trevas.

ANO: 2001- DURAÇÃO: 153 MINUTOS - COR - LIVRE- LANÇAMENTO EM VÍDEO E DVO

.COMÉDIA: V[OEO E OVD

TÁTUDO'mundo louco
Prepare-se para assistir à comédia mais engraçada dos últimos anos. Se você gosta de

rir, gargalhare se divertirmuito, este é o filme certo. É a louca história de um bilionário

que promove uma hilariante corrida do ouro. Assim, reúne seis grupos de estranhos em
Las Vegas e esconde dois milhões de dólares num cofre a 900 quilômetros dali, no Novo

Mé�co. Na corrida, não existem regras. Vale-tudo.
S'ão eles: dois irmãos atrapalhados que pegam carona num babão e uma hippie com

sua filha, que roubam o carro mais veloz do mundo. Concorre também um juiz de
futebol mais odiado do país, que encontra um grupo de imitadoras de Lucille Bal!.

Outra caravana traz uma típica família em férias.'
Há também 'o turista italiano que pega carona numa ambulância, que leva um coração
para ser transplantado. Outra dupla formada por um advogado e uma piloto de

helicóptero. As seis trupes só não são mais malucas que os bilionários que apostaram
neles.
ANO: 2001- DURAÇÃO: 112 MINUTOS - COR - LIVRE - LANÇAMENTO EM VÍDEO E DVD

.COMÉDIA/ROMENCE: VrOEO E OVO

DE VOLTA PARA O presente
<, \ ! '

I
Tem gente que gosta de viver no passado. Mas para o casal Calvin e Hel�n
Webber continuar nos anos 60 foi apenas um pequeno acidente, quando
ficaram presos dentro do abrigo nuclear que construíram durante a Crise dos
/M ísseis de Cuba, eril1962. Foi lá que eles, por 35 anos, cuidaram e educaram
seu filho, Adam. Ao sair do abrigo para descobrir o que havia acontecido
com os Estados Unidos, Adam conhece Eve, uma bela e moderna mulher que
passa a ajudá-lo, sem saber do passado do rapaz. E quanto mais ficam

juntos mais Adam fica atraído par Eve, que o considera a pessoa mais ingênua
. do mundo. Mas será .que a paixão que ele sente por ela pode se transformar "

na paixão mais forte do mundo? Adam só pensa no futuro onde ele poderá
ficar com, Eve para sempre.

'

Ano: 1999 - Duração: 103 minutos - Cor - Livre - Catálogo \

.COMÉDIA: VrOEO E OVD

FERIADOS em família
\

Holly Hunter e Anne Bancroff, Robert Downey Jr, Dylan McDermoU,
Charles Durning, Claire Danes e a diretora Jodle Fosler apresentam

I

uma grande comédia, repleta de gloriosas interpretações, ternura
,e diversão. Este Mime é espirituoso, engraçado, afetuoso e

inteligente, um verdadeiro prazer para o público de todas as idades.
Hunter é Claudia Larson, mãe divorciada, que acabou de perder o

emprego e tem que ir passar o tradicional Dia de Ação de Graças
com a sua família, em Baltimore. Do avião, ela chama reforços, e

seu irmão Tornmy vem de Boston cem uma surprésinha: um atraente

amigo, chamado Leo. Entre derrubar o peru no colo de sua irmã e

brigar na grama, eles recuperam a infância, enquanto Cláudia e

Leo exploram a doce possibilidade de um romance. \

Ano; 1995:- Duração: 106 minutos - Cor � Livre - Catálogo
)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r

FAMILIA
"

"Deus disse a Jacó: Eu sou
J

Deus, oDeus do seu�ai. Não
tenha medo. Eu ireipara o

Egito com você e trarei você de
volta de novo' (Gênesis 46.3-4)em paz

(

Quem de nós já não teve medo em algum para reduzir o medo e gerar mais segurança.
momento da sua vida? E de que temos medo? Mas elas não são suficientes. Acima delas

De ficarmos doentes? De perdermos um está a necessidade de pedir a proteção de
/

,

entequerido? Do desemprego? Da violência? Deus e confiar nele. Jaco confiou quando
Da solidão? De situações desconhecidás? São Deus lhe disse para não ter medo que Ele o

infinitos os' motivos, todos eles geradores de levaria para o Egito, com seus descendentes.

insegurança. Assim aconteceu e ele lá viveu até os 147

Entre esses motivos, a vioÍência é, nos anos, rodeado de filhos e netos. Após sua

nossos dias, um dos mais graves. Ela nos morte, foi levado de volta para ser enterrado
,

acompanha na rua e nas estradas, nos espreita em Canaã.

na entrada de casa, invade o nosso lar, está Assim como disse aJacó, Deus também falou

presente na relação entre as pessoas. t) a Paulo em Corinto: "Não tenhamedo, continue
E gera muito medo. Como conseqüência, falando e não desista, porque eu estou com

as pessoas procuram proteger-se cada vez você". (Atos 18-9-10)
mais. Muros altos e. grades, cães de guarda, Deus está conosco também, se confiarmos

armas, alarmes, guardas e zeladores são' Nele.

alguns dos recursos utilizados como proteção Oração: "Deus Pai, quando sentirmos

contra a violência. medo, dá-nos a tua proteção e a certeza

Todas essas providências são importantes de que Tu estás conosco. Amém".

/

PENSAMENTOS DO DIA--
"Para onde 'quer que'
vás, vai de todo o

" Os primeiros (passos são

inúteis quando não se

percorre o caminho até o

\ fim"

- "

'coraçao

"O encanto da vida depende
unicamente das boas

amizades que cultivamos"

U Tudo amadurece a seu

tempo e dá frutos na hora
certa"

de zeno

FRUTAS

curam

Que as frutas fazem bem
à saúde e fornecem fibras
e vitaminas ao organis
mo, todos sabem. Mas o

que poucos sabem é que
elas podem fazer mais do

que isso quando se co

nhecem suas proprie- I

dad�s terapêuticas, O
livro de Paulo Eiró Gon
salves é um manual

prático, que oferece expli
cações sobre quais são as

frutas adequadas para
cada situação. Preço sugerido: R$ 25,00.

AVERDADE

sobre o clitóres
Neste livro, Rebecca Chal

ke� enfoca os aspectos
físicos do prazer; embora,
para a escritora, a maior

parte da sexualidade seja
psicológica. O' texto e as

i lustrações fo rnecem, às
mulheres e seus parceiros,
info rmações, recu rsos e

idéias sobre como compre
ender e expandir seus inte

resses e potenciais sexuais.

Preço sugerido: R$ 28,00

Apontado como um dos

principais romances ita

I ianos do sécu I o passado
e marco pioneiro do uso

literário da psicanálise, o

livro de Italo Svevo conta

a história de Zen o Corsini,'
rico comerciante triestino,
que redige, para seu psi
canalista, os principais
acontecimentos de sua

vida. Preço sugerido: R$
3200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.DICAS DE BELEZA

AS TENDÊNCIAS DO

do Verão 2003
É verdade que o inverno começou agora, mas é

sempre bom ficar de olho nas tendências da

próxima estação. Assim, o Verão 20Ó3 está namoda
e o setor se mobiliza para organizar e acompanhar
a maratona de eventos e desfiles (da temporada,
atentos.ao que o consumidor final encontrará nas

vitrines na próxima estação.
Seguindo a tendência, a CORI fez um me

gadesfile para lançar sua nova coleção, sob a dire

ção de Paulo Borges e tendo como estilista nada
menos do que Alexandre Herchcovitch.

Como todo megaevento, p,oucos privilegiados
tiveram acesso, em primeira mão, ao que será

lançado nas passarelas no próximo ano.

A coleção Primavera/Verão 2003 da Cori, a
I

.

segunda com Alexandre HerchcoVItch como

diretor de criação, privilegia misturas e a variedade
de cores e estampas.

'

A composição dos'modelos é bem elaborada e

utiliza a constante contraposição de tecidos em

peças com frente e costas em seda e malha. Tecidos
elásticos são'dublados com rendas de tule e se unem

ao jeans, num trabalho de patchwork, que conjuga
também ,o cetim e o chifon, compondo uma linha

leve de saias, blusas e vestidos. Estes, com misturas

de seda e tela 'elástica de lingerie, incorporam a un

derwear ao exterior das roupas.
A estação será colorida. Estampas africanas vão

pelos vestidos em preto, amarelo, vermelho, azul
celeste e verde piscina. Variações de tons de pink,
pastéis e cores claras são exploradas pela coleção
que traz, ao mesmo tempo, toques de alfaiataria em

preto com riscas de giz. O jeans leve, utilizado em

calças, vestidos e macacões, além do azul, é lavado
\

em rOX0 e verde.

Suas formas, justas, valorizam o corpo. As peças

adquirem sofisticação e são mescladas ao mesmo

tempo com blusas e calças mais básicas.

Acyssórios básicos, os sapatos fazem referência
o

aos anos 50, numa tradução colorida e moderna.
A tecnologia também está presente. Da parceria

com a Dupont surgem os desenvolvimentos em

Lycra e Tactel, que agregam conforto e praticidade
à coleção: malha Work, em Tactel Santa Costancia;
T�ctel Aero, da TDB; Sensitive, em Tactel Doutex;
renda Liberty, em Tactel TDB; renda Textronic, em

Lycra Rosset; jacquard Stretch, em Tactel Saliba;
meia malha em Tactel da Internacional; jersey em

Lycra da Internacional; tela Sport em Tactel da

Salutex e tela elástica, lingerie em Lycra.\ '

,
\

A estação será colorida. Estampas africanas
, vão pelos vestidos em preto, amarelo,
vermelho, azul celeste e verde piscina

\

As formas justas valorizam o corpo. Tecidos elásticos são dublados com rendas de
Blusas e vestidos, com misturas de seda e As peças adquirem sofisticação e tule e se unem ao jeans, num trabalho de
tela elástica de Iingerie, incorporam a são mescla9as ao mesmo tempo com patchwork que conjuga também o cetim e o

___....lu::un.u:dU::e..!..rw!!.!.:.lea�r....!a�o!...!e�xl.!=t:.ier!..!.io!:!.Jr!...-'dwa:!:is!....!r..!.!o�ut:!:bªl:!.>s:!....- ---lbl:UlJ,1uso!lª:1>lsw.e:..lçd&a!..!..1I!$�abls.J.imwa.ui:rt,.s.b!:bal:!.>'s.u.iç�à:!:is� """c"",,h�ifon�QodQ uma I ioba leve de
.
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personagens
. . .

prlnclpals /

Claudio Manoel dando vida
ao jogador Romárlo / Gianne

Carvalho

Beto Silva e o material
didático das

\I U niverçidades"
Intreqradas Tabajara !

João Miguel Jn

Maria Paula e a Bomba de

Oxigênio Tabajara / Jbão
Miguel Jr

'Marcelo Madureira
recomenda o Suco de
Clorofila Verde Tabajara
/ João Miguel Jr

(

Hubert faz propaganda do
Sabão em Pó Tabajara, o

\

único que remove as cores

sem alterar as manchas /
João Miguel Jr,

Hélio De La Pena
recomenda os

Supositórios
Tabajara / João

I

Bussunda exibe o creme G ia
nechinator Tabajara e o Papel
Higiênico Tabajara /
João Miguel J r

personagens de maior
sucesso: Osama B in

Laden / Gianne Carvalho

VARIEDADES/TV- , CORREIODOPOvo9E

GB Edições por Erlca.Guarda

DEZ ,ANOS DE )

ito humor
(Lhumoristico "Casseta e Planeta Urgente!" está completando uma

década -de exibição na Globo

o "Casseta e Planeta Urgente!" chegou devagar e
com sua fórmula irreverente, mais assuntos atuais

conquistou o coração do público, e após dez anos de

estrada, continua sendo um dos programas líderes de

audiência da Globo. Mas se o programa "Casseta e

Planeta Urgenfe!" completa uma década, a união de
• seus integrantes já existe' há quase 20 anos. Os

redatores do "Planeta Diário e Casseta Popular" se

uniram e, em 1988, foram parar na televisão como re

datores do extinto "TV Pirata", levando para a

televisão um humor novo e diferente. Em 1991, o
recém unido "Casseta e Planeta" escrevia "Doris Para

Maiores". Um ano depois, no, dia 28 dê abril de 1992,
estreou na Globo o "Casseta e Planeta Urgente!", que
trouxe mensalmente o "humorismo verdade e jor
nalismo mentira" para a casa dos telespectadores. A
novidade ficou por conta da estréia do grupo do outro
lado das câmeras, interpretando suas próprias criações,
'regido pelo maestro' ],osé Lavigne, diretor geral do
programa. José Lavigne, que trabalhacom os cassetas

desde 198,8 no "TV Pirata" e também completa 10

)
anos na direção do humorístico, é o responsável pela,
"escalação", decidindo quem do grupo interpreta qual
personagem.

Em f994, o programa ganhou o reforço feminino

da atriz e apresentadora Maria Pauli, que deixava a

personagem Radical Chie para incorporar a "oitava

casseta". Hoje, amusa apresenta, ao vivo, o programa,
que desde '1998 é exibido semanalmente, nas noites (

de terça-feira. Com a mudança de periodicidade, o
"Casseta e Planeta Urgente!" ganhou agilidade e

I

mobilidade, permitindo ao grupo fazer graça com

fatos recentes sem deixar qu� á piada fique velha.

Normalmente, os rapazes gravam às segundas
feiras os quadros I de atualidade - sátiras dos fatos

importantes do final de semana - que vão ao ar no
/

programa do dia seguinte. Atualmente, a interatividade
é uma das marcas do "Casseta e Planeta Urgente!",
que, além de percorrer as ruas perguntando a opinião
do povo s�bre os\ temas polêmicos do cotidiano,
interage com o telespectador: Durante a exibição do

programa, é feita uma pesquisa que dá ao público três

opções de escolha para o final de um quadro, apre
sentado ao vivo no final de cada prograflila.

Mas não é só de piada que vivem os humoristas.
'

Os sete cassetas formam uma afiada e competente
equipe administrativa, que criou a Toviassu. A

"
.

empresa é responsável por todos os negócios do grupo,
como 'livros, -discos, produtos, shows, campanhas
publicitárias e o premiado site www.cassetaepla-

neta.com.br.

Para comemorar os 10 anos de

"Casseta e Planeta Urgente!", a Globo

inaugurou, no último dia 17 de julho,
uma grande exposição interativa com

.os inusitados produtos das Organiza
ções Tabajara no Shopping Rio Sul, no
Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o pú
blico poderá conhecer e testar as in

venções mirabolantes que, até-então, só
podiam ser vistas pela televisão. Os fãs

vão descobrir o que há por trás (no bom
sentido) doslançamentos dos produtos,
conhecer o histórico das Organizações
Tabajara e conferir os melhores mo

mentos desta década do programa.
A exposição vai revelar segredos e

truques dos produtos das Organizações,
"empresa" criada por Reinaldo, Hubert,
Marcelo Madureira, Beto Silva, Claudio
Manoel, Hélio de La Peãa e Bussunda

há cerca de cinco anos. O primeiro pro
düto Tabajara surgiu quando o grupo
fez um quadro satirizando os programas
de vendas na Tv. "O nome surgiu por
acaso. Começamos com a Bomba Atô
mica Tabajara, quando não havia uma

organização, No Brasil, há várias coisas

com este nome: Rádio Tabajara, Bar
Tabajara, Orquestra Tabajara ...

"
conta

,
'Hubert. A idéia agradou ao público, a

I

marca Tabajara ganhou a preferência
popular e; se transformou na grande
organização que tem sempre uma solu

ção certa para cada problema.
A iniciativa da emissora tem como

objetivo aproximar ainda mais o 'te

lespectador do programa, propor-\

cionando umamaior interatividade com
seus fãs. A exposição levará ao dia-a
dia do público, de maneira bem humo
rada e alegre, o/universo cômico' do
humorístico.

"EScolhemos os shoppings como

parceiros ideais porque hoje eles

cumprem a função social da praça
pública: são o ponto de encontro da

comunidade", explica Luis Erlanger,
diretor da Central Globo de Co

municação.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IOE CORREIO DO POVO

NASCIMENTOS

Bruna da Rocha Ribeiro

16/7
Julia Felippi de Oliveira
Alison dos Passos Ramos
Gabriel I<icdis
José Luis Viginoski
Gabriella Marques da Silva
Bruna de Paula Stricker
17/7
Isabelle Virginia da Cunha
Camila Gabriele Silva

•

10/7
Jackson Ilain de Freitas
Brenda Cristina Lance
Eduarda Alice Marietto

Nicolas Felipe da Silva
Emerson Henrique Schoalb
Eduard-a Elisa Lorenzi
G-abriel Gustavo Motter

Caroline Koch
Matheus Samuel Bento
Éric Tümmler Vaz
Guilherme Fracasso

Arthur Rincos \
Estefani da Silva Marques
11/7
Fabiola Teresinha Karnrner
Schiochet
Julia Daiana Amarante
Berthi
Cleiton Tadeu Borchardt
Jeferson Kuhn
Michel Maciel Corsini
Isabel Thais de Castro
Letícia Camila Felippi
12/7
Thayná Alice Borges _

Carolina Rosa de Jesus Maria
Lucas Steinert Paulino
Arnanda Perei ra do Amaral
Murilo José Bento
Jeferson Castilho Ruediger
Gabriela Rosa Hornburg
Gabriela Mahnke Weber
Isabelle Stringari Ribeira
Bruno Petry de Oliveira

.

I
Bruno Derettl
15/7
Lucas Deretti
Victor Manuel Correia
Welison Rodrigo de Oliveira
Sutil I

Yohan dos Santos Bonomini
Carolina Fagundes Georg
Douglas Dias de Melo

Nayla Kanzler Pinto
Kelvin Alexandre Thiel .

Erick Martin

Fernandes

_Suelen Cristina Dorn

/

INFANTIL

o alegre Luan Lucas Bonatti completa 2 meses amanhã. Quem está
mandando beijos e abraços são os pais, Fernando e Genaina da Rosa

Bonatti. Ele é da "Galega" Blumenau. Prosit!

O bacana Matheus \ViII Klein completou, no dia 16, 5
anos. Ele é filho de Elisabeth Will e Jean Ricardo Klein, e
que hoje realiza festinha para amiguinhos e familiares.

Quem o parabeniza é a tia Alana Caroline Klein

Enfeitando nossa coluna a gatérrima Ana Carolina
Mello, Laus, filha de Adan Fabiano Laus

Os trigêmeos João Lucas, Marina Júlia e Luís Pedro estão
completando o primeiro aninho hoje, e a festinha acontecerá às 15

horas, no Campo Cruz de Malta. Parabéns!

Av. Marechal Deodoro da Fonseca. 302
centro- Jaraguá do Sul ·'SC

Fone: 275 3555

.

O futuro caminhoneiro (?) Andersson aniversariou no dia 17. Ele é filho de Nelson
Jung' e da mamãe de coração, Monalisa, que também aniversaria dia 28.
Felicidades mil para o primo e à tia. Desejam: Kamila, Leonardo e Karolain

I

lIiI

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Pauia, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIODO POVO llE) 2001 SÁBADO, 20 de julho 2002
� :----

POR DANIElESPÉZIA spezia@unerj.br
-

'

MTG-SC
SOkm. A programação está
à disposição de todos,
agora é hora de dar su-

, gestões, de colaborar com

quem se dispõe a fazer
mais pela tradição gaúcha.
Apesar do convite escrito

vir apenas para os patrões
de CTG, ele é extensivo' a
todos os filiados, não im

'porta 'quem tem direito a

voto, o MTG está à dis

posição para ouvir a todos

que se fizerem presentes. Se

hoje você não está fami-

A seguir iremos citar, na
íntegra, o convite feito pelo
presidente do MTG-SC

para o 7° Congresso Tradi
cionalista Gaúcho de Santa

Catarina.
Este evento acontece de

dois em dois anos, e quero
reforçar o convite e in

centivar para que todos os

tradicionalistas gaúchos' da
Região de ]araguá do Sul

aproveitem para participar
deste, pois será realizado na

cidade de Timbó, a' apenas

liarizado com o estatuto,

congresso e convenções,
aproveite esta oportunidade,
fique na escuta, futuramente
você será um patrão, co
ordenador, presidente,
quem sabe um vereador,
um deputado.

, 'Se você tem um con

ceito préformado de que
papel, reunião e progra
mação não ajuda, mude,
acredite que, com você, a

convenção será mais forte.
'

(Marcon)

MENSAGEM DO PATRÃO DO MTG-SC
AMIGO TRADICIONALISTA

É com prazer que nenhuma, o maior e mais retoria, a ser eleita neste

convidamos Vossa Senho- importante evento da mesmo evento para dirigir
ria para participar do 7° família tradicionalista. A os destinos do MTG-SC

Congresso Tradicionalista atual diretoria fará sua pres-Cl no biênio 2002/2004, por
Catarinense e Assembléia tação de contas e os senho- isso, a importância de Vossa

Efetiva', a serem realizados' res patrões poderão apre- presença neste que é o pont�

EOS dias 27 e 28 de julho, sentar suas propostas para máximo do Tradiciona

na bela e hospitaleira ci- melhor batizar o compor- lismo Catarinense.
dade de Timbó. Nesta tamento tradicionalista no O maior prazer' desta
oportunidade, estaremos Estado. diretoria será recebê-lo,
realizando, por força esta- É deste congresso que poder abraçá-lo e a vossa

tutária, a Assembléia Tradi- sairão as novas diretrizes família, no nosso grande
donalista que é, sem dúvida que orientarão a futura di- laço de amizade.

Itamar Sebastião de Mattos (Tio Preto) Presidente do MTG/SC
, Com toda certeza a presença dos tradicionalistas é de suma importância neste evento,

d\o peão ao patrão, todos que cultivam a tradição serão muito bem recebidos, e é

importante ficarmos atualizados sobre a tradição gaúcha. (Daniele)

" 'i' ",,;. '0'
'

• 27 ,de J:ulboi:\�'e 2002
Local: CTG Laço Ja'raguàense

Ingressos: Antecipado R$ 8,00 I No Bé\ile R$10,.OO
Po�tos de Vendas: Demarchi Carnes - Casa Campeíra

QoceMel- Smu(f's lanches

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

CTG Porteira do Vale - São João Batista

27/7 =Baile Grupo Amaro Peres e Bando Gaúcho
.:.. eTG Laço Jaraguaense

GAÚCHO E GAÚCHAS DE IDADE NOVA
CASA
CAMPEIRA

22/7 - Luciane Spézia Rincaweski
25/7 .:.. Liomar Mesch
26/7- Joaquin Pedrotti
26/7 - Kátia N.S. Pincegher

TRAJESGAÚCHOS
MONTARfASPARACAVALOS )

E ARTIGOS DE COURO
ELÃEMGERAL

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

fonejfax:371-0330 �

Centro

Carrapicho = erva daninha dos campos cujos
frutos, munidos de acúleos, se apegam à lã das

ovelhas e ao pêlo e à crina dos animais.

Enrodilhado ,= Embaraçado, acanhado,
encolhido.

Ginete = Pessoa que monta bem, com firmeza

e bom garbo. Bom cavaleiro, domador.

Mateiro = Pessoa que explora a erva-mate.

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524
JARAGuA DO SUL· sé

DEMAICHI ,.
CARNES

iUn[.�E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIODOPOVO SOCIAL I

SÁBADO, 20 de julho de 2002

JOGOS ON-UNE'
ANTES s DEPOIS

o garotinho da última 'edição é
hoje o bem-sucedido médico
gastroenterologista Edson Carlos
Schulz. Reconhecido e admirado
em sua profissão é com anos de,
experiência, ele faz da medicina
uma arte. A ele votos de sucesso
de ainda mais saúde!

FESTIVAL DE DANÇA
o Colégio Divina Providência!

participou do 200 Festival de Dança de

Joinville, nos dias 18 e 19 de julho. É
uma grande honra nosso Município
estar participando deste festival tão

importante para todo o País. Agora, só
nos basta aplaudir o trabalho da equipe.

DIREITOS IGUAIS
Rosane Sasse Giebirowski participou,

do seminário da Organização Mundial
do Trabalho, que aconteceu erri

Bruxelas, na Bélgica, entre os' dias 17,

de junho e 5 de julho. O seminário
defendia causas como saúde e

segurança,no trabalho, fim do trabalho

infantil, do trabalho escravo, entre
outras. Ela foi a representante de nosso
País. Ficamos felizes por alguém se

importar e defender nossos direitos!

CONV!TE
A Fundação Cultural, através do Muse
Histórico Emílio da Silva, promoverá!
a exposição "126 anos: Testemunhos
da Colonização", que será inaugurada
no dia 23, a partir das 8h30.

Trocam alianças no dia 27 o casal
Andressa da Silva e Jean Dalmarco.

Que sejam felizes para sempre ...

As mais belas, pela ordem: Emelly
Pricillah Weege, Gisele Zen e

Elisângela Lindemann

o emresário
Wandér Weege e

sua 'mulher
Laurita

Enamorados

pela noite

jaraguaense

O Universo OPS! vai promover, nos
dias 25, 26 e 27 de julho, um campeo
nato de jogos on-line, no 20 piso do
ShoppingBreithaupt Inscreva-se até o
dia 24 e concorra a muitos prêmios.

HERBERT VJANNA
O cantor s� apresenrou, ao vivo, nOI

.

início deste mês, na cidade do Rio de
Janeiro. Herbert se apresentou ao lado
de seu amigo Bi Ribeiro, diante de
uma platéia especial, onde estavam!

amigos do cantor. Esta é a segunda
vez que ele se apresenta em público
depois do acidente de ultraleve so

frido em 4 de fevereiro de 2001.

Rosane Sasse Giebirowski e o secretário-geral da

Confederação Mundial do Trabalho, Eduardo Esteves,
em Bruxelas \

BARtELO...............
�

P bar foi cenário para muita gente
bonita e diversão. Sua inauguração
teve casa cheia e esperamos que

.

da venha muito mais por aí.

BAILE DE FÉRIAS
oi um sucesso a edição do bail
este ano! Confira a foto das

encedoras do concurso Rainha dos

studantes.

O empresário Décio da Silva, Julian Olsen (Barcelona),
Amaury Olsen e Udo Wagner prestigiando a

inauguração do Barcelona Lounge e Bar
'

As amigas Denise da SilvaRita Tamazoni e Silvana Mannes
, \

CENTERSOM

•
Cd',· DVD',· ACESSÓRIOS PARA SOM

371-8850
Cei. Procópio G. De Oliveira, 1550

............pett-
c.ne ...... toda ..xta. doml..,

(sob_"') Av.MaI.Deodoro,4Q6-Centro 371-2847

Fone: 370 3028 Shopping Breithaupt·Centro 275-2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImovelS

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

ALUGA-SE - quarto mob. cl eoz.,
lav. e gar. Tratar: 370-3561 ou R.
Fidélis Stinghen, 64, próximo Portal.

BARRA - Vende-se, alv., aprox.
267m2, aceita-se troca por casa na

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

� BARRA VELHA - Vende-se, em alv.
c/ 4 qtos, sala, eoz., bwe, gar. p/2
carros e demais dep. R$ 25.000,00.
Tratar: 373:3787, el No�li.

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2 pisos
semi-acabado, 360m2, cl 1 casa de
alv, nos fundos, el 75m2. R$
45.000,00 (as d�as) Tratar: 3�0-3109.

CENTRO - procura-se pI alugar,
pequena. Tratar: 372-2927 ou 9997-
8370, cl Guilherme.

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m2• Terreno el 580m2.
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
c/267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2
salas, cozinha, área de serviço,
garagem pi 2 carros. Próx. ao
Pama, em frente ao nº 134. Tratar: .

2750845.
-------------------------

GALPÃO - Vende-se pré-moldado
el 300m2, montado �obre terreno de
800m2, no Água Verde, próprio pI
Indústria, Avaliado em R$
100.000,00, vendo por R$
65.000,00. Tratar: 9979-0605.

GUAMIRANGA (próx.) - Vende-se,
mao., e/2 qtos, eoz., sala, bwe, gar
e demais dep. R$ 20.000,00. Tratar:
373-3787, el Noeli.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura, linha
tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47) 417-
2438, el José Carlos.

JOINVILLE - Vende-se, casa mista, no
bairro Bom Retiro. Terreno el 740m2,
arborisado. Tratar: (47) 425-1273.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se casa
de alv., cl 70m2. Ierreno quitado
(12x27) tudo porR$ :t7.000,00. Tratar:
276-1306, el Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

MASSARANDUBA - Vende-se, em
alv., el 130m2, terreno el 400m2, no
centro. R$ 26.000,00. Tratar: 379-
1119, el Marisa ou Ailton, hor. com.

NEREU RAMOS - Vende-se, el
terreno 500m2, todo murado el
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 - vence-se.ra qtos,
Centro, cl 133m2. Tratar: (47)'369-
4922, el Roberto.

PRAIA -.Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603-3383, el Euda.

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

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno el muro. R$
20.000,00. Tratar: 91044588.

SCHROEDER - Vende-se, alv., em
eonstr., el 1 qto. Terreno de 450m2.

R$ 10.000,00. Tratar: 9104-4588.

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

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv., el 150m2, próx. Weg II.
R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

TROCA·SE - casa em Joinville por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123-0794, c/ Osni.

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor casa de alv. el 100m2,
terreno de 670m2. Tratar: 370-9282.

Vende-se sobrado, apto e sala

comercial, na Bernardo Dornbseh.
Terreno de esquina: R$ 55.000,00.
Tratar: 371-0339, el Wilson.

VILA LALAÚ - Aluga-se um Galpão
el aprox. 600m2. R$ 1.800,00.
Tratar: 372-0074 ou 9112-4711.

VILA LALAU - Vende-se mista, próx.
Marisol, el 3 qtos, ehur., gar. e
demais dep, R$ 25.000,00. Trátar:
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 pi
colégio, el 125m2, el gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carril ou R$ 60.000,00 + finane.
Tratar: 370-9050, el Simone.

CENTRO - Vende-se Quitinete, próx.
Antares. R$ 23.500,OÓ -1: finane.

(R$150,00 pormês). Tratar: 275-3798.

CENTRO - Vende-se, novo, el 3 qtos,
eoz., bwe e demais dep. Prédio el
piscina, salão de festa, ehur. Individual.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.
Tratar: 371-9521 ou 370-4657 após
19h, el Rose.

CENTRO - Vende-se, el 2 qtos,
sala, sacada, eoz., lav., gar.,
próximo ao Angeloni. R$ 20.000,00
+ finane. Tratar: 370-9226, el
Wagner.

CENTRO - Vende-se, próx. Angeloni,
el 2 qtos, sala, eoz., bwe, lav., el
gar. R$ 20.000,00 + finane. Tratar:

370-9226, elWagner ou Elaine.
I

CENTRO - Divide-se el moça, apto
mobiliado, novo. Tratar: 370-6422,
após 19h.

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, el 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. ,

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
eonstr., el 2 qtos., gar., ehur. e
'salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

1/2 CUB por mês. Tratar: 370-7698,
el Vilson.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj. R. dos Imigrantes, 8.450m2.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 675m2,
por R$ 37.000,00.Tratar: 9975-
2164, el Jr. CRECI 9465.

AMIZADE - Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045 .'

AMIZADE - Vende-se, Res. Versalles,
el 300m2. R$ 25.ÓOO,00. Tratar: 9975-
2164, el Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, R. João Pieolli

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

COMPRA-SE - Valor aprox. R$
15.000,00, na Barra, Figueira, Jguá
Esquerdo. Tratar: 376-2337, el
Milton.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 30.000,00. Tratar: 370-
8145, após às 17hs, cl Laurita.

ITOPAVA - Vende-se, c/460m2• R$
2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274-8404, el Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, el
8.750m2, R. João Januário Ayroso,
fundos. R$ 376-1537, el Olegário,
aceita-se apto<el parte de pagto.

JARAGUÁ ESQUERDCi - Vende-se, '

tot, Juventus el aprox. 400m2.
Valor R$17.000,00. Tratar: 372-
0074 ou 91124711 el 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. CRECI 8844.

PRAIA DO ERVINO - Compra-se
terrenos. Tratar. 372-0074ou 91124711.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, eond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RES. RENACENÇA - Vende-se, el
416m2, de esq. R$20.000,00. Tratar:
9975-2164 cl Jr. CRECI 9465.

RIO CERRO" - Vende-se, el
2.543rn,2, born.p/ chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, cl
450m2, próx. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769.

VILA LENZI - Vende-se, terreno com

área total de 644,00m2, próximo ao .'
Colégio Giardini Lenzi, na Rua Jaime

Gadotti, novalorde R$19.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar:
371-6310, comercial, ou 9975-9543,
cl Patricia.

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

CENTRO - Vende-se, el 45m2, lat.
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a eomb. Tratar: 371-
9116 ou 370-5598, cl Ivone ou Ivo.

VILA LENZI - Vende-se locadora, ótimo
-ponto. Tratar: 275-3937.

R. MAX WILHELM - Aluga-se, com
25m2. R$ 350,00. Tratar: 371-9431,
el José.

SALA COMERCIAL - sala comercial

"nova" el 140 m2, el gesso, lâmp.,
diree., jardim estacionamento. Ótimo
pI prestadores de serviço, farmácia
ou 1,99, Rua Bernardo Dornbush.
Tratar: 9903-9567.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, de
8 margas, perto da Empresa Malwee.

R$ 45.000,00. Aeeita-se terreno u casa

no valor de R$ 15.000,00, nas

proximidades da Ilha da Figueira ou Vila
Lalau. Tratar: 376-2221, cl Francisco.

fi

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

MASSARANDUBA - Vende-se, área de

lazer, el 1000m2 eontr., salão de baile,
lanchonete, rest., cancha bocha, 2

campos fut, Suíço, 1 cl iluminação,
lagoa' de peixes el 400m2 e pista de
motoeros. Área de 20.000m2 a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca por
outro imóvel de menor valor. Tratar:
9993-0623 ou 216-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE

Vence-se, el área-de 75.000m2, el
casa de alv., c/ lagoa el peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

RIO-CERRO - Vende-se, el casa alv., el
I,€oa, rancho, e/35.00CJm2. R$ 47.000,00,
nego Tratar: 275-2768, el Dorali.

RIO MOLHA - Vende-se, el casa de
5 qtos, terreno de 3.900m2, 2 lagos
el peixe. R$ 100.000,00, aeeita-se
proposta. Tratar: 370-1401, el Flavio.

RIO MOLHA - À 5km do centro, el
conclusão do asfalto em andamento.
Vendo área de 750m2, el chalé suíço
de 87m2, el aquecedor à lenha, suite
jr., e demais dep., edícula el gar.,
chur., escritório, tel., parab., circuito
de TV, calçada pI circulação, terreno.
drenado e cercado, dentro de
chácara ecológica, el entrada
privativa, no valor de R$ 58.000,00.
Fone: 370-9172.

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
.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 1 dorm., gar., mobiliado, no Centro -

.

R$ 35.000,00. Buratto - Tratar: (47)
9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 3 dorm., c/ suíte, mob., gar., sacada
. cl vista do Mar, no Centro - R$ 95.000,00.

Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993.CRECI296

, VIAGEM APARECIDA
DO NORTE

DATA: 23 e 24 de agostof2002
INCLUI: Ônibus Leit Turismo, 1 pernoite em hotel, 2
cafés da manhã, 2 almoços e 1 jantar.
VALOR: R$ 135,00 por pessoa.
Reservas: (47) 392-3694 e 9975-0042, cf Nelson

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUARAMIRIM - CASA

ANTIGA, com 250m2, c/
terreno de 688m2 - Centro.

R$ 65.000,00

VI LA RAU - SOBRADO,
c/ suíte + 2 qtos, 2 salas,
c/ lareira, coz., lav.,

escritório, energia solar.
R$ ,75.000,00, + div.

NEREU - CA�A, cf 3
qtos, 2 saras, bwc, lav.,
Lot. Zngeline. Terreno de

390m2•
R$ 36.000,00

VILA LALAU - TERRE
NO de esq. - 547,00M

na rua da Marisol.
R$ 48.000,00 nego

VILA RAU - CASA ALV.,
c/3 qtos, sala, cOZ., bwc,
lav., chur., gar., murada
,c/ portão eletrônico.
R$ 52.000,00 ,

, com

suíte c/ hidro, 3 qtos, 3
salas + dep.
R$ 105.000,00 + div.

VILA RAU ,- TERRENO,
com 1396m2, casa c/
186m, 1 suíte, 2 qtos, 2
salas + cozo + dep. R$
75.000,00. R. Prof; Jose

Bauer, s/no

ESTRADA NOVA -

CASA, alv., 3 qtos, sala,
coz., bwc, lav. e garagem

R$ 45.000,00

CENTRO - CASA, com
70m2 e outra com 100m2.
Rua João Planischeck, em

frente Lojôodo Vila.
R$ 115.000,00

CENTRO - TERRENO -

390m2. Rua Luiz Spezia.
R$ .26.500,00

GUARAMI RIM -

TERRENO, c/ 16.032,00
próx. ao ginásio de

esportes de Guaramirim.
R$ 240.000 00

VILA LENZI - CASA,
com 135m2, sendo 3 qtos

\ e demais dep.
R$ 60.000,00

ALV., c/ suíte + 3 qtos,
salas + dep. c/ 210m2•

Terreno 1400m2•
R$ 95.000,00

Francisco, de esquina,
c/450m2. R$
26.000,00

SÁBADO, 20 de julho de 2001 SÁB

CENTRO - casa alv., R.
Eriche Milk, 80, c/ 5
suítes, 4 salas + dep.

R$ 250.000,00 nego

JGUA ESQUERDO - 1

suíte, 2 qtos, sala, copa,
coz., lav., bwc, sala com bwc
+ ou - 44m2 e gar. Terreno
460m2• R$ 65.000,00,
aceita carro e terreno

CZERNIEWICZ -

SOBRADO - c/ 1 suíte +

2 qtos e demais dep.
R$ l35.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r.'iil. Imobiliária '-'ardim Jaraguá Ltda.
'U Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371�6582�"__rI\..

z
o

CJ1

�,
I
'-

CENTRO - ótimo

apto no Ed. Jacó
Emmendoerfer (8°
andar), com área
'total de190m2,
suíte + 2 qtos, sala
ampla cl sacada,
bwc-social, bwc
serviço, cozinha,
área serviço, dep.
empregada, gar. pi
2 carros. Valor
R$ 78.000,00 ou

NOVA BRASILlA - casa em alv., cl
área de 157,00m2, - 3 qtos, 2 salas,
COZ., 2 bwc, área serviço, chur., 2

vagas de gor. - terreno cl área
561,50m2• Valor R$ 85.000,00 (aceita
imóvel de menor valor em Jaraguá).

c,

ÁGUA VERDE - Casa em alv., cl área
total de 150,00m2, suíte cl bwc (redon
da) + 2 dorm., sala conj., 2 bwcs, cozo

c/ armários, área serviço, gor. Terreno
400,00m2. Valor R$ 97.000,00 (aceita
imóvel de-menor valor em Jaraguá),,

I

SÃO LUIS - casa em alv. (semi-nova) - cl
.

área total de 11 0,00m2, 2 dorm., 2 salas,
bwc-social, coz.zcopo, área serviço, gar.
p/ f carros, terreno cl 525,00m2• Valor
R$ 45,000,00 - cl estrutura\para 2° pavi-
mento (aceita proposta).

'

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

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

ótimo apto no
Ed. Carvalho, cf
área tot�1 de
135m2 - suíte +

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

financ.

VILA NOVA - sobrado cl área total de
345,00m2, 2 suíte + 2 dorrn., 2 salas, 2
bwc, cozo cl armários, área serviço, gar.,

área festa cl piscina, terreno cl
900,00m2• Valor R$ 250.000,00 (aceita
imóvel de menor valor em Jaraguá).

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

ga pi 2 meses) cl área total de 151 ,00m2,
suíte + 2 dorm., 2 solos, 2 bwc, coz., área
serviço, gar., terreno cl 550,00m2• Valor R$

100.000,00 (próx. I,Jnerj).

VILA LALAU - casa em alv., cl área total
de 164,00m2, suíte + 3 dorm., 2 salas,
escritório, bwc-sociol, bwc-serviço, cozo cl
armários, área serviço, gar, pi 2 carros,
chur., terreno cl 350,00m2. Valor R$
65.000,00 (aceita imóvel maior valor).

NOVA BRASILIA - apto no Ed. San

Miguel cl área total de 70,00m2, 3
dorm., safa, bwc-social, coz., área
serviço, gar., chur., play-ground.

Valor R$ 48.000,00.

SÃO LUIS - (Próx. CAIC) casa em alv., cl
total de 140,00m2, 4 dorm., 2 salas, 2
bwcs, coz., área serviço, gar., terreno cl

450,00m2• Valor R$ 48.500,00.

CENTRO - sobrado cl área total de 280,00m2,
2 suítes + 2 dorm., 2 salas, 2 bwc, cozo cl ar
mários, área serviço, gar. - terreno c/ 300,00m2•
Valor R$ 250.000,00 (aceita móvel de menor

valor em Jaraguá ou parcelamento)
.

VILA NOVA - ótimo terreno cl área total
1 ..044m2 cl 23,80r'n de frente com a Rua
Tibério Rozza (fundos Clinico Santa

Cecília). Valor R$ 63�000,00.

BAEPENDI - ótimo terreno plaino com

77,50m de frente para Rua Bernardo
Dornbusch, cl área total/de 2.500,00m2 -

próprio para fins comerciais. OBS.: aceita
imóvel na cidade como parte de pagamento
e o valor é negociado.

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

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

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

bwc, coz., área serviço, gar., terreno'cl
335,00m2• Valor R$ 75.000,00

VILA NOVA - ótima casa em alv. cl área
total de 180,00m2, suíte + 2 dorm, 2 sa

Ias, escr, bwc-social, lavabo, cozo c/ armári
os, área 'serviço, gar" terreno c/ 450,00m2•
Valor R$ 105.000,00 (aceita proposta),

CENTRO - sobrado para fins comerciais
ou res. na Rua Antonio Carlos Ferreira,
cl área total de 120,00m2, 3 dorrn. sala,
bwc-social, coz., área serviço, gar" terre
no cl 256,00m2• Valor R$ 55.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5129 - CENTRO - sobrado cl
27Q,00m2, cl suíte cl bwc, hidro e

I closet + 5 dorm., sacada, cozo cl
armários emb., gar., pi 2 carros, cf
área festas, piso madeira, espaço
pi piscina. Terreno cl 420,OOm2•
R. Argentina, 70. Valor negociável

e-msttsitstvenêmetuno.com.tsr
Home Page: www.itaivan.com.brREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

estar em 2 amb., copa, COZo cl
armários, lavand. Terreno cl 392m2.

R. Marcelo Barbi, 608 - R$ 75.000,00 -

aceita-se carro no nego

5145 - CENTRO - Com./Resid. - casa

alv. el 263,85m2, suíte + 2 dorm., 1
bwe social - sala TV ampla el varanda,
demais cômodos + edícula rJ./ 1 dorm,

churrasqueira - lavanderia - garagem
pi dois carros, terreno el 608,00m',R:
Barã::>doRio Braneo,800. R$170.000,OO

5115 - BAR� - sobrado el 251,00m2,
suíte + 3 dorm., '2 bwe, 3 salas, área
de festas el ehur., 2 varandas, suíte e

eoz. el móveis emb. Terreno el 600m2.
R, Elizabeth Raboek, 21 esq. Padre
Aluísio Boeing, Valor R$16Q.000,OO

5032 - CZERNIEWICZ - Sobrado el
280m2, 2 dorm., 2 bwe, sala el
sacada, copa, coz. ampla, área
serviço, desp. gar. pi 2 carros.

Terreno el 1.450m2.
R$ 120.000,00 negociável

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

5140 - ILHA DA FIGUEIRA -

sobrado el 183,60m2, el 3 dorm.,
bwe social, sala em 2 ambientes,
sala TV, varandão, gar.,o eoz. el
móveis. Terreno el 409,50m2. R.

895, sino. R$ 78.000,00

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

sala estar, copa, cozinha,
despensa, lavanderia c R$

65.000,00

I

Ref. 5150 - Três Riq_s do Sul - casa

alv., el 70m2, 2 dorrn., 1 bwe, copa,
eoz., lav., toda murada, cl jardim.
Terreno el 464,00m2. R. 699,
Augusto Demareh, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27.000,00 + fino

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

somente a vista

5156 - BARRA DO RIO MOLHA
sobrado, el 140,00m2, suíte + 2

dorm., demais dep. Terreno el
802,50m2. R. Ana Zaeeo, 234 -

R$ 95,000,00
4292 - CENTRO - Ed. Sehioeht, cf
153,00m2, suíte + 2 dorm., coz.

el 2 armários, próx. Arigeloni.
R$ 85.000,00

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

R$ 63.000,00

5040 - CENTRO - Casa alv. el
170,00m2 + 1 casa antiga c]

96,00m2 - comercial - Res. ao lado

I
da Studio FM, Terreno el

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

5134 - VILA RAU - sobrado el
'2.100m2, lot. Renascença - suíte el
sacada + 2 dorm., bwe social, sala
estar; jantar, lavabo, copa/coz. el
armários emb., salão de festas el

'

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

Ref. 5137 - VILA RAU - casa alv.,
nva, el 150,00m2, suíte + 2 dorm., '

1 bwe social, sala, copa, eoz., lav.,
gar. Lot. Renascença -

R$ 85.ÓOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�ngetec
CRECI934-J

quartos, sala,
cozinha,
garagem pi 1

)

carro no

Condomínio
Amizade no

Valor de
RS
35.000,00

(asa com 3 quartos, garagem pi 2 carros,

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

1027 - Casa em alvenaria com uma

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

RS 95.000,00
I

1041 - Casa em alvenaria, próximo ao Forum
com sala de visitas com 2 ambientes,�víte com

doset, sacada, hidromassagem, 2 quartos e I
suíte de visitas, cozinha com armários embutidos
revestido de granito, sala comercial independente

k com 55/0 m2, salõo de festas, 2 linhas
telefonicas,etc... RS 220.000,00

Engetec Construtora � Imobiliária
-,

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecf@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772 �

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

I
1044- Loteamento Versalhes: Casa em

alvenaria (sobrado) em construcão (fase de
acabamento) com 270,00m2contendo 1 suíte
+ 2 qtos, solo de TVI estar ejantar, copa, coz.,
lav., gar. para 3 carros.Temino +- 480,00m2• I

RS 93.000,00

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

Casa: 280,11 m2 área constr.

RS 140.000,00 aceita-se carro

1001- Caso semi - acabada ótimo
.Iocalização, ao lado da recreativa da Duas

Rodas.RS 170.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R. DOMINGOS DA NOVA, 449

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

LTDA. E-mail: girolla@netuno.com.brI �

3092 - Res. Bartel - Apto novo el suíte + 2

qtos, el piso laminado - R$ 47.000,00
3101- Baependi próx. da Rod. - APTO c/3
qtos - 32 andar, piso de madeíra . R$
15.000,00 + finane.

3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata
- el suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada cl
ehur., piso = madeira. R� 35.,000,00 +

flnanc.
4208 - Schroeder - Chácara - e/245.800m2,
tendo 400mts frente p/ estrada principal,
casa em alvenaria, lagoa, a 3km do centre

R$ 150.000,00.

VENDA'

1052 - Água Verde - casa - mista e/5 qtos
em terreno el 720m2 (15x48) - próx. aos \

Escoteiros· R$ 38.000,00.
1314 - Vila Lenzl- Casa - (1 de madeira e. 1

\

de alv. semi-acabeda, ambas com 70m2).
Terreno el 450�2, murado. R$ 37.000,00
1985 - Plcarras - Sobrado - el 100m2, 3

-

qtos, ehur., c/tetetone. Troca por imóvel

em Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - Guaramlrlm - Casa mista, parte alta,
c/ 200m2, terreno el 616,87m2, 3 qtos, 2
bwe's, ehur., gar, pi 2 carros. Aceita imóvel

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

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

2022 - Centro - Terreno el 609m2 - R$
48.000,00

.

2034 - centro- próx. Justiça Federal· Ter

reno el 793,48m2 - R$ 66.000,00 _frente
para 2 ruas

2081 - Res. Bela Vista - Terreno el
378,75m2 (15x25,25),1 próx. Champagnat-
R$ 25.700,00 -,

2112 - Barra· Terreno - 468m2 (26x18) -

R$ 18.000,00.
2132 - Centenário - Terreno - e/450m2,
(15x28), próx. ao portão 3 da weg II. R$
21.000,00

1002 - Centro - Comercial!
Residencial - casa alv., cl 154,89m2,
cl 4 qtos, 2 bwc, sala conj., copa, \

cozinha, lavand., chur. e garagem.
Terreno cl 341,60m2 (14x24,40) -

R$ 120.000,00

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

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

pgto - R$ 200.000,00

LOCACÃO
60í. CASA ALV. cl suíte + 2 qtos - Vila

Lalau - R$ 600,00.
602 . CASA �LV. nova, el suíte + 2 qtos,
piso cerâmico - Vila Rau - 'R$ 350,00.
603 - CASA ALV. el 3 qtos - Nova Brasllla

R$ 650,00.
604· CASA ALV. el suíte el hidra + 2 qtos
Centro - R$ 770,00
606 - CASA ALV. nova e/3 quartos em Nereu

Ramos - R$ 270,00.
607 - CASA ALV. pI fins cornerclals cl 7

salas, eoz. mob., gar. pi 3 carros - R$

2.400,00.
609 . CASA ALV. el 3 qtos, semi-mobilhada
ba Barra do Rio Cerro - R$ 300,00.
612 - CASA ALV. e/2 qtos, próx. Studio FM.

R$ 320,00.
613 . CASA el 2 qtos, início so Jaraguá Es

querdo- R$ 230,00.
615 - CASA ,el 3 qtos, Lot. Ana Paula. R$

2�0,00.
616· CASA ALV. el suíte, 2 qtos, dep. emp.
e gar. pi 2 carros - R$ 750,00.
621· APTO cl suíte + 2 qtos - Ed. lsabella-

R$ 470,00 /

623 . APTO CENTRAL el 1 qto - R$ 250,00.
624 - APTO el suíte + 2 qtos - Ed. Verona

R$ 400,00
625 . APTO CENTRAL el suite + 2 qtos e

dep. empregada. R$ 600,00.
627 - APTO el 2 qtos - Ed. Caitano cnloolnl

R$ 300,00.
628 - APTO el suíte + 2 qtos, no Centro. R$

400,00. L
629 - APTO c/suíte + 2 qtos - Ed. Tower Center
- R$ 660,00
630 - APTO CENTRAL el 1 qto ao lado Bco

Itaú - R$ 250,00.
631· APTO CENTRAL suíte el Hidro + 2 qtos.
1 deles mobllhado, dep, empregada. - R$

400,00.
632 - APTO e/2 qtos, na Barra do Rio Cerro..

R$ 270,PO..
633 - OUITINETE el qto, éoz., lav.' e gar..

R$ 200,00.
634 - APTO cl 2 qtos próx. a Weg II - R$

280,00. \
635· OUITINETE - ED. MAROUARDT a partir
de R$ 200,00

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

1211 - jguá Esquerdo - parte alta -

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

aceita troca cl apto - Central cl 3 qtos.

2198 - Aguelra· Terreno Càitol - Rua Rudolfo
\

�
Sanson el 457,25m2 (15,50x29,50) - R$

�
22.900,00

1: 2199 '. Figueira - Terreno - de frente pI a
CI! rua principal, esquina ej421,40m2, sendo

�jl 22m de frente - R$ 34.500,00
2200 - Figueira - Terreno Rua Sta. Júlia cl

ql
304m2 (16x19) - R$ 15.900,00

fi 2201, Figueira - Terreno lateral da rua prin
Oi

cipal el + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00

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

de Fátima, cl suíte, 2 qtos.
R$ 135.000,P'0

1007 - CENTRO- terreno comI.
(próx. da Marechal) cl 461,20m2
(15x31,50mt) cl casa de alv. de

120m2 - R$ 150.000,00

s 2211 - Jaraguá Esguerdora - Terreno el
il 409,60m2 (13,65 x. 30,00) - R$ �6.000,00

�
2369 - Vila Nova· Terreno parte alta, cf
4651,40m2• R$ 150.000,00

i 2982 - Guaramlrlm - Terreno d�fronte pI
asfalto p/Massaranduba, el 42372m2. R$
40.000,00
2983· Guaramirlm - Terreno próx. Pedreira
Rio Branco, el área 450m2 (15x30). R$
7.500,00 .

3000 - Ed. Cristiane Monlque - suíte, 2 qtos,
cozo mobiliada, dep. emprgada, 2 vgs garagem.
Área privativa de 128,09m2 - R$ 80.000,00

9ij 3012 -'Centro próx. a Millium - apto él suíte
+ 1 SIto - R$ 48.000�00
3014 - Centro - Ed. TowerCenter apto NOVO

el suíte + 2 qtos, sacada el Churrasqueira,
2 vagas de garagem - R$ 150.000,00
305� - CENTRO - APARTAMENTO no Ed.

ftoyal Barg - suite el hidra + 2 qtos, dep.
empreg., 2 vgs, garagem, sacada cl chur
rasquelra.

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

até R$ 100.000,00.
R$ 170.0000,00

1371- VILA RAU (COHABl - CASA de,'
la Iv. cl 3 qtos. �$ 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

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Ap., contendo 3 dorm., (área
aprox. 90 m2), cf excelente

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

Vende: Casa em alvenaria, cf 175
m2, em terreno 570 m2. Rua José
Pavanello (Ilha da Figueira)

Preço: R$ 98.000,00

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 alvenaria, cf área 273

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

Vende: Sobradoem alvenaria, cfárea
144,00 m2, em terreno 141,00m2 .

.

Rua Egydio V. de Souza, 21 (Nova
Brasília). Preço: R$ 100:000,00

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

Preço: R$ 50.000,00

-+ ALUGA
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios, sala, cOZ., lavand., bwc, garagem.

Ed. Mário, Tavares -Ap. n° 101 R$,250,00
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios, sala, coz., lavand.; bwc. Ed. Jaraguá

(Centro) Ap. n° 34 R$ 300,00
. I

-+ Apartamento, contendo 3 dormitários, sala, coz., lavand., bwc, sacada e

garagem. Resid. Garcia (Agua Verde) R$ 280,00 --

-+ Apartamentos novos, contendo 2 dormitórios e demais dependências.
Rua João Planincheck R$ 330,00

-+ Casa alvenaria, contendo 2 dormitórios, sala, coz., lavand., bwc, garagem.
Rio.Molha R$170,00

-+ Casa alvenaria, contendo 2 dormitórios, sala, coz., lavand., bwc, garagem.
Rua Carlos Schultz; 135 R$ 280,00

VEND·E

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 alvenaria, c/área 172

m2, em terreno 405 in2. Rua Irmão
Leandro, 705 (Vila Lenzl)
Preço: R$ 70.000,00

)

Vende: 2 casas, sendo:mista cfárea 153

m2, e alvenaria cfárea 70 m2. Terreno

de 770m2. Rua João Planincheck, 472.
Pfeço:R$ 120.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área 70

m2, em terreno 589 m2. Rua Bertha

Weege (Barra)
Preço: R$ 35.000,00

Casa alvenaria, cf área 238 m2 (1 suíte + 3 dorm.), em
terreno 580 m2.

Rua Pres: Castelo Branco, 21 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 85.000,00

I

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, �83

TERRENOS

I'
+ Terreno cf área de 442,OOm2 (13x34), sito no

loteornento Piermann, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R$ 18.000.00.
+ Terreno c/ área de 600,OOm2 (15x40), sito a Rua

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

CASAS

1+
Casa de madeira c/ 72,OOm2, Rua Antonio José

Macedo - Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
R$ 30,000,00.
• 1/2 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
+ Casai de alvenaria, c/ 400,OOm2. Centro.
• Casa de alvenaria, c/ 280,OOm2, em construção

I
(70% concluído}, no Jcrcquó Esquerdo. R$

,

� ������ �I�enaria, c/ 70,OOm2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00
• Casa de madeira, cf 80,OOm2, no Firense - lote
101 - Jguá Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação
+ Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, c/ 65,OOm2, Lote
256 - Firense. R$ 18.000,00

'1+
CÓsa de alvenaria, c/ 60,OOm2, Jguá Esquerdo -

Lote 156 � Firense. R$ 25.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENtOS, COM UMA PEQUE-

NA ENTRADA

1+
CAMPOSAMPIERO I '.+ CAMPOSAMPIERO II

• OURO VERDE + FIRENZE

CONDOMíNIO FECHADO
- FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA

Aptos de 2 e 3 qtos (financiamento própria)

' ••
.Café da manhã
Chá da tarde

�peritivo
executiva.

�aternidade

3ruÚJS e 310res
,Licor e Chocola.te

especialmia das�es

especial \_Dia dos ::Namorados
Outras ocasiões especiais

•••
a(47) 372-0316

Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - se

I
I
I MÓVEIS

AND OH'
---

I CEDRO MOVEIS
E A SELEÇAO EM RITMO DE PENTA

TUOO eM 5X

seM dUROS

I ,

"" Móveis sob medida;
"" Inclusive móveis de
Gramado;

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

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

empregos

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
,* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas ,

* Monitoração de

:magern r
Rua Barão do Rio Branco, 35::�I:���J��a!�:���!1E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.ne!

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

,

I

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival.

REPRESENTANTEjVENDEDOR - pI
vender produtos pi construção e

acabamento. (Trazer curriculum).
Tratar: 370-6533, cf. Marina.

TELEMARKETING - cl experiência
em vendas, sexo fem., idade mínima

de 20 anos. Tratar: Consórcio União,
R. Barão do Rio Branco, 627, próx.
Angeloni. 371-8153_

VENDEDORAS - Precisa-se, com

experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDOR EXTERNO - Procura-se,
autônomo, pI área de automação,
cl carteira de clientes, ótimos

ganhos. Tratar: (041) 3027-5269, cl
Zilda.

VENDEDORES EXTERNOS - Preéisa-se,
cl experiência, para trabalhar na área

de seguros. (Vir acompanhado de

Curriculum). Tratar: (47) 370-0075.

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pI Jguá do Sul e região.
Consórcio União. Tratar: 371-8153.
Rua Barão do Rio Branco, 627,
centro.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cfEmi.

DIARISTA - Procuro trabalho.
Tratar: 9114-7963, cl Leide.

DIARISTA - procuro emprego. Tenho
3', 4' e 5' feira, vagas integral. Possuo
referência. Tratar: 273-0461, cf Salete.

DIARISTA - procuro emprego, ou

mensalista, cl referência. Tratar: 3)1.

38�7 (recado pI Maria, mãe de Suzana).

ENFERMEIRA - particular, oferece-se
pi trabalhar em sistema de plantão,
exp. comprovada. Tratar: 371-3859.

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

275-2629, após 18h30.

PEDREIRO - procuro serviço, tenho
prática e indicação. Tratar: 372-
0624,cl Natália.

PROCURO - emprego de secretária,
telefonista, aux. De escritório.
Possuo ref., período integral ou
parcial. Tratar: 370-4161, cf Nara.

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia pI cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:

9603-3383, cl Euda.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

Vendas e Serviços

Intelbral

111111 HDL
�',,,
1111' ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

,

BRINCANDO NAS FERIAS
, /

PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS
micro e

c/Eloi. Período: 22 a 26 de julho de 2002

Tenhl No dia 25 de julho, iremos fazer um 'passeio ao Fczzendo I

�oa�:: Park Hotel em Gaspar, com saída às 8h e chegada às 18h30

�o, ou

r:371 Durante a semana teremos muitas diversões como: passeios,Jzana)" ,

lce-se brincadeiras, gincanas, playground, jogos, e muita diversão.
lntão,
SS9,

lr; j

Será oferecido lanche todas as tardes. Haverá monitoria

especializada para atuar com as crianças.
Inho

Inscrições limitadas e cbertos no SESC:
371 8930 ou 371 9177

8ária,

'a, Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.brrar

anto
tar:

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

Vagas Lil:r1itadas!!!

F/ESC
SENA/

JARAGUÁ DO SUL�_ ......
ISO 9001
���:.

Promove Curso, de:

fERRAMENTEIRO
OE; BANCAOA

,

r
I

CORREIODO POVO 9

-

PROGRAMA�CAO DE CURSOS
,

,

C1JRSO OI PERÍODO lIAS HORÁRIO INVEsnMENTO

Administtafõo Financeira 120h 11/07 a 2S/11 3º e 5º 19h às 22h RS 720,00 ou
-

I

1+5 RS 120,00

\ Dê Vida a Sua Loja 220h 29/07 a IS/II 2º, 3º e 4º 19h às 22h 1+ 5 de
RS 145,00

Excelência no Atendimento 12h 29/07 a OI/OS 2º o 5º 19h às 22h RS 78,00

Matemática Financeira 20h 29/07 a'02/0S 2º o 6º 19h às 22h RS 75,00 ou

c/HP 12C 1+ 1 RS 38,00

DecorafÕO de Ambientes
'

44h 07/0S li 02/1,0 4º, 6º e Sábados
I

'Diurno-6º's e Sábados RS 300,00 ou
-' I

Noturno-4º's e 6º's 1+2 RS 105,00
(

'Atualizafõo em

Legislafõo Trabalhista
15h 26/0S a 30/0S 2º a 6º 18h45 às 22h 15 RS 130,00 ou

1+1 RS 68,00
'\ \

15h 26/0S a 30/0S 2º a 6º 19h às 22h RS 86,00
''Véndas Externas

FIESC
CIESC
SESI
SEIVAI
IEL

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

SESI - MARCA DA RESPONSABILlD,ADE SOCIAL
Centro de Atividad'es Jaraguá do Sul;

Rua Walter Marquardt, 835 - sesi@netuno.com.br
FONE: (47) 370-7899 FAX: (47) 370�71690Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GM
Corsa Milênio, 4p 02 I Branco G

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.500,00 Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G
Ranger 98 Azul 'Gas. R$ 19.500,00 Kadett GLS, compl., 2p 98 Branco G'
Ranger, compl. 97 Cinza' Gas. R$ 17.800,00 Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G
Blazer cornpl. 96 Branca R$ 24.800,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo G
S-10 95 Bordô Gas. R$'15.800,00 FORD ,

Goll.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00 Fiesta,4p 97 Branco G
Uno 4p. 94 Cinza Gas. R$ 7.200,00 Escort GLX, 2p 95 Branco G
Uno Mille 93 \ Cinza. Gas. R$ 6.800,00

Escort Hobby 1000 94
.

Cinza GOmega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00
'

Monza 4pts. compl, 93 Azul Ale. R$ 6.700,00 F-lODO gabo 95 Bordô D,

\ Parati 2p roda esp. 91 Brarico Ale. R$ 6.900,00 FIAT
Fiorino 90 Branca Gas. R$ 5.700,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G
C-20 88 Bege Gas /Gnv. R$ 14.800,00

Uno Mille SX; 4p 98 Cinza G
Kawasaki KDX 200 92 Gas. R$ 3.800,00 \

Uno Mille SX, 2p
"

98 Bordô G

d1J�'!ff1
i% i% W " $i

e-mall; jaVel@netuno.com.br
Rua �rancisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Fon� (47) 371-21l1
Fax: (47)275-2076

Veículos. peças e serviços

Uno 4p 99
Corsa 2p 98
Palio 4p 97
Gol I 96
Tempra 96
Corsa 94
Kombi 94
Escort GL 93,
Kadet Ipanema 91
Gol 91
Verona GLX cornpl, 90
Escort Xr3 87
Escort GL 88
Chevette 84

/

R$' 10.300,00
R$ 10.500,00
R$ 11.200,00
R$ 10.100,00
R$ 10.900,00
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 8.000,od
R$ 6.100,00
R$ 5.900,00,
R$ 6.500,00> <,

R$ 4.000,00
R$ 4.500,00
R$ 2.400,00

9981-5840'
9979-0113

r

Operadoras Maga e Orsola

� \

I.

Refinanciamos
J

seu veículo! \

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Refinanciamos
seu veículo! ,I

Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul.!
(47) 376-1772 - 273-1001

MODELO COMB. COR ANO
vw

GoIMI1.0 G Branco 1997
Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995
Fusca1.600 G Cinza 1994
Fusca 1300L G Azul 1985
Santana CO, 4p G - Cinza 1985

,

I i
FlAT

Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
Fiorino LX G Azul 1996
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Fiorino1.5 G Prata 1993
Santana Quantum G Marrom 1990

GM
D-20 conquest, compt-ar D Branco 1995
Omega CD 30 compl, G Verde 1993
Chevette Junior G Prata 1993
Monza Classic, 4p G Dourado 1990

FORD
KaGL G Branco 2000
RangerXLTcompl. D Prata 1999
Fiesta 1.0 G Azul 1997
EscortXR3 Conv. A Prata 1987

IMPORTADOS
PeugeotSoleil 106,4p, 1.0 G Prata 1999
Peugeot405 SRI, compl. G Azul 1995

\

.

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

F-IOOO Duplá Comp 91
F-I00087

Go11.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

Monza, 2p, - ar, 87
Monza Class 2p Cornpl,
Monza 4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno M!lIe 2p 95

608 cf Baú Seco, 78
Uno 2p., 93
Escort, vinho, 93
Voyage, 83
Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 4.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 18.500,00
R$ 6.300;00
R$ 3.500,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarin

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,97
95
�4
95
35

l6
16
15

�

:; 1.0. rodas liga leve. 15. para-choque pers. eerofólio
logus ct. \1.6 desemb. ar quente

Parali ct. 1.6. gas.
GM
Corsa Sedan, 1.0. 4p, dir. hidráulica, único dono

Vectra 2.0. Gl. compl. cl película, gas.
Vectra CD, 2.0. completo
Vectra GlS 2.0. completo
Kadet SL. 1.8. desemb, ar cond .. ar quente
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.

Chevette 1.6. ale.

RAT
Uno Mille, EX. 1.0, 4p, gas., limp. e desb. tras., ar quente; conot . ar

Uno Mille, SX, 1.0. v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente
Uno Mille, SX, 1.0, ar, lo. e desb.t., gas.
Tipo 1.6. compl. • ar, 2p
Uno ELX, 1.0, ap. ar completo
FORD
Escort GU, 1.8. limp. desemb., ar-quente, dir. hidr.

Esccrt L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Escort Hobby 1.0, gas.
Escort Hobby 1.6

Verona LX, 1.6, desemb. ar quente
Escort Ll.6, ale.
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 . R$ 2.500,00

Prata
verde met.

prata

2000 verde met.

97 branco
94 cinza
94 prata
93 cinza
92 dourado
89

98 bordá
97 bordá
97 verde met.
95 bordá
94 Azul mel.

/6 azul met.
94 cinza
94 dourado
94 branco
91 preto cnlx
89 cinza

-,

02

veículos
u o

terreno em Guaramirim ou Schroeder.
Tratar: 9103-2082. c/ Lurdes.

CHEvETTE - Vende-se, 93, 1.6, gas.,
azul R$ 5.000,00. Tratar: 371-7260.

BLASER - vende-se, 98, 6 CC, 4x4,
cl GNV. 35.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437 c/ Giovani.

CHEVETTE- vende-se, 80, inteiro.
R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

C-l0 - Vende-se, camionete, 70, die.
R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
.
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CHEVY � Vende-se, 92, 2· dono, c/
N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por

•

CORSA-vende-seWind, 1.0, 96, prata
c/ aro de liga leve. R$ 9.000,00. Tratar:
370-7986 c/ Marcelo.

CORSA - vende-se, pick-up completa
(- dir. hidr.), prata. R$ 10.500,00 à vista
R$ 7.000,00 de entro +12x R$ 351,00
fixas. Tratar: 9955-5572. CI Jucélia.

MARAJO - Vende-se, 82. Preço de

6casião. Tratar: 370-9282.

MONZA - vende-se 87, SLE, 87,
completo (-ar) e direção. R$
4.500,00. Tratar: 276-3355.

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico completo. R$ 5.200,00.

1 Tratar: 273-0601.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
3.500,00. Tratar: 373-4018.

OMEGA-vende-se 93, GLS, completo,
teto c/ comp. de bordo. R$ 8.500,00 +
19 x 275,00. Tratar: 371-8432.

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
completo. R$ 13.900,00, negociável.
Tratar: 372-0745.

OMEGA - vende-se, GLS, completo.
R$13.500,00. Tratar: 373-2563.

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

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

DIPLOMATA.- vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., vd. Eletr., trv eletr., ar
cond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante escamoteável, 6Cc,
gas., cornpletísslrno. R$ 5.500,90.
Impec. Tratar: 9979-0605.

Fiat Palio
Fiat Palio
Fiat Prêmio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Fiorino
VW Gal
VW Gol
VW Gal!
VW Parati
VW Parati
VW Santana
VW Fusca
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
"GM Corsa
GM 5·10
GM Veetra
GM Monza
GM Chevette
GM Chevette
GM Chevy
GM Opala
GM D-40
GM D-20
Ford Fiesta
Ford Pampa
Ford Eseort
Ford Verona
Ford F·l000
Seat Cordoba
Honda Titan
Kawasaki

Fire EX, 1.0, 2pl el opcionais
1.0, 4p, cl opcionais
CS 1.5, ale
Mille SX, 4p, eompl.
Mille EP, 4p, Hmp.ydes.yer quente
Mille EP, 4p, eompl.
1.3 CS, cl opcionais, gas.
1.5i, Trekking
CL 1.6, el opclcnais.;
1000 bécico
GTI compf/courcytetc
1.0. 16v, 4p, trava + opcionais
1.0, 16v, 2p, ar/direção
GLS, 4p, autom.
1300L, rodas 14
Sedan 1.0, BV, ta/ar
Super LO, 4p, clar
1.0, 2p,Wind el opcionais
1.0, 2p Wind, cl opcionais
DeLuxe, 2.5, turbo diesel
GLS 2.0, completo
Classic, 4p, completo
Dl 1.6/S + rodas
1.6 SL, ale.
500 DL 1.6/5 êlcocl
Diplomata 4p, relíquia
Baú Diesel
Custon Diesel
1.0, 4p, básico
1.6, el opcionais
L 1.6, el teto e opcionais
LX 1.6, cl opcionais
XL, compl. .

GLX, 1.8 completo
125, parto elétr.
Ninja zx-rr . 1100ce

CORSA - Vende-se, Wind, 02, c/
6.500km. R$ 13.500,00. Tratar: 372-
1590, cl Luiz ou Mercedez.

CORSA - vende-se GL, 1.6, dir.
Hidr., 96, azul. R$13.000,00. Aceito
proposta 51 troca. Tratar: 370-8154
ou 9955-9206 após expediente.

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

DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.
R$ 5.800,00. Tratar: 376-3287.

0-20 - Vende-se, conquest, compl.,
95. Tratar: 374-1117.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$
12.000,00 ou troca-se pI menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-

2860, cl Sandro.

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

5-10 - vende-se deluxe gas, E GNU,
97, cinza. Aceito carro de menor
valor. Tratar: 9905-5008 cl Sales.

VECTRA - Vende-se, 97,2.0, GL,
compl., branco. Tratar: 371-5343.

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

VECTRA-vende-seGLS, 97/97, compl.
R$18.900,OO nego Tratar: 372-0745.

Branco
Branco
Vermelho
Prata
Verde
Azul
Azul
Preta
Prata
Branco
Roxo
Cinza
Vermelha
Marrom
Prata
Verde
Verde
Bordo
Roxo
Roxo
Prata
Azul
Vermelho
Branco
Prata
Verde
Branca
Azul
Prata
Branca
Vermelho
Cinza
Branca
Cinza
Prata
Bordõ

2001
1998
1993
1997
1996
1996
1988
1996
1994
1993
1994
1999 ___
1998
1987
1978
2000
1997
1995
1994
1996
1995
1991
1991
1983
1991
1991
1990
1988
1998

i��g\
1990
1997
1995
2001
1994

Fone: (47)
370-8622

Em fr nt ao Posto Mime

VENDO COMPRO
CONSÓRCIOLOTE 13X32, PRONTO

PARA CONSTRUIR

Local: Barra do Rio Cerro

cf luz, água, próximo à

escola, etc R$10.000,00

Fone: 9122- 0566
275-3992 à noite

Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou

9968-0588

Rolamentos -

Retentores
Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

. r

Graxa

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,HÁ 20 ANOS A GENTE FAZ
V.OCÊ SE SENTIR EM CASA.

.

'
.

)( .

,

\50 quem tem 20 anos de casa pode oferecer a você toda a seçurança,a tranquilidade e a

certeza do melhor negócto, Na hora de comprar, alugar ou fínanclar seu irnóve] procure a

Chalé'. A gente tem tudo para fazer você se sentir em casa.

/

, I
/

/ ,I

r

Compra ,. Vende • Aluga • Administra
"Rua Reinaldo Rau, 58 • Centro. Iaraguã do Sul • se

'fone; (47) 3 71-1500 • Fa?<; (47) :2 75.-1'5.00 • Plantão: 997,5-1,500
- e-rnail: illlpchale@netun,o.cor)'l.br • www.irnoveis.nét

.

I

, \
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Abrir port.a� pára os. sOhho�
das pessoas e construir os alicerces

par� esse� sonhos Vlrare.m., realidade,

Foi com esse OIÚet'ivo que ahistória.da
Chalé lmobiliária começou a ganhar

espaço na história deJaragLiá'dó Sul.

, Mais que um.a< Imobtliária,

oferecendo 'seNiço� de locação)

compra, venda e administração de

loteamentos, a 'Chalé é parceira dos

jaraquaerrses; pois participa desde o
/'

início de uma grande conquista na vida

deles: o sonho damoradia.

Com urna equipe de profissionais
\

qualificados para oferecer ao cliente o que

há de melhor para a sua satis fação, a Chalé'

investe. constanternerite �a tecnoloqia.ern 'seus'

sistemas de gerenciamento, buscando sempre

ilgilidade e ,seguran,çit - carác:te:rísticasi

indispensáveis, que fázem dif�rença no segmento

imobiliário.

Por oite'anes cõnsecutivosa Chalé é'destaque

'nas pesquisas de Ofiliniao públiá em Jaraguá do SUl e'

Jye,9ião, résul�àdd'd.à d�dica:çâõ�e'cdm'p:r6tnetimentb total no
mercado: Com ZO anos' de casa, a-Chalé está mudando sua

,

marcá, eo motivo dessa lni'udãi'lça:: rhái's úmaVez, é o'cliente, qüe

merece ser recebido.sempre.rcrn, qualidade e o confortooarafechan
. grandes negóc'ío�,.,

\

Compra .. Vende • Aluga, - Administra
Rua Rein'ólcjp 'Rau,,,S.8 e"Cei1tro'.' laraguá do Sul • se e fone: (47) 371 �1500
fax:'(47) 275�15Ob .It .. Plantão: 99.75�15bo • e-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GEOMETRIA

CON�ERTO� DE RODA�

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

BALANCEAMENTO

PNEU�

11.000,00. Tratar: 371-1914 el Mari.

PALIO WEEKEND - Ei voeêl Que
está procurando. Esta é sua

oportunidade. Não perca! 98. Tratar:
275-3900 ou 9113-0900.FIORINO - Vende-se, 84, (fechada).

branca. R$ 2.300,00. Tratar: 376-1375.

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

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

restante). Tratar: 376-2890.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113.

. UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
cornpl. + ar eond., t.e. R$ 8:200,00
ou 36x R$ 269,00, el R$ 2.500,00
entro Tratar: 376-1772.PAlIO:- vende-se EL, 1.5, 4 pts, ano'

97/97, completo, menos ar e dir, carro
de mulher em ótimo estado, entro +

finane. Tratar: 9117-0666.
UNO - vende-se 93, vermelho, em

ótimo estado, com insulfilme,
entrada mais financiamento ou ótimo

preço a vista. Tratar: 371-7398 el
Eduardo. Hor. ComI.

PALIO - vende-se, EX, 98, 2 pts,
dourado, el trava eletr., alarme,
desemb., documentação paga até

2003, em ótimo estado. R$

completo (- ar), el rodas de liga. R$
8.700,00. Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se Mille, 93, el lirnp.,
desemb., e ar quente. R$ 6.800,00.
Tratar: 373-2563.

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

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a cornb., el nota.
Tratar: 371-2117, el Charles.

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

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

UNO - Vende-se, Mille SX, 97,. bordô,
gas., v.e., trv.e., limp., desb. tras.,
ar quente, para-choque pers. R$
8.500,00. Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se 1.5 R, 89, vidro eletr.,
desemb. traseiro, àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. el Marlon.

Contém várias camadas
inclusive Fa-inred!
Garantia de 12 anos.

Maiores informações: 370-7961

R$ 27.000,00.
Aceito troca. Tratar:

376-1701. I

F-1000 - vende
se ano 95, cabine
dupla, completa,
impecável. Tratar:
310-8018.

F-1000 - Vende

se, SS, 94, gas.,
único dono,
branca, ótima
conservação a

gas. Tratar: (47)
9995-8242

BR280 Kt;n 57, nº1149-Pr6ximo ao Trevo de Guaramirim

Fax:(47) 373-09:1.7/373-:1.38:1.-Guaramirim-SC

Veículo
RF 600
Xl600
n 225
NX 350
eB 450lR
eB 400
Ol200
eBX 200
,eBX 200
XlX 250
XlX 250
NX 200
INO 250
Titon 125
Tilon 125
Titon 125
Bi, 100
Bi' 100
H. Oreon 100
Mini mola Ho.do
Mini mate Yomoho

PAMPA - Vende-se; 95, d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371-9730.

FIESTA - Vende

se, 98, 4p, verde
limão, el alarme,
rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x

R$ 172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97 el
4p, na cor branca, de preferência o

EP. Tratar: 9122-2093.

Ano
93
96
00
96
B7
BO
95
01
9B
B9
B4
9B
98

.

02
00
99
02
98
96
50
50

Comb.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Cor
Vermelho
Bronco
Azul
Vermelho
Bronco
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Bronco
Verde .

Prelo
Vermelho
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Bronco
PW 50

UNO EP - Vende-se 96, EP, 4 'ots.
completo ( - ar), el aro de liga leve, azul.
R$ 9.100,00. Tratar: 371-0010 el Sílvio.

UNO S - Vende-se, S, 91, R$ 3.200
+ 17 196,00. Tratar: 372-2301 el
Margarete.

BELINA - vende-se 87, .R$
4.300,00. Tratar: 376-0591 el João.

BELINA - vende-se 88, + consórcio
de parati 92 a 95. Tratar: 276-0600
ou 9902-3012.

CORCEL - Vende-se, .GT, 75, verde.

R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

CORCEL - Vende-se, II, 79, em bom

estado. Aceito troca. Tratar: 9122-

1157, el Mareio.

CORCEL II - vende-se ano 81,
gasolina, bege. R$ 2.000,00.
Emplacado até 2003. Bom estado.
Tratar: 370·9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

eomb. Tratar: 9965-9318 el Leandro.

CORCEL - vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.000',00. Tratar: 370-2718.

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo estado.

R$ 8.900,00 ou fraco por outro de menor

.
vaiar. Tratar: 9111- 6209 el Marcelo.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar: 9963-7641.

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

ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4.500,00 + finane. Tratar: 373·2563.

ESCORT - vende-se Hobby, 96. R$
8.000,00. Tratar: 373-2563.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.000,00. Tratar: 371-9730.

FIESTA . vende-se,
99, compl.,
branco. Tratar:
9963-7641.

FIESTA - Vende-se,
LO, 4p, 98, prata.
Tratar: 370-8622.

VERONA - Vende-se, 90, alc., em

ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:
274-8550.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.

R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor vaiar. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275.-2990 (com.).

RANGER - vende-se.plcape XL,
caçamba pI 1.100 kg, 4ee, gas.,
carro impecável. R$ 10.000,00 +

36x 384,00. Tratar: 372-3499 el

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

R$
R$
R$
R$ 92,61
R$ 103,63
R$ 117,35
R$ 140,36
R$ 154,05

CIOO BIZ
CG125KS
YBR125ED
CG125 ES·
XLR lI5 ES
CBXSTRADA
TWISTER
TORNADO

76,37
80,43
92,22

GRUPO ESPECIAL
CARROS

It$ 8.591,00
R$ 9.702,00
R$10.296,00
R$lL394,00
R$ 12.348,00

R$
R$
R$'
R$
R$

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 CONSORCIO UNIAo

Barão do Rio Branco,
Centro Jaraguá do Sul

(47) 3'71-8153 /9122-6233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gal Mi 1.8 97 branco gas, VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO
Corsa 1.0 96 branca gas. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ I 1,000,00,

Gol CLll.6 96 verde gas, MondeoCLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00

Tipo, 4p, compl. - ar r 95 prata gas. TernpraSx 96 Preto Gas. , R$ 12.500,00
Gol Cli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I 1.000,00

Escort Hobby 1.0 95 marrom gas.
R$ 14.500,00Go116V,4p 99 Branco Gas.

Gol Cl, 1.6 94 bege ale.
Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,06

D-20 Cabo Dupla, cornpl. 93 branca die.
Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00

Escort Gl 1.6 92 branco gas. UnoSX,4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00
Gol Cl 1.6 91 prata gas, Saveiro Gl 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00
Uno 1.5 91 vermelho gas, GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800,00
Voyage Gl 1.8 .Jrve., Te., d.h. 90 branco ale. Gol I 000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,00
Eseort GL 1.6 88 prata ale. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas. R$ 7.800,00
D-l0 76 branca die. Kadett G,l 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.500,00

Fusca 78 branco gas. D-20 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.500,00

Corcel II, lDO 81 bege gas.
Palio El 1.5, 4p 197 Azul Gas. R$ 11.900,00
CG Titan 125 OI �ul Gas. R$ 3.300,00

aJoão Planil1seh�ck�;293·iI2EV.i!ª.l�l1zi.7 Jarag�á d.��ul.:m
\

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - '* 371-7212 ou 9963-7641 CB400 84 Azul Gas. R$ 2.700,00
(

\I>

Refinanciamos
I

seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Financiamos
seu veículo!

,

9981-5840
, � 9979';"0113
Operadoras lIIIaga e Orsola

VIVotol'alllinli I filí.anças

VOlKSWAGEN
Gol MI. 1.0 Branco 97

Refinanciamos
Palo Classic Prata 97 /'
Golf GL, compt. Roxo 95

Voyage CL Cima 94
logus GL, campo Prata 94
Gol Copa 1.6 Azul 94

--

Santana Cl Prata 91

seu ve,ículo!Gol CL Vermelho 89
Fusca 1300L Branca 79
FIAr
Palio ELX Cinza 01
Palio EDX 4p Bege 98
Palio Weekend Branca 97

9981-5840Uno ELX Vermelha 95
Fiorino Bege 91
Uno S Verde 87
FORD 9979-0113Ka Bege 00
Ka Azul 97
Escort Hobby Vermelho 96 Operadoras Maga e OrsolaVerona Gl -,

Azul 94
Escort XR3 Branca 94
Verona GLX Prata 94
CHEVROlEr
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Corsa Wind 4p Prata 99
S·10 gás nat. Cinza 95 Q) 370-2227/9975-1804Kadett SL 1.8 Prata 91
Ipanema Sll.8 Azul 91
Chevette Sl Branca 88 Rua Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

/

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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9992-4712, c/ Leo.CEAPSEGUROS

Rua Reinaldo Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá do Sul
E-mail: ceapseg@uol.com.br

FUSCA-vende·se 73, bege. R$1.700,00.
Tratar: 9909·0502. '

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

C
BRASIUA-vende-se, bege, 77, bem estado. Valor

I a comb. Tratar: 9955-5884. FUSCA - vende-se 1;l4, branco, R$ 3.000,00 em

ótimo Estado. Trata, 9953-9966.
'

BRASILlA - vende-se 79 R$ 500,00 aceita

� proposta. Trat�r: 9979-0605.

BRASIUA - Vende-se ou troca-se por moto, 81,
branca. R$ 2.000,00. Tratar. 9122-0795, c/ João.

� BRASIUAOU FUSCA-Compra-se. R$

• 1.000,00. Tratar: 9902-7378.

FUSCA - vende-se, 80, c/ alterador recém
reformado. R$ 3.000,00. Tratar: 273-0241 c/
Altair. Aceitametade em material de construção.

FUSCA-Vende-se, 80, amarelo claro. R$
2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - vende-se 73. 9909-0502.

CRÉDITOS
FIOF
bran

FUSCA-vend�se, 67,
bege, cl documentação
em dia, em ótimo estado
(motor 1300) todo

original. R$ 2.800,00.
Tratar 370-9134 ou

9122-7;341.

FIOF
3.0C

GOl- Vende-se, 1000,
93/94, em bom estado.

R$ 7.20(1;00. Tratar:

9102-6772, c/ Luis.

Para compra de lmôvels,
'construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

l"iCi"E1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

PAU
vem

FUSCA- vende-se, 94,
dourado met.,
insulfilme, ótimo
estado. R$ 5.900,00.
Tratar: 376-1772.

PAl

97j'
de I

final

GOl- Vende-se, CL
1.6,00/01. R$
11.400,00, a nego
tratar: 9980-5504.

PAL
dou
des
200

GOl- Vende-se, 80,
BX, branca, gás. R$
2.200,00. Tratar:
9122-1157.

I

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

GOl- vende-se 99/00, compl., 4 pts., valor à
comb., troca-se por carro de menor valor. Tratar:
372-0804 c/ Claudete.

GOL - vende-se 99, c/ar, GNV, branco, 2 pts,
isulfilme, R$ 16.000,00. Aceita proposta.
Tratar: 9979-8040. }

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.

\ GOl-vend�se CU, 16, 96, financ., ou qu�ado,
) aceito carro de menorÇalor. Tratar: 370-8199.

GOL - vende-se, 95 em ótimo estado. R$
7.800,00. Tratar: 370-6348 c/ Jackson

GOL - vende-se, 97 MI, branco. R$
9.500,00. Tratar: 373-2563.

GOL - vende-se, gol CL 92, álcool, troco ou

financio. 371-8554 c/c Sérgio.

GOl- Vende-se, 1000, branco, 93. R$
6.500,00. Tratar: 9905-6476.

GOL - Vende-se ou troca-se por moto, 95,
bege met., ótimo estado. R$ 7.500,00.
Tratar: 373-0335 ou 9992-6016, c/ Hélio.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-9730.

GOl-Vende-se, 1.8, a álcool, 92, ótimo
estado. R$ 6.400,00. Tratar: 370-0724 ou

9975-4667, c/ Fernando.

GOl- Vende-se, 83, motor AP, 1.8, ale, Bo�
estado. R$ 3.000,00, aceita troca. Tratar:

9122-1157, c/ Marcia.

GOl- vende-se. 85, BX, branco, alc., c/ aros de
liga, 3 pontas. R$ 2.800,00. Tratar: 370-2275.

KOMBI - Vende-se, 91, alé. R$ 5.900,00.
Impecável. Tratar: 275-3331.

KOMBI - Vende-se Furgão, 2000. R$
11.500,00. Tratar: 373-2563.

PARATI-Vende-se. CL 1.8, ano 97, prata, dir.
hidr., vidros eléticos, 2 portas. R$14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514.

PASSAT - Vende-se 84, vilage, preto, álcool.
R$ 3.000,00. Tratar: 9903-3450 c/ Gilmar.

SANTANA - Vende-se Quantum, 93, CU, c/
ar cond., e dir., hidr., R$ 11.000,00. Tratar:
9973-8955.

VOYAGE - Vende-se em ótimo estado R$

SÁBADO, 20 de julho de 2002
I .

Porçõee
24) FILÉ
25)CALABRESA
2éi)CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO
29) FRITAS
30) FRANG� E FRITAS

� 31) POLENTA FRJTA
32) AIPIM FRITO

3:3) AZEITONA
54) PICANHA AO ALHO E OLEO

Lanches

98/98
q9�9
01:70
$8/98
,97/98
98/99
98/99
01/01
00/00
01/01
93/94
99/99
91/91

AZUL
VERM.
VERDE
AZUL
AZUL
VERM,
PRATA
PRETA
AZUL
AZUL

anche com haml:1urguer
08)X-SALADA:
09)X-DOG
10) X-BACON
11) X-HOT POINT

Lanche sem hambu�uer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
5) X-CALABRESA
4) X-CATU-FRANGO
5) X-MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

Tradicionais

12) MISTO QUENTE
13) X"'BURGUER
14) X"EGG

Aceitamos seu consórcio na troca '_ 'RU'a Waldemar Grubba 3449 - em frente ao DG da Weg

Cachorro quent8
.15) CACHORRO TRADICIONAL

16) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO

17) CACHORRÃO
18) CACHORRO DI: MUSSARELA

19) CACHORRO DE PALMITO

20),CACHO [1,E�çA6(:trRESA
)L21)'CACHO U-FRANGO

22) CACHORRO DE FRANGO E PALMITO

23) CACH 0

CON

100 BIZ
100 BIZ
AMAHÃ'CRYPTO

CG 1�5 TITAN
CG 125 TITAN
CG 125 TITAN
CG 125 TITAN
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XR 200
XLR 125
CBR 450

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAMINHONETE PEUGEOT - Vende-se ou troca

se por carro de menor valor, 95, bom estado,

die, R$1�.800,OO. Tratar: 373-2366, el Jair.

CARONA.Vende-se, 86, ále., 5 marchas, motor
4 cilindros, branco. R$ 2.800,00. Tratar:

9123-0513, el Cris.

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99, vermelha,'
32,000km, capota marítima, impecável.
'R$ 23,000,00. Tratar: 376-1772.

JEEP-Vencte-se, 65, reformado, em ótimo estado.

Tratar: 9902-7378, el Marcos.

LADALAIKA - vende-se, 93, 4p, branco. R$
2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada com
carroceria original, em ótimo estado. Vaiar:

4.500,00. Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

RURALWILLYS-vende-se, 75, motor6Ce,
mecânica excelente. Valor a comb., pronta
p/ trilha. Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

VARIANT - vanoe-se, azul, 76. R$ 700,00.
Tratar: 9112·9033.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se, 97,
branca, pneus semi-novos. Ótimo estado de

conservação. R$ 8.250,00. Tratar: 371-
7842,275·0435 ou 372-0136, el Edilene.

MITSUBICHI-Vende-se, L200, 95, Turbo, 4x2,
diesel, cornpl. - vidro, aro esp., capota
marítima. R$ 30.000,00. Tratar: 371-4446,
c/Vilson.

PEUGEOUT - vende-se 96 completo, verde
mel. C/ 77.000 km originais. R$13.500,OO.
Tratar: 372-0560 ou 9112-4950.

AGRALE - Vende-se, 00, modo 8500,
caminhão c/ frete garantido na Olsa. Valor a
comb. Tratar: 376-2018" após 15 horas, el
Gerson.

CAMINHÃO - vende-se Chevrolett, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 acerta-se
carro menor vaiar. Tratar: 373-2563

F-4000 - Compra-se, 608 ou votkswagem,
Paga-se a vista. Tratar: 9121·4061

, F-4000 - Vende-se, 608 ou Volkswagen, pago
a vista. Tratar: 9J.21-4061.

GMC-Vende-se, 98, capacidade pi 15T.. 1590,
branco, el rodular. R$ 58,000,00. Tratar: 9992-
0343, el Braulio.

IVECO EURO - Vende-se, cargo truek, 981
99,2' dono, el 170.000km orig. Tratar: 373-
0263 ou 9979-0283.

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

VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba toco,
modelo 13130, 87/88, amarelo. Tratar:
376-0586 ou 9975-4060.

VW 8,150 - Vende-se, 01, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-1437.

AGRALE-Vende-se, 27,5, 91, doc. pg, pI trilha el
todo ecuíp. porR$l.400,OO. Tratar: 9967-1195.

AGRALE -vende-se STX, 91, doc. em dia, mais
equipo compl, R$1.400,OO. Tratar: 9967-1195.

BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a vista.
Tratar: 370-7189, el Gisele.

BIZ - vende-se 2001/2001, preta. R$
1.600,00 + 13 x 170,00. Tratar: 9979-0605.

BIZ-Compra-se. Tratar: 370-7189, e/Célia.

BIZ - Compra-se, de 98 acima, ou moto Honda
CG 125 acima de 88, pago a vista. Tratar:

9104-2336, el Wilson.

CG - Vende-se. 01, vermelha. R$ 3.300,00.
Tratar: 370-7577 ou 9905·3398, el Arnaldo.

CG 125 - Vende-se, Titan 98, roxa. R$
2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$ 135,rro.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

CG 125 - Vende-se, Titan 00, KS, vemelha.
R$ 3.500,00 ou R$ 1.000,00 + 24x R$
-177,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

CGe XL-vende-se 125 ou DT el doc. em dia,
pgto à vista até R$ 1.000,00. Tratar:376-
2593 ou 9124-6939 el Alcírnar.

CG TITAN - vende-se, 125, 2.001 el
partida eletr. e freio a disco. R$ 4.000,00.

Tratar: 373-2563.

CG TITAN - vende-se, 01. R$ 1.0QO,OO +

27x R$ 178,00. Tratar: 374-1529 (ree.
vancerteü.

CG TITAN - Vende-se, 91. R$1.800,OO. Tratar:
9124-6939, Alciomar.

CG T1TAN - vende-se ano 98. R$ 2.750,00,
Tratar: 371·726d.

CG TITAN - Vende-se, consórcio, partida
elétr., com 10 pare. Pagas, faltando 26

pare. Tratar: 376·3034 (manhã).

DT180 - Vende-se, Yamaha, 87, doc. em dia,
branca. R$ 1.300,00 ou R$ 500,00 + 6x R$
180,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117:

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87, trilha,
vermelha. R$ 1.000,00 ou R$ 200,00 + 6x

R$180,OO. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordô. R$
2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$ 135,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7, amarela, 97. R$
24.000,00. Tratar: 370-2227, el Anderson.

ML 75 - vende-se moto em ótimo estado.

Tratar: 276-1007 el Alexandre.

NX - compra-se 400 faleon, 200 ou 2001 de

particular. Tratar: 9902-0033.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio', toda revisada

cl motor feito. R$ 1.600,00. Tratar: 370-

9134,9122-7341 ou 275-0051, el Jussara.

SCOOTER - vende-se, Agrale 2000, km
baixa, revisada. Tratar: 371-6310. Com. ou
9133-0560.

XL- Vende-se, 250, 83. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-1161, el Luis.

SHADOW - Vende-se, 01, prata el 5.000km. R$
14.000,00. Tratar: 371-9935.

XL 125 - Compra-se. Tratar: 9124-6939:

XL 125 - Vende-se, pgto a vista até R$
1.000,00. Tratar: 376-2593, após 18h.

XLR - Vende-se, 125" 01, vermelha. Valor a
eomb. Tratar: 275·1676 ou 275-0817.

XR 200 - vende-se, 99. R$ 2,700,00 entro +

37x R$ 98,00. Tratar: 9973-8955.
'

XT 600 - Vende-se. 95, preta. R$ 7.000,00
ou R$ 2.100,00 + 24x R$ 336,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

A
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( diversos
6 CD'S - vende-se 150 melodias

(orquestras, valsas) R$ 60,00. Tratar: 370-

GI 2280, CI Marcos após 15hs,

BALCÃO - vende-se manequins, cabides,
mostruários,. etc., pI loja. Tratar: 370·3561.o
BA1fDElRA DE BOLO - Vende·se'SP 12.

Tratar: 376-1090 cl luleica ou Adima. '.

OI BASSET COFAP - Compr..se, filhote
macho, puro. Pag..se até R$ 60,00. Tratar:
371-6475, talar cl Jô.

BATERIA - vende-se, nova, marca Turbo,
cor vinho. Tratar: 371-1177 ou 9122·1830
cl Adriane._

IF BERÇO - Vende-se marca Habe, branco,
n (madeira) cl colchão. R$ 300,00 aceita

proposta, Tratar: 9903-1898.
J

II
IC 'BICICLETA ERGOMÉTRICA- vende-se R$

130,'00. Tratar: 273,0601.

BOTE - Vende-se, para tirar areia, bomba de,
lO' _ Tratar: 376-0586 ou 9975-4060_

(I
CACHORRO - Vende-se, Bagles,'mestiço. R$
50,00. Tratar: 371-6021.

CAMA - Vende-se, nova, de solteiro, madeira
maciça. Tratar: 376-0081, c/Emerson.

-

,

CARCAÇA DE FUSCA - vende-se original
branca. Ótimo estado. R$ 500,00. Tratar:

,

9121-4061.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se consórcio cl
R$2.000,OO pagas, vende-se por R$
1500,00. Tratar: 276-0600 ou 99023012.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se consórcio
de R$ 30.000,00. Prestações R$ 323,00
por mês. Tratar: 370-2995.

c/Rose.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de crédito.
,Valor a comb. Tratar: 275-1676.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se, portátíl. cl
duas bocas, ideal pi camping ou �I quem
gosta de cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

CLUBEBAEPENDI- vende-se (torr..se) titulo
R$ 350,00. Jratar: 9965-1347 c/Osnildo.

COMPRO - Ouro, pulseiras, correntes,
'aliança, etc. Tratar: 9979-0605, cl Adir..

CONCHA -vende-ss, para retroescavadeira.
Tratar: 9992-7162.

CURIÓ - vende-se criação (macho, têmeas
e filhotes), Tratar: 371-8040 cl Jairo.

DISKMAN AIWA - Vende-se, ótimo estado.
R$130,00. Tratar:370-7866.

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.

ESCORREGADOR - Vende-se, o/ playground.
R$ 250,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-
1299. cl prot. Ademar.

.ESPINGARDA - vende-se de pressão, marca
Urca. Valor à comb. cl nota fiscal. Tratar:
9118-2880 cl Guilherme.

ESTEIRA - vende-se elétrica ou troc..se

por geladeira. Tratar: 370-7080'.

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se, seminova
e step. R$ 200,00. Tratar: 375-2190.

masculinas, incluindo acessórios. Estoque de

R$ 12.000,00 por 6.500,00. Negociável.
Tratar: 370-8552 ou 9118-7192.

ESTOQUE DE LOJA- Vende-se, em Joinville,
estantes, 'mesas cl cadeiras, estofados,
etc. Tratar: (47).453-1023 ou 3025-4549.

ALMADORA- Vende-se. Tratar: 9121-

2362, cl Joilce.

Yamata. Valor a comb. Tratar: 9113-7636.

SÁBADO, 20 de julho de 2002

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a combinar.
Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Inteloche
(Y'amaha) e tricô (Élgin Brother Eletronicl. 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 Oaponesa), borda de 300 a

500 peças por dia. Valor 15.000,00 ou R$
18.000,00 cl estoque de fios, bastedores,
máquina para preencher carretilhas,
estante, mesa para trabalhar e outros.
Tratar: 372-0074 ou 91124711 cl Elson.

MAQ. OVERLOCK - vende-se 7 .500p semi
nova. Valor à cominar. Tratar: 276-08199.
cl Maria.

MAQ. OVERLOCK - vende-se ótimo estado.

Preço à combinar. Tratar: 371·3699. cjllzira.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende-se. 4

agulhas, marca Hansai.H$ 3.500,00 à vista
ou R$'2.000,00 de entrada e o resto parcelado.
Tratar: 9975-4523, falar com Rosa.

MÁQUINA-vende-se, reta, cobertura,
interloque, overloque e debrunzara. Tratar:
370·3561.

·MÁQUINA P/ COSTURA - Vende-se, 1 corte
de trabalhar Kamer R$ 1.300,00 (pacote cl
todos tem desc. ou avulsa), Tratar: 275-0616.

MÁQUI� - Tenho pi trabalharcl Gazeamento
e colocar botões (pressão em geral), rebit etc.
Aceito tacção. Tratar: 372-1652.

MESA- Vende-se, marfim, cl tampa de

vidro, pi 6 cad. estotadas. R$ 200,00.
Tratar: 372-4153, cl Alex ou 370-6278.

MESA TÉRMICA - compr�.se para

estamparia. Tratar: 371-2115. CI Maurício.

MOTOR-veroE>5eDiesel, 10 hp, marcaYamaM.
Ace�ocarrooumotonatroca. R$1.200,OO. Tratar.
372-0.391 ou 9965-8875.

I MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete. Tratar:

9121·2362, cl Jollce.

OACINA - vende-se ou troca-se por moto ou
carro. Tratar: 9101·1447, cl Bita.

PALMITO - vende-semuda com 30cm.

;Tratar: 370-2563.

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m.2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo êlcts, 40,
À vista R,$ 35.000,00 (aceito propostas)

ci Simone.

PASSAGENS AÉREA - Vende-s�, 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
oterecida pela empresa. Tratar: 9973-3358.

PEDESTAL- Vende-se, 16 canhões de luz cl
catraca e 40m tio. R$ 900,00. Tratar: 372-
3598, cl Ane.

PERDIDO- Aparelho Celular LG. Baby cl capa
transparente cor prata e n' 9124·6939, em
trente Marquinhos Motos. oterece gratificação
pi quem encontrar. Tratar: 370·7812, 371-
6288 ou 376-2593.

PERDIDO/ROUBADO� Mochila bege,
contendo roupas femininas no ônibus

catarinénse, domingo à noite (dia 14).
Oterece boa gratificação pi quem encontrar.

Tratar: 9122-1830

PINCHER - vende-se filhotes R$ 80,00.
Tratar: 373-3787. cl Noel!.

PINCHER - vende-se filhotes n' O. Tratar:
9993-0623 ou 276-3602.

PINTURA - Fazemos pintura em móveis

(pátina, decapê, etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275·2229.

fuY STATION 11- Vende-se, destravado. R$
1.000,00. Tratar: 376-2206.

PLOTER - Vende-se, ploter de recorte,.boca
de 25. Preço de ocasião. Tratar: 370·9172.

PNEUMÁTICO - Vende-se, pI Truck. Tratar:
9992-7162.

.

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 - Alugase
por hora, l' hora grátis. Tratar: 275-1101
ou 9104-2393.

RODAS (4) - Vende-se, originais para
Voyage. Tratar: 9992-7162.

SOFTWARE - vende-se I estoque I educativo e

de digitação, pi usuários de int. e escolas de
ed. infantil. Tratar: 370-3623 ou 371-5006.

TECLADO - Vende-se, marca Cassio. R$
100,00. Tratar: 9117-9257.

.

TELEVISÃO-vende-se 14', LG, cl
controle. R$ 250,00. Tratar: 9991'0927
cl Sérgio.

TROCA-SE- Filmadora M7, VHS,
Panasonic cl Maleta por mesa de sinucacj
caçapa externa, 15 bolas. Tampo de pedra.
Tratar: 9955-1331 cl Flávio.

TROCA-SE - Carro no valor de R$ 30.000,00
pI casa de material. Tiatar: 370-1161.

OACIINA DE TORNEIRO - Vende-se, cornpl
Tratar: 371-5640, cl Sérgio.

03 RETRO ESCAVADEIRAS - Vende-se,
Cf\SE 580H ano 87,90 e 95. Tratar: 372·

1727 ou 9975-0331.

VIDEOGAME· Vende-se, Play Station, 17
!

CDs. R$ 350,00. Trata, 370-7866.

VíDEOGAME - vende-se Master System III,
cl cartucho de 20 jogos. Valor à combinar.
Tratar: 371-9699.

VIDEO CASSETE - Vende-se Philco,4
cabeças. Tratar: 274-8565.

j

ESTUFA - Vende-se, de bolinM� pastéis, etc.
R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

FRlTADElRA-venOOse elétrica. Tratar. 3703561.

GAITA - vende-se 80 baixos universal,
·marca Lider. R$273-0461.

GALPÃO - vende-se 273-5;;28,

GALPÃO - Vende-se. estrutura metálica,
montado e coberto. Melhor preço da região.,
Tratar' (47) 9975-2825, cl Silvio.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na Av. Preto
Waldemar Grubba. Tratar: '273-5528.

_
GALPÃO - Aluga-se, cl aprox. 600m'. Vila
Lalau. R$ 1.800,00. Tratar: 372·0074 ou

9112-4711.

GELADEIRA - Necessito - Morador do Bairro
Rancho Bom. Tratar: 374-1103, cl Rute.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda-roupa
para ser doado, estou necessitada. Tratar:

275-3678, cl Malvina.

ISOPOR - Vende-se, 135m' pi isolamento.
Tratar: 9992-7162.

JANELAS (6) -vende-se de madeira (cedro) 3
de 1,20 x 1,600, cl vidro e 3 de 1,00 x 1,20m
cl cidro. R$ 250,00. Tratar: 370-9147 cl
Eolita.

JANELAS - vende-se usadas cl vidros.
Tratar: 370-3561.

JOGO DE QTO.· vende-se pI solteiro cl 1

beliche cl colchão, 1 roupeiro 3 pts., 1 cômoda
cl 7 gavetas (marfim). em bom estado. R$
250,00. Tratar: 273-6382. Após 18h, tinal de

seman,a cl Elisângela ou Edson.

LAVADORA- Vende-se, Vila Lenzi. Tratar:
275-3937.

UQUIDIFlCADOR - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

UVRO - Compra-se, Mundo de Sotia. Tratar:

376-3658, cl Jusiane ou Marta.

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar: 9992-7162.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�(OMPRA • VENDA e ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h.. 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 1073 . VILA LENZI
- R: HERMANN SCHUlZI
169 ED flORESTA - APTO
2 DORMI BANHI SALA
ESTAR/COZINHAI ÁREA
SERVIÇOI GARAGEM.

I

RS 39.000,00

REF 2275 - BARRA RIO MOLHA· R:
PEDRO WINTER, 193 . CASA MISTA 63 M1, 2

DORM, SAlA, COZINHA, lAVAND, VARANDA.
TERRENO 390 M2. RS 23.000,00

REF 4021 . VENDE
CHÁCARA AOLADO ESCO

RIBEIRÃOMANSOC/
TERRENO 45.476,00!�12. 1

RS 15.000,00 I

ALUGUEL

i
REF 9000 - CENTRO· R: MAL DEODORO
DA FONSECA, 909 . APTO 3 DORM, 2 BANH,
AlA, COPA/COl., ÁREA SERViÇO, DEPOSITO,

GARAGEM. RS 480,00 MENSAL

Ed.IAno (risfina- R.
m Pedro Gonzaga, opto (/
'úren total 110m', 1

suite, 2 dorm., 1 bw(,
.sacedo, thur., individual
biddetério, 2 portões
eletr., "nirol de gás e

gOL Entrado
RS 36.obo,00!t 'Ox
903,00 (1,60 CUB's)

REF 9003 - BARRA RIO
MOLHA - R: OSWALDO MABA, 50

- CASA ALV, 110M2, 3 DOR�,
BANH, SALA ESTAR/JANTAR, AREA
SERViÇO, GAR. TERRENO 420 M2.

RS 430,00MENSAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�Saia do Aluguel!
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I I
I A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE

" I • Casas com 2 e 3 dormitórios

I • Condomfnio Fechado

I • Quadra, playground, área verde

I • Salão de Festas cf churrasqueira
• Financiamento pela CEF em até 240 meses 275-2163

Construtor

..I4t& MENDES,'9'LSIBARA

VEl\IDECASA (47)275-2163
I
l!�_� !��=_����!��_�_���a "��,'�,!��?�=,,,,���!_!�_��_��i����,�,�,��_i��t_

TERRENOS
1000 - NereuRamos· Lot. Murara, el 386,00m2 RS 12.000,00
1006 - Nereu Ramos· Lot. Zanghelini, el 322,00m2 RS 9.000,00
1007 - Vila Nova· el 429,00m2 RS 28.000,00
1008 - Nereu Ramos· Rua Luis Sorti, e/750,00m2 RS 23.000,00
1009 - Nereu Ramos· Loealizaeão Central, el 500,00m2 RS 11.000,00
1011 - Vila Lenzi· R. Paulo dos Santos, el 500,00m2 RS 25.000,00
1012 - Barra do Rio Cerro· R. Oscar Sehneider, el 409,00m2 RS 16.000,00
1013 - Nova Brasília· R. João Planinseheek, el 1.240,00m2 RS 85.000,00
1015 - Czerniewiez· R. Roberto Ziemann, el 1 037,00m2 RS 95.000,00
1016 - Três Rios do Norte· de esquina, Lot. Sto Antônio, e/751,05m2 RS 22.000,00
1024 - Barra do Rio Cerro· R. Oscar Sehneider, el 480,00m2 RS 16.000,00

CASAS
2011 - Vila Lenzi· CI 80,00M!· Terreno de 319,00m2 RS 25.000,00
2012 - Czerniewiez· R. Antonio Gesser, 113, el 160,00m2 RS 80.000,00
2013 - NovaBràsilia· órea el 300,00m2 RS 160.000,00 i

2014 - Centro· el 144m2, terreno de 900m2, em alv RS 55.000,00
2016 - Vila Nova· el 395m2 + piscina RS 260.000,00+ finan
2017- Giardini Lenzi· e/84m2, mista RS 33.000,00
2019 - Vila Rau (COHAB)· R. Abolição, 270, el 135m2 RS 25.000,00
2020 - Vila Rau· R. Conrado Herdmann, lot. 28, e/2 casas. Uma de 72m2 e outra de 63m2 .. RS 30.000,00
2022 - Vila Rau· R. Anton Frerich, 101. 73, el 160m2 RS 53.000,00
2027 - Ana Paula III· R. SanJa Ana, 773, alv., el 11 Om2 RS 37.000,00
2030 -/lira da Figueira· R. Aguas Claras, alv., el 128,53m2 RS 58.000,00
2031 - Czerniewia· ótima localização, c/ 155m2 RS 110.000,00
2033 - Santo Antônio· R. Hercilio Anocleto Garcia, 416, alv., el 11 0,00m2 ; RS 27.000,00
2034 -/lira da Figueira· R. Domingos Rosa, 302, el 326,00m2 RS 120.000,00
2035 - Barra do Rio Cerro· R. Berta Weege, 767, el 87,50m2 RS 75.000,00

APARTAMENTOS.
3000 - Vila Lenzi· el 72, OOm2, 1 suíte + 2 quartos RS 50.000,00
3001 - Centro· eobetura c/ 400,00m2 RS 160.000,00
3002 - Centro· R. Reinoldo Rau, e/3 qtos, el 120,00m2 RS 65.000,00
3003 - Ed. Fragata· R. Bahia , RS 55.000,00
3004 - Ed. Fragata· R. Sahia , RS 58.000,00

CHACARA
9000 - Três Rios do Norte· el casa de 100,00m!, e terreno de 23.000mi. Topografia plana .. RS 70.000,00

...

:i�.=_
• ir-]: I =til i·\::"<fJ----e·t·i C·"
Rua joão Planinscheck, 302

"CINCO ESTRELAS E
VÁRIOS SORRISOS"

Lote cl 375,00nr, pr(lntopi construir, cl toda infra-estrutura. Localizada
na Rua da Caixa d'Água, lotemaneto Menegott� bairro Estrada Nova.

VALOR RS 13.000,00. NEGOCIÁVEIS

Sobrado cl 460,00 nr, cl 1 suíte, 3 quartos, cozinha, bwc, varanda, gara
gem + 2 salas comerciais no térreo cl 96,OOnr e 50,00 m2, respectivamen

te. Lotalizado na Rua (97) Rio de Janeiro, bairro Czerniewcz.
VALOR RS13.000,00. ACEITA-SE CAMINHÃO BAÚ.'VOLKSIMERCEDES 608

OU CASAIAPTONA PRAIA ATÉ RS 50.000,00.
o

I '.

VOcêpod�muda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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! SÁBADO, 20 de julho de 2002

CASA ALVENARIA - cj + ou - 90m2, 3 quartos e demais

dependências. Lote com 450m2, (escriturado). R$ 35.000,00.
Aceita troca por casa até R$25.000,00

CA'SA MISTA - cj + ou - 70m2, 2 quartos 'e demais

dependências. Lote com 388m2• R$ 26.000,00

LOTES- cj 500m2, ct/ toda infra-estrutura e escriturado. R$

4.000,00 deentrada +30x300,00 (fixas) direto cj a imobiliária.
. .

-

Total 13.000,00 em condições. A vista aceita-se proposta.

Rua .José Em�endoerfer, 704 ir 371-2507

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 176 - ILHA DA FIGUEIRA - Re
sidência em alvenaria medindo

200,0_Qm2 - 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 - Valor 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

SÁBADO, 20 de julho de 2002

....

o
o

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275":2990I

275-2920 - 275-2777

CRECI 001770-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

vanderia, 2 banheiros, terraço, ga
ragem, sala comercial - Valor R$
100.000,00

"

COD,224 - CZERNIEWICZ - Terreno
medindo 480,00m2 - galpão medin
do 70,00m2 de esqulna - próximo à

ponte - Valor R$ 70.000,00

COO 269 - BARRA DO RIO CERRO -

Sobrado com 1 suíte, 3 quartos, sala
intima, sala, copa, cozinha, 2 banhei

ros, escritório, dispensa, lavanderi,a,
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 medindo 60,00m2 - 2

quartos, sala, cozinhá, 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$ 92.0�0,00

mista - 3 quartos, sala, cozinha, la

vanderia, banheiro, rua sem saída -

Valor R$ 32.000,00

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

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, sala, 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 rnedin
do 1.280,00m2 - ótimo para loca

ção - Valor R$ 85.000,00

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 cachoeiras - 4.000

palmeiras real de 3 anos - 1.000

eucaliptos de 20 anos - rancho -

galpão - Valor R$ 120.000,00

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 -r 2 resi
dências em alvenaria - 2 suíte, 3 quar
tos, 3 salas, copa, cozinha, lavande

ri-á. 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 - BAEPENDI - Apartamen
to com 1 suíte, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, varan
da, garagem - Valor R$ 130.000,00 ,

COO 322 - NOVA BRASILlA - 1 suí

te, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
tavanoer!a, banheiro, garagem, es

critório - Valor R$ 120.000,00COD
322 - NOVA BRASILlA - 1 suíte, 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavan

deria, banheiro, garagem, escritório
- Valor R$ 120.000,00

COO 140 - JOÃO PESSOA - residên
cia em alvenaria, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, gara
gem - Valor R$ 35.000,00

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

COO 278 - BARRA - Residência em

alvenaria, 3 quartos; sala, copa, co
zinha, lavanderia, banheiro, gara
gem, piscina - Valor R$ 55.000,00
- troca por terreno comercial

COO 295 - PIÇARRAS - Sobrado medindo

l00,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 garagem, telefone, saída para barco no

rio, 400,00 mts. da praia - Valor R$
62.000,00· troca por imóvel em Jaraguá

COO 324 - RIO MOLHA - CHÁCARA -

medindo 5.000,002 - 2 lagoas com

peixes - rancho - jardim - portão
eletrônico - residência com 4 quartos,
sflla, cozinha, garagem - terreno murado
- pomar - Valor R$ 120.000,00 I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TENDA DE UMBANDA
PAI XANGO
�'N���':�WY:��""«'W:I��W�;��� "-m�,�,;;,;,::�:�m�=:W#{$

arque �ua ç;�JpsuHa pelo fon

275i:!1559
Trabalhos �spiftituais para todas as

finalidades,
Gira de UmbandCl e Quimbanda todos os

Domingos io às 19:00 horas.

Rua Rui Barbosa, nO 68 - eOHAB
- Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Se você deseja saber algo da sua 1.·.·.vidaprofissional, espiritual ou J
ramdtosa, consulte Amanda de

QX9Jâ: Atende de 2ª à 6ª feira,
Ç�hsurtanpQ com qarta tarô e ci

Fone: 37Q-8974 / 9975-2351 .>

i"

CLINICA DE MASSAGEM:

FERRAR.
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

FLORICULTURA

"FIO:1rs Ili1turaís, Itrrl1.IifOS (111 gfm� ntrndelllos jtstllíl
Cl1.Sameutt1S, fimml1 ( mtas de caft dn 1I11wlul.

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério

ir 371-9942 temos disk entre a

Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

II Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: alana@netuno.com.br

II

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélla Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 12
Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz sa

ber que compareceram neste Cartório exibindo seus doeu-
.

mentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguin
tes:

EDITAL n2 23.815 de 11-07-2002

Cópia recebida do cartório de Marechal
Cândido Rondon, Paraná

JAYCE ADRIANO SANTOS E DENISE BRAGA SOBREIRO

Ele, brasileiro, divorciado, do comércio, natural de Curitiba,
Paraná, domiciliado e residente na Avenida Waldemar Grubba,
1387, nesta cidade, filho de João Santos e Dulce Santoro
Santos.

I
.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Medianeira,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Sete de Setembro,
1878, em Marechal Cândido Rondon, Paraná, filha de Mizael
Alves Sobreiro e Cláudia Silva Braga Sobreiro.

EDITAL n2 23.817 de 12-07-2002

Cópia recebida do cartório de Imbltuba, neste Estado
JOÃO DE SOUSA GOULART E MIRIAN DO NASCIMENTO

Ele, brasileiro, solteiro, mestre de obras, natural de Laguna, <I

neste Estado, domiciliado e residente em Residencial Veneta,
34, Estrada Nova, nesta cidade, filho de Altino de Sousa Goulart
e Maria Pires Goulart.

Ela, brasileira, divorciada, secretária, natural de Tubarão, neste
Estado, domiciliada e residente em Quadra 21, lote, 392, Vila
Nova Alvorada, Imbituba, neste Estado, filha de Nelson do

Nascimento e Maria de Lourdes de Souza Nascimento.

EDITAL n2 23.818 de 12-07-2002

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
HUGO HANSEN BISNETO E DAIANA LUIZA TAMANINI

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul; domiciliado e

residente em Estrada Três Rios do Norte, nesta cidade, filho
de Reinaldo Hansen e Renate Engelmann Hansen.

Ela, brasileira, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e

residente em Estrada Itapocu Hansa, em Corupá, neste Estado,
filha de Lauro Tamanini e Luiza Tamanini.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela Imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

.A mais nova lOJa da cidade.
Venha conferir, estamos esperando por você!

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES
FONE:47371-0394

Rua, Barão do Rio Branco, 320 sala 04 - Centro - Jaraguá do Sul- se

rcbinfonnática@uol_com.br

SÁBADO, 20 de julho de 20

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllO I

Tabelia Designada da Comarca de Jaragua do
Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem
que se acham neste Tabelionato para
protesto de Titulos contra:

CLAUDEMIR DIAS - RUA PRINCESA IZABEL
S/NR - CENTRO - SCHROEDER;
COMERCIAL HAUS LTDA - ME - RUA JOSE
NARLOCH, 1551 - NESTA;
FARMACIA E DROGARIA FIGUEIRA LTDA ME
- RUA JOSE T. RIBEIRO 100 - NESTA;
GILVANE EDUARDO DOS SANTOS FERRET
- RUA PRESo EPITACIO PESSOA, 421-
NESTA;
HECTOR ALFONSO YBALO - RUA EPTACIO

PESSOA, 421 AP 109 - CENTRO - NESTA;
I R USINAGEM LTDA - RUA JORGE BUHR
88 - SAO LUIS - NESTA;
IVANIR STASSUN CRISTOVAO - RUA

ERNESTO LESSMANN 359 - VILA LALAU

NESTA;
JAIR ALQUINI - RUA RIBEIRAO GRANDE SI

NORTE, '2000 - NESTA;
,

JAISON LUIS CAMPREGHER - RUA DONA
LlDIA 72 - NESTA;
MANEQUINS MALHAS LTDA - RUA LUIS
SARFI 1540 - NESTA;
MARCIA RITA CECCHI SPESSATTO - AV.
MAL. DEODORO DA FONSECA,345/09 -

NESTA; I

MARCIO BANDEIRA RODRIGUES - RUA
ARTHUR GUMS,475 - APART.l05 - NESTA;
MOVEIS NIEMANN LTDA - RUA ALBERTO
DARIUS, 264 - NESTA;
PARHAM IND E COM DE PCS E SERV LTDA
- R TIFA MATHIAS 108 - NESTA;
REFRIG.FRIGOMAQ LTDA - R.POMERODE,
99 - NESTA;
ROSANE GUTZ - R. RIBEIRAO RIO DAS
PEDRAS, SN (CASA VERDE RIO DAS PE -

NESTA' I
,

SOC EDUC DO VALE DO ITAPOCU - AV MAL
DEODORO 141 SL 03 - NESTA;
VAL81R WAGENKNECHT - RUA HENRIQUE
MARQUARDT 601 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encon

trados ou se recusaram a aceitar a devida I

intimação, faz por intermédio do presente
Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 78, no

prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,

ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc .

Jaraguá do Sul, 17 de Julho de 2002
Ilton Herrmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em
eonstr.· suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe
social, eoz';ehur.,
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 Saeani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar, e demais dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
ehur., sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:
R$ 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, cl
suíte + 1 qto, sacada cl chur.,

predio cl piscina. R$ 75.000,00

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

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

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

R$ 7,8.000'100

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

Jardim Lenzi. R$ 114.000,00

Casa alv. NOVA - cl 200m2. Terreno
cl 405m2 - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergíllo Pedro Rubini, lote
41, BArra. R$ 125.000,00

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

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

EDIFíCIO TOWER CENTER • Rua João
Mareatto, esq. com Clemente Baratto

- Apto. n2 802: suite + 2 quartos e

demais dep. com 2 vagas de garagem
Preço: R$ 135.000,00 acabado.
- Apto. n2 904/1-003 c/ suíte + 1 quarto e

demais dep. c/ 1 garagem.
.

Valor R$ 78.000,00, s/ acabamento.
- Salas comerciais executivas,
prontas e semi-acabadas para

_\
locaçao ou venda.

Consulte-nos!

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

• Ed. Amaranthus Apto. novo cl 300m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo sacaní, 36.
R$1000,00
Ed. D. LourenzoAptos novos, cl suíte + 2 qtos. R. Leopoldo Malheiro. R$ 550,00
• Ed. D. Lourenzo Aptos novos, cl suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. R$ 450,00
• Casaem alv.-RuaJosé Pomianowski-Chico Paulo, cl lsuíte+ 2 qtos edemais dep. R�420,00
• Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dornbusch, cl 3 qtos e demais dep. R$ 380,00
• Ed. Dianthus - R. Marina Frutuoso, apto 703, cl suíte + 2 qtos e dep. ernpr., prédio cl piscina e

2 vagas garagem - R$ 750,00
• Ed. TowerCenter-cl 1 suíte + 1 qto e demais dep. R$ 450,00
• Ed. Tower·Center- cl 1 suíte + 2 qto e demais dep. R$ 650,00 I
• Ed. Tower center- salas de 101m' a 138m', cl garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
• Ed. Amarylis - cl 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00
• Ed. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, 532 - salas, cl 40m', l' 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, cl 55m' - R$ 300,00
• Ed. Alberto Marangoni --R. 25 de Julho -loja térrea, cl 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, cl 32m' cada. R$ 280,00/250,00
• Loja térrea - R. Bernardo Dornbusch, 136 - cl 660m'. R$ 660,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, cl 250m'. R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, cl 250m'. R$ 800,00
• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00
• Galpão-Rua Domingos Rosa, 150-llha da Rgueira. R$800,00
• Galpãocl aprox. 400m'- RuaGuilherme Danker - Centro. R$ 667,00 c

• Galpãomadeira - Rua Frederico CurtVasel, s/n'-R$ 500,00
CASAS/APTOS E SALAS A VENDA

• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto - parte superior em
construção-Terreno com 600m', tot. Versailhes-R$ 75.000,00

-

• Casa em alv. cl 220m', c/4 qtos e demaisdep., 450m'-R. Jaime Gadotti, 7�4-Jardim Lenzi -R$
114.000,00 -

.Casaemalv. c/200m', suíte + 2qtoedemaisdep., cl 405m'-seminovo. RuaVirgilioPedro Rubini,
tot.Girolla. R$125.000,00
• Casa em alvenariac/ 140m', 3 quartos, sala, coz., bwc, terrenocl600m'- Rua Luiz Picolli - R$

I5O.000,00-Aceita-se sítioJaraguádoSulouregião. - "

• Apto no Ed. Vitória Régia-Vila Lalau - 3 qtos e demais de!!. - R$ 57.000,00 I\,.., TERRENOS/SITIO
• Terreno- R. Alexandre Koeler-Ilha da Figueira -cl 472m' - R$ 25.000,00 I• Terreno- R. Marajó -Ilha da Rgueira (próx. Homago)- R$ 28.000,00
.Terreno-R.JoséAguinaldpdeSouza, 170- 720m'-R$35.000,00 I
• Terreno-Lo!. Versalles 4-Rua B projetada, lote 149-R$37.000,00
• Terreno ideal para uso industrial cl 20.000m', na R. Chico dePaula-R$130.000,00. I
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00 'I• Terrenoel área tdtal de400,00m'- Nereu Ramos-Valor total R$12.000,00.
• 2terrenoscl área total de6.707,OO[Tl'-Rod. BR280, próx. aoTrevodeGuamiranga-R$60.000,OO(cd). .1• Terrenocl áreade 102.752,00m'- RuaWalter rytarguardt-R$250.000,00.
• Sftiocl galpão de 600m' e depósito de 50m' + casa em alvenaria de 100m' - Próximo à Serra de I

L�e�-R$13�OO,OO _J

• I

Terreno - cl 330m2 (casa madeira,
sem valor com!.) Rua Fritz Bartel, "

728 - Vila Baependi. R$ 26.500,00
/

Lot. Versalles· Casa em alv. '. NOVA

cl suíte + 2 qtos, pode ser financiado
- pela CEF. R$ 80.000,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rei. 1002 VILA LALAU - (asa alv.
R. Alberto Santos Dumont. Terreno c/
450,00m2 - c/I suíte, 3 qtos, 2 salas,
coz., 19v., 2 bwcs, gar. e demais dep. -

RS 80.000,00 nego

localizado na Rua Germano Horst -

583,00m2• RS 38.000,00, aceita entro

RS 20.000,00 + pare.

I

•

I

I

•

Rei. 1105 CENTENARIO - Rua
Waldemar Grubba, 4286, c/I suíte, 2 qtos,
sala, caz., lcv., varanda nos fundos e frente,
parte de baixa: 1 sala com!., 9ar., 1 apto de 1
qto, sala, coz., bwc e lav. RS 150.000,00.

.......................................................�

DÊ ESTA SEGO�ANCA PA�A SOA FAMíLIA._. .

· põitõ·Se
* Olsuíte
* 02 dormitórios
* Sacada com

churrasquei ra
* 01 ou 02 vagas
de garagem

•
* Sarão de festas
* Play·ground
* Localização:
Vila Nova

"

•
* Preço especial aetançamento em

condições facilitadas de pagamento.
Ref. 06 CENTRO - coso olv. cf 179,50m', cf 3

qtos, 50105, COpo, COI., lov., bwc e gor.
RS 135.0\00,00

Ref. 016 CENTRO- coso misto, cf 150m',
amarelo, forro de madeiro, cobeturo telhosfroncesos,

piso madeiro. RS 220.000,00.

Ref. 22 CENTRO- em olv., cf 196,OOm', cf
3 qtOl, solo, solo estar, copo, COI., 2 bwc, lov., goro I

(+ edkulo). RS 160.000,00•

•

VOCÊPODE'IERUMABElAVISTA
•

"

•

"

•

EDIFICIO MONACO

Yln�

lUlQUITlJfl
�N� JI. P+IU{ll WOL+

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

- Playground - 7 Pavimentos c/ elevador - Financiamento
direto pelo Banco 9U pela Construtora.

"

•

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

dormitórios, sacada, churrasqueira coletiva, play ground, ótima

locolizocôo central. Entrada +. parcelamento direto com a construtora

JlMUrrtm �N� �. P+IU{ll WOL+

•

"

•

CRECI61?-J
---------

•

I

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

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

\
.

.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931

I

irPABX

...............................................� -"

• COMPRA
'. VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

E�mail \
- imoveis@ netund.com.br

_cód.2054
CENTRO - Apto Ed.

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

Cód. 0038 JARAGUÁ ESQUERDO
- Casa alv. c/70m2. 3 qtos e demais

• dependências.Próx. Colégio Cristina

Marcatto.Preço: R$ 320,00

Cód 3083 CENTRO -'Terreno c/ 450 m2. c/320 m2 ·.2 suítes + 2 Quartos +

(15 x 30). Rua Centenário - Lat. Marechal' dependências. Terreno c/2.590 m2 • fica
Deodoro. Preço R$ 48.000,00 cozinha s/medida. Preço R$ 230.000,00

Cód. 1147 VI(A LENZI - Casa alv. c/
,,170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno c/435m2. Próx. Colégio Giardini )

Lenzi. Preço: R$ 55.000,00
!

Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa
alv. cf I 5 I m2 - 3 qtos + 3 salas + 2 bwc

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Cód. 1149 VILA LENZI - Terreno cf
788M2 (14,40 x 52). R: José André dos

Reis. Preço: R$ 20.000,00

Cód.11 143 ÁGUA VERDE - Casa alv. cf
I 39,76m2 - suíte + 2 qtos e demais dep.
Próx. UNERJ. Preço R$ 36.000,00

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 r02 - Loteamento

CampoSampiero. Preço R$ 22.000,00

CÓd. 3105 VILA LENZI - Terreno cf
406m2 (14,50 X 28). R. Maria Cristina Z.

Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 300�1 • SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)
J

Cód 1141 GUARAMIRIM - Sobrado

cf 354m2. Suíte + 3 quartos, fica
cozinha sob medida. Terreno c/720m2.

Preço R$ 160.000,00

Cód. 3055 VILA
LENZI- Terreno
/ .

cf 554m2 (13 X
42). Loteamento
Piermann.

Preço:
R$ 23.500,00

Suíte + 2 qtos, salão de festas, gar. p/4 carros.

Terreno cf 714m2. Preço: R$ 160.000,00

!

Cód 3092 FIGUEIRA - Terreno cf
337.50m2 (13.5 x 25). Rua José Ribeiro

Preço R$ 16.500,00

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

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

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

Mini .. mercado Franzner.

Preço R$ 37.000,00

I'

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

qtos. Preço R$ 105.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ", .

• .lmobiliérioMenegotti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

•

CRECI W 550-J

r{{:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

(47) 371�0031 I

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro I)IM081LIARIA

� MENEGOTTl• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5230 TE R R ENa - TR ES R lOS DO SUL -

R.PREF.JOSE BAUER LADO N° 1665 .=_FRENTE
= 24,00M LADO DIR EITO = 30,00M - FU NDOS =

24,00M LADO ESQU ERDO = 38,00M. Área do
terreno 800.00 m2 Preço: 28,000.00

•

•

• 5238 TERRENO - VILA RAU - LOTE 29-

LOT.RENASCENÇA - TERRENO DE ESQUINA-
19,45M X 21,40M. Área do terreno 416.38 m2

Preço: 20,000.00
•

.

5249 TERRENO - CENTRO - R.WAL:DEMAR
LESSMANN - FTE -66,60M FDOS- 87,30M. LD.
76,40M LE.22,00M. Área do terreno 3,431.00 m2

_ Preço: 218,000.00

5285 TERRENO - AMIZADE - RUA JOAO
BATISTA RUDOLF - TERRENO ME8INDO 15,00

,X 20,QOM - Área do terreno 300.00 m2

Preço: 25,000.00

5264 TERRENO - VILA LENZI - R.IRMAO LEANDRO
TERRENO DE ESQUINA. Área do terreno.294.00 m2

.

Preço: 16,500.00

5309 TERRENO'- BARRA DO RIO MOLHA - RUA

ANTONIO ADOI:.FO EM M ENDOERFER. TERR ENa

COMJ6200 METROS QUADRADOS.I00 M X 762M.

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

5276 TERRENO - VILA RAU - RUA CARLOS_ZENI<E
LOTE 42 - TE�R ENa 22,50M X 25,00M. Área do

terreno 562.50 m2. Preço: 23,000.00

§310 TERRENO - AGUA VERDE - RUA,JORGE
I \
BUH R -13JO X ll.,50=346M2. EXISTE NO
IMOVEL UMA CONSTRUÇAO DE 54,00M2 DE

ALVENARIA.OUTRO SIM OR'ANCHO DE

MADEIRA-SERA RETIRADO. Área do terreno

346.áo m2 Preço: 22,000.00
.

5128 TERRENO - VILA NOVA - RUA aLIVIO
BRUNAGNO - 51,45M DE FRENTE X 94,00M =

4.176,00M2. Área do terreno 4,176.00 m2 Preço:
600,000.00

-

5311 TERRENO - 'ILHA DA FIG U EIRA - R:
RUDOLFO G�OSSI<LA�, LOTE 06, TERRENO NA
ILHA DA FIG U RIRA. Area-do terreno 577.76 m2

Preço: i8,000.00

,
fAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra
A imobiliária da Barra

•
I

I

•
I

•

/.MM..W.&...*.,;,.W.&..........

376-00.,5
barrasul@netuno.com.brRUA ANGELO RUBINI, 1046:___� �

•

u

s

Q

Casa alv. 165,OOm2, cl lo]e, terreno
/' ,

'

cl 392,OOm2 (14x28), 3 qtos, sala e

cl carpe, copa, coz., bwc,
lovonderic, despensa, gar. pi 2
carros, todas cl piso cerâmico,

murada - Rua Irineu Fransner, 60/.

I

São Luis - R$ 55.000,00 - aceita /

gol,· corsa até �$ 15.'000,00

,L

/

a

_ f

Casa a Iv. 120,OOm2, .fose final
, acabamento cl 3 qtos, sendo uma

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

g'aragem, terreno cl 325,OOm2 .

(13x25). 'Rua Pe. Aloísio' Boeing,
Barra, próx. Noviciado -

R$ 75.000,00

•
"

• • •

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, '207- JaraguÓ do Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br

•

"I

Fone ·371-2357

262 - ILHA DA FIGUEIRA - Terreno cf
411,OOm2 (17,5x23,5). Rua Antônio

Kochella (esq.) R$ 23.500,00
.

.. J

CHÁCARA com 142.000m2, sem
contrução com água e bananal
em Nereu Ramos. R$ 33.000,00

.

.
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, CORREIODO POVO - 7
. .

RANCHO
IMOVEIS

Urnaparceria corre�a_
CRECI820-J

(
•

CENTRAL DE VENDAS

•

ir373-0283,

•

,

•

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - C�ntro
GUARAMIRIM - SC

•

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

alvenaria com 160m2
cada - 1 casa com 80m2
- Rancho - quiosque com
churrasqueira - 9 lago
as de peixe - pastagem -

mata nativa - toda cer

cada - Fica no imóvel to
dos os móveis - 2 vacas
- 01 novilho - 01 novilha
- 2 bezerras - Estrada

Tibagi - Guaramirim -

R$6pO.000,00 - Nega.:i
áveis.

:.
• MAóRIMARI M V E I S

TERRENOS:
São Luiz - Ref. 21 -

Com área de 323,00m2
próx. ao Mercado
Fronza. Valor
R$16.500,00.

CADERNO PARCIMÓVEIS

tÓd. 897 - Casa mista
com 149,60m2 - 03 quar
tos - bwc - cozinha - la-
vanderia - 1 sala estar - 1

sala de jantar - 1 sala de
tv - 1 churrasqueira - va

randa - despensa - gara
gem - Terreno com

840,00m2 - Rua Gerônimo
COHea - Centro -

Guaramirim
R$100.000,00.

Cód. 1116 - Casa madeira com 02 quartos - 01 bwc - garagem -

'sala - cozinha - área de serviço - Terreno com 390m2 - infra
estrutura completa - Rua Jaime ,Bardin, 504 - Amizade - Guaramirim
- R$15.000,00.

Cód. 1115 - 2 Casas alvenaria - 1 sobrado com 102m2 e outra
casa padrão com 70m2 - Casa sobrado com 3 quartos - bwc - 1

cozinha - '01 sala - 01 garagem - Casa padrão com 3 quartos -

bwc - garagem - demais dependências - Terreno com 390m2 -

Rua Leopoldo Schmitz, 506 - Nova Esperança - Guaramirim -

R$55.000,00.

Estamos no

planetaimovel.com

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

Fon-e/Fax: 275-0051

N CORRETOR DE IMÓVEIS·
--l
m
o
o
o
:D
o
o
o
:D
:D
m

d
:D

o
m

�
o·
<
m
(i5

• •

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

Terreno com 480,00m2 - Plano - Rua Jaime Bardin, 177 - Amiza
de - Guaramirim - R$45.0ÓO,00 ou Entrada de R$30.000,00 +

financiamento de Ã$194,aO, saldo devedor R$15.000,00.

Cód. 1103 - Terreno com 22.500,00m2 - BR,280 Km 48 - Próxi
mo 12 Lagoas - Infra-estrutura completa - Plano - R$90.000,OO.

Cód. 1112 - Casa alvena- •

ria com 90m2 - 2 quartos -

01 suíte - 02 bwc - 1 cozi
nha - 01 sala - área de ser

viço - 01 varanda - 01 des

pensa - 01 garagem - Ter
reno com 435m2 - Rua Jaí- •

me Bardin, 261 - Amizade
Guaramirim

R$35,000,OO.

:D
»
z
o
I
O

�
o·
<
m
(i5

Últimos LOTES no Loteamento Jardim Santa Rita - Ótima locali
zação - Infra-estrutura completa - financiamento direto com a

imobiliária - Parcelamento fixo - BR 280 - Próximo ao trevo de
acesso ao Guamiranga.

s::
O

Cód. 384 - Casa alvenaria •

com 120m2 - 3 quartos - 01
bwc - 1 cozinha - 01 cops-
02 sala - área de serviço -

01 "varanda - 01 despensa ..

- 01 garagem - Terreno com
686m2 - Rua Rodolfo

Aquilino Buzzi - Lateral -

Avaí - Guaramirim -

R$60.000,00.

Cód. 1119 - Apartamento com aproximadamente 90m2 - 2 quar
tos - bwc - sala -,cozinha - lavanderia - garagem - área comer-

ciai - Terreno plano - BR 280 - Próximo FAMEG - Guararnlrirn -

•

R$37.000,00.

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

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

demais dependên
cias. Valor
R$ 35.000,00.

Barra do Rio Molha -

!;lef. 11 - Com área de

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

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

��������85.000,00.Baependi - Ref. 50 -

Com área de 11.1 03m2,
próx. a Metalurgica
Trapp, a aprox. aOOm
da Rua Pref. Waldemar
Grubba. Pussui casa e .

rancho de madeira;
lagoas de peixes. Valor
R$170.000,00

����������Barra do Rio
.
Cerro - !;let. 26 -

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

... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..24.000,00
r-----------------.

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

Amizade - Ret. 31
- Em alvenaria, com
01 suíte; 01 dormi
tório e demais de
pendências. Valor
R$ 50.QOO,00.

SITIOS:
���������� Três Rios do ���������� Baependi - Ret. Três Rios do

Norte - Ref. 44 - 03- Com 127m2 de Norte - Ret. 37
Em alv. com 03 área construída, 03 Com área de
dorm. e demais dep. dormitórios e da- 23.400m2, com
Valor R$ 20.000,00 mais dep.: 01 gara- 50% plana;com
(Aceita terreno gemo Valor nascente/de

I,!;;;;;;;;;;�;;;���;!I
na Figueira de R$ 60.000,00. água. Valor R$
menor valor). Ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-" 53.000,00
Vila Rau - Ref. 04 I"!'!�������"",,""'" Vila Lenzl - Ret.

���������� - Em alv, com 01 48 - Com área de

suíte; 02 dorm. e 74, 17m2, 03
demais dep. Valor dormitórios e

R$ 40.000,00 demais dep. Valor
(Troca-se por 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 ).

""I •

Vila Lalau \ Ret. 27
- Sobra

do com 140m2, na rua Bernardo
Dornbusch. Valor R$ 55.000,00
(Aceita-!!e casa 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 � de

Ioiiiíiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiooiiiiiiioo_"';;;=::;;;'"
mais, dependências.
Valor R$ 95.000,00

- "AO COMPRAR SEU
IMÓVEL ATRÁVES ao
Sft', aElxE AOS

NOSSOS cUloAaos
ToaA A PARTE

BUROCRATICA ao
fiNANCIAMENTO".

I "

•

Vieiras - Ret. 13 - Com
área de 600,00m2 próx.
a creche. Valor R$
25,000,00 (negociáveis).

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

•
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R.CARLOS ZENKE, LOTE VILA LENZII- Ct\SA ALV., PARA MINI-CHÁCARA DEMAIS DEP.
12 - RESID.HELENA - 04 C/ 184,OOM2, 4 QTOS, (ÁREA DE LAZER) OBS: R$ 44.200,00.
QUARTOS, SALA, COZ., SALA, COZINHA, 2 BWC, TRAVESSÃO DÓS TRATAR: 371-8814.

VILA LENZI- wc. ÁREA DO TERRENO LAV., GAR. RUA 107 GUARAMIRIM -

FUNDOS COM O RIO CRECI 187,3-JMADEIRA VILA LENZI 300.00 M2 ÁREA (PARAIBA). TERRENO COM ITAPOCÚ. - R$ �C/70M2,3 BENFEITORIAS 98.00M2 R$ 60.000,00. TRATAR: 400,OOM2 -INFRA- 23.000,00. TRATAR: RUA ADOLFOQUARTOS +
PREÇO: 25,000.00. 371-235'7. CREC14936. ESTRUTURA COMPLETA 3713724 (CREC18054) SACANI- 36 - APTO ..DEPE�DÊNCIAS -

TRATAR: 3711-0031.
- RUA 245 - AVAí -

TERRENO C/ \
,

R$16.000,OO -

NOVA BRASíLlA-
COM 306M2, COM

CRECI550-J ÁGUA VERDE-CASA SUíTE + 2 QliOS,308M2. PREÇO ALV. COM 75M2, NEGOCIÁVEL - ÓTIMO TERRENO PARA
R$ 20.000,00. TRES RIOS DO NORTE - TERRENO DE 300M2, TELEFONE: 373-0283- MORADIA COM

DEP.DE
iTRATAR:_371-7931 VENDE-SE CASA C/ 3 RUA HERMíLlO FCO. CRECI820-J. 3.700M2, LUGAR ALTO, EMPREGADA, 2

CRECI 1741-J ,

QTOS, SALA, COZ., RAMOS (ASFALTADA) RUA 985, LATERAL DA GAR. E DEMAIS
\ ILHA DA FIGUEIRA - R. RUA JOÃd PlANICHECK DEP. EDIFíCIO C/• BWC, TERRENO C/ R$ 50.000,00. 08S.:ÁGUA VERDE'- I

_

290,64M2. RUA DA ACEITATROCA POR ALEXANDRE KOELER -

- R$ 76.000,00. GRANDE SALAO DE
CASA ALV. ÁGUA CANCHA,S/N. R$ APTO Cf 3 QUARTOS C/472M2 - R$ TRATAR: 3713724 FESTA, CHUR.,
VERDE C/ 15.000,00. TRATAR: NOLENZI. 25.000,00. TRATAR: (CRECI 8054) SAUNA, SALA DE

• 130,76M2, SUíTE + 37�2357.CRECI4936 TRATAR: 3713724 371-8814. CRECI GINÁSTICA, SALA
2 QUARTOS +

(CREC18054) 1873-J DE JOGOS,• DEPENDÊNCIAS -

VILA RAU - RUA ANTON PISCINAS, QUADRA .

TERRENO C/ FRERICHS,91- CASA GUARAMIRIM - CASA GUARArMIRIM - VENDE-
CENTRO - ALUGA-SE, ESPORTIVA,,

SE, LOCAL NOBRE301M2. PREÇO MISTA COM 3 ALVENARIA COM 90M2- AV. MAL. DEODORO DA QUIOSQUE E PLAY-R$ 36.000,00. QUARTOS, SALA,COPA/ 03 QUARTOS - BWC -
PARA RESIDÊNCIA. R$

FONSECA, LADO DA .

.

GROUND. PREÇOS\TRATAR: 371",7931 22.000,00. TRATAR:COZINHA, WC, DEMAIS
MACOL. TRATA-R: 275- DE: R$ 150.000,00CRECI 1741-J LAVANDERIA, DEPENDÊNCIAS -

371-8814. CRECI1873-J
À R$ 162.000,00 •

GARAGEM. ÁREA DO TERRENO COM 360M2 -

1594. CRECI

S/ ACAB. INTERNO ( ':'VILA NOVA- TERRENO 300.00 M2 RUA JOÃO SOTTER CI;NTRO - VENDE-SE, 612-J

SOBRADO EM COM 400,00 M2 - RUA (PARC. DIRETO C/ ,

ÁREA BENFEITORIAS CORRÊA - AMIZADE -

• CONSTRUÇÃO C/ 60.00 M2 PREÇO: R$35.000,OO -
EspíRITO SANTO - CENTRO � ALUGA-SE, O P'ROPRIETÁRIO).

350M2. EXCELENTE 26,500.00. TRATAR: NEGOCIÁVEL -
R$ 25.000,00. TRATAR: AV. MAL. DEODORO DA TRATAR: 371-8814.

VISTA DO CENTRO 37�0031.CRECI550� , TELEFONE: 373-0283- 371-8814. CRECI1873-J l=ONSECA, LADO DATA CRECI 1873-J
DA CIDADE R$ CRECI 820-J. TRAINING. TRATAR:'
115.000,00 (ACEITA SOBRADO C/ 260,OOM2" VILA LALAU - RUA 2��1594.CRECI612� ED. SCHIOCHET-1
PARCELAMENl:O E 4 QTOS, SENDO 1 GUARAMIRIM - 2 GERMANO HORST, C/ SUíTE, :2 QTOS,•

IMÓVEL DE MENOR SUíTE C/ HIDRO"
-, 583M2. VALOR NEGOCI- SALA, COPA,CASAS ALVENARIA. COM CENTRO - ALUGA-SE,

VALOR). TRATAR: MASAGEM E CLOSET, 160M2 - 03 QUARTOS -
ÁVEL. TRATAR: 275-

RUA: PRESo EP: COZINHA, BWC,
371-7931. CRECI TODOS MOBILIADOS C/ "'HWC - GARAGEM -

1594. CRECI 612-J
PESSOA, PROX. LAV., SACADA E

1741-J MADEIRA MOGNO E C/ DEMAIS COLÉGIO JANGADA. GARAGEM.1º
/ SACADA, C/ PISO EM DEPENDÊNCIAS -

REF. 2150 - JARAGUÁ
TRATAR: 275-1594. ANDAR, Nº 104.• AMIZADE - R.JOAO MÁD. E TRABALHOS EM TERRENO CqM 480M2 -

99 � RESIDENCIAL
PRÉDIO C/ PISCI-BATISTA,RUDOLF,. MIRANDA - TERRENOS CRECI612-J ,

GESSO, 2 SALAS, 3 RUA LEOPOLDO NA, CHUR\.500 - PARTE BWC SOCIAIS, COPA, SCHIMITZ - NOVA C/ 325,OOM2. ENT.
SUPERIOR: 1 SUíTE, COZo MOB., ESPERANÇA -

R$ 2.500,00 + PARCo CENTRO - ALUGA-SE, COLETIVA, C/
3 QUARTOS, SALA ESCRITÓRIO, LAV., 2 R$55.000,OO -

24X. TRATAR: 275- RUA: VENÂNCIO DA MESA BILHAR,
DE ESTAR, COPA, DESPENSAS, CHUR.C/ NEGOCIÁVEL -

1594. CRECI 612-J SILVA PORTO, LADO PLAYGROUND, QUA-
COZINHA; WC, LAV., BALCÃO EM GRANITO, TELEFONE: 373-0283- I ICRO INFORMÁTICA. ORA POLIVALENTE.
'SACADA, DEPOSITO. PISCINA C/ 40.000 CRECI 820-J. LOT. OLDENBURG - C'/ TRATAR: 275-1594. R$ 75.000,00 NEG.
PARTE TÉRREA:

LITROS, PORTÃO 411.00M2 (12X34,25)- CRECI612-J TRATAR: 275-1594.
· SALA COMERCIAL, R$11.000,OO. TRATAR:, CRECI612-JELETR., TODA MURADA. GUARAMIRIM - CASA

WC, DEPOSITO, R$ 220.000,00, ALvENARIA COM 59M2- 376-0015. CRECI CENTRO - ALUGA-SE,
.. GARAGEM P/2 ACEITA OUTRA CASA 02 QUARTOS" BWC -

1589-J C/36M2, REINOLDO VILA NOVA - APAR-•

C/�RROS. ÁREA DO ATÉ R$ 50.000,00 E \ DEMAIS DEP. - RAU, AO LADO DA TAMENTO - RESID. •

TERRENO 708.00 CARRO. TRATAR: TERRENO COM 375M2 -
VILA NOVA - C/ CARISA CARIMBOS. MERCEDES, R$

· M2 ÁREA 376-0015. CRECI1589-J RUA ERMíNIO 873,64M2 (26,41X33), TRATAR: 371-7931 18.500,00 ENTRA-
BENFEITORIAS STRINGARI -

RUA CARLOS �UPAS, DA + 62 PARCELASCRECI 1741-J
· 380.00M2 PREÇO: OURO VERDE - CASA CORTICEIRA -

VILA NOVA - R$
DE 0,52 CUBS.150,000.00. ALV. C/ 110,OOM2, C/ R$15.000,OO -

50.0000. TR�TAR: 376- TRATAR: 3713724,

.. I TRATAR: 371-0031. LAJE, 3 'OTOS, SALA, NEGOCIÁVEL -
0015. CRECI 1589-J

CRECI 550-J (CREC'I 8054)
COPA, COZo MOBILIADA, TELEFONE: 373-0283-
2 BWC,�LAV., CRECI 820-J. ESTRADA NOVA - ÓTIM9 EDIFíCIÓ VITÓRIA

VILA, RAu - RUA' DESPENSA, CHUR., TERRENO G/ 584 M2, RÉGIA - APTO. Nº 303 A
ANTON FRIERICH, GAR., MURADA - RUA GUARAMIRIM - CASA ,\ R$ 14.500,00. TRATAR:

- ÁREA DE 111. 70M2 - 3
965 - CASA MIXTA JOÃO MAAS, LOTE 30 - ALVENARIA COM 144M2 3713724 (CREC18054) QUARTOS E DEMAISCOM 03 QUARTOS, ACEITA TERRENO NÓ - 2 QUARTOS - 01 SUíTE, DEP., 1 VAGA GAR.

SCHROEDER -

SALA, COZ., WC, JARAGUÁ ESQUERDO,
' . CZERNIEWICZ - (BRAÇO DO SUL) -I

- 02 BWC - GARAGEM -

RUA PEDRO AVELINOLAV., GARAGEM. SÃO LUIS- DEMAIS TERRENO C/ 364 M2. VENDE-SE CHÁCARA
ÁREA DOI TERRENO R$ 45.000,00. TRATAR: DEPE�DÊNCIAS - R$ '25.0QO,OO, (PRÓX. FAGUNDES, 45-

COM 54.000,00,
300.00 M2 ÁREA 376-0015. CRECI1589-J TERRENO COM PAMA). FONE: 371 3724 R$ 55.000,00. TRA-

COM CASA DE
BENFEITORIAS

5.000,00 - 'ESTRADA (CRECI 8054) TAR: 371-8814. CRECI
MAO., GALPÃO,

100.00M2. PREÇO.: TIFA MARTINS - VENDE-, POÇO GRANDE- 1873-J ÁGUA NASCENTE E
27,600.00. TRATAR: SE CASA ALV. C/80M2, R$30.000,OO -

RAU - ÁREA DE 3.073 PASTEGEM.
371-0031. CRECI550-J TERRENO C/ 350,OOM2- NEGOCIÁVEL -

M2 AO LADO DA COND. AMIZADE-
R$ 45.000,00.

R$ 35.000,00. TRATAR: TELEFONE: 373-0283- ASSOCIAÇÃO DA CAIXA APTO, Nº 302 - SEMI-
TRATAR: 371-2357.

371-2�57. CRECI4936 CRECI820-J. EXONÔMICA, ÓTIMO MOBILIADO, 3 QTOS E
CRECI 4936

•

L NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -

-;
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O
O
O
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O
o
O
:n
:n
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LABORATÓRIO
I

FLEMING
\

DE ANÁLISES CLíNICAS
/

LUGAR EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLíNICAS
\

12 LUGAR EM CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

.

Serviço autorizado: Arno - Britânia - Tefal- Moulinex - Ficher Suggar - Vaporeto -

.

\ Polti - Nardelli - Visa - Skyrnsen - Ventisol - Latinatec

J
'''QUALIDADE EM FOTOGRAFIAS"

í

1� LUGAR EM LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO

SDP • HOSPITAL"
MATERNIDADE SAO JOSE

I

12 LUGAR EM HOSPITAL�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fidélis' Bebidas
Cervejas (todas as marcas),
Refrlgerantes, Água Mineral,.'
Atendimento à domicílio e festas.

\

\
. ( . "

12 �UGAR EM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
I

RTEFATbs DE

/

IMENTO

Artefatos de, Cimento Tepassé
Uda., antiga empresa Guarami
rense iniciada pelo fundador
Francisco J.M. Tepassé em 1/8/
1969. Após o Ialeclmeato do fun
dador, sua esposa sra. Lili Kamke

Tepassé, comandou a empresa
com competência e amor e após
sua partida, o empreendimento
está sendo muito bem admi
nistrado pelos filhos Rita, Luiz,
Ludqero e Lourival, com o auxílio
de funcionários.

Hoje é uma empresa de re

nome e respeito por toda Região
do Vale do Itapocu, pêla qualidade
de seus serviços e pronta entrega.

A empresa fabrica tubos de
vários tamanhos, (de 15cm até 1

metro); palanques sob medida e

tubos para poços.
A família Tepassé agradece a

preferência até hoje recebida e co
loca-se a inteira disposição para
servir a cornunídade.

,12 LUGAR EM INDÚSTRIA DE CIMENTOS

12 I-UGAR EM DISTRIBUIDORA DE DOCES E SALGADOS

;;..

METALURGICA

.J LEONI LTDA
\

I

12 LUGAR E� METALÚRGICA

"

TEPASS'E'
\

A empresa Kíbel, fói
fundada em 10 de

outubro de 1993, se
localiza na rua Rodolfo
Huffnüssler n" 440. Conta
com um técnico em
alimentos, duas na parte
administrativa, duas na

parte de limpeza e

higienização e sete na

parte de produção, num
total doze funcionários

I

qualificados. _�

Fundadaem 03deJaneirode
1994, aMetalúrgicaLeoniUda,
jácomtradíçãono rnercado de
prestaçãodeserviçosde solda

migemontagemde
Pn1 riTv::{TnPrltnc • •

tem'-"1.�.L"""".LLUI.> e8J)eCléllS, '

comosuaprtncipalcarnctéristica
aqualidadeemtudooque faz.
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PASSEIO
Dentro da programação de aniversário da cidade
acontece, amanhã, passeio ciclístico contra a violência no

trânsito. A saída está marcada para as 9 horas, na Praça
Ângelo Piazera. Serão sorteadas bicicletas e outros brindes.
A promoção do passeio é da Prefeitura do Município e

PME (Fundação Municipal de Esportes).

FIES
Os 180 mil alunos beneficiários do Programa de

Financiamento Estud'àntil (Fies/Meç) têm prazo até 31

de agosto para renovar os contratos. A renovação é

semestral e obrigatória para os estudantes que assinaram

contratos de financiamento com a CEF (Caixa Eco- ,

nômica Federal). Quem perder o prazo terá o cdntrato

suspenso por seis meses. Para renovar o contrato, o aluno

predsater aprovação de 75% das matérias que cursou no
.

último semestre letivo e estar em dia com a parcela
trimestral de juros, valor que não ultrapassa R$ 50,00.

ESCOLA\
Os alunos beneficiados pelo Programa Bolsa-Escola

Federal, que completam 16 anos, estão sendo
identificados pela SecretariaNacional do Programa, para
participarem de cursos de formação e capacitação
profissional em oito Estados. A meta é incluir estes

estudantes em cursos que incentivem a continuidade dos
estudos e facilitem o ingresso no mercado 'fie trabalho.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

2'VaraCível
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

o (A) Doutor Luiz Antônio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER a Empreendimentos Glrardl, o qual se encontra em local incerto
enão sabido que, neste Juízo de-Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila 'Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul- SC, tram'ita
a Ação de Sustação de Protesto, sob n. ,036.02.003672-3, aforada por
Sônia Maria Stoinski e outro, em desfavor de Empreendimentos Girardi.

Assim, fica o mesmo CITADO para responder à ção, querendo, no prazo de

5(cinco) dias contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA:
Nào sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na petição inicial
(art. 803, c/c os arts. 285 e 319 do CPC). SíNTESE DA INICIAL: pretende

t
a empresa requerida, através do protesto de título cambial, receber o

� crédito de R$ 1,000,00, representado pelo cheque sustado n· TC-282987-
8, que declarou ter sido emitido em 31/01/2002; mas apresentou protesto

\

apenas 154 dias após aquela data, ou seja, no dia 4/7/2002; ocorre que
o referido título é de origem desconhecida para os requerentes, uma vez

que estes nunca mantiveram relações comerciais com a empresa requerida,
e tão pouco emitiram referido título de crédito em favor desta empresa, o
Cheque n. TC-282987-8, do Banco Itaú foi emitido pelos requerentes para
pagamento de portas, caxllhos e outros, ao Sr. Eugênio Uller (Marcenaria
EUlar, localizada na rua Francisco de Paula, próximo ao n· 1474, nesta
cidade), porém, como as mercadorias não foram entregues pelo Sr. Eugênio, I

os requerentes sustaram o referido cheque, junto a instituição bancária,
pOrdesacordo cornerclal (não entrega das mercadorias). E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, t:die lzeli de Carvalho, o
digitei, e eu, Christiane Kom Alves, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 09 de julho de 2002.

Juiz de Direito

. .

6lijl!ntAI!§'��"-- A ansiedade seró
a 'o I r inimigo, trabalho
ext de á render um dinheiro

qu vir em boa hora, mos

t:ê:t.�"rTl'Dis tolerante nos

contatos.

Câncer - Merte vai deixá-lo mais

dinô agitado, mos terá
,

pessoas distantes.
ê se mostrará mais
te pelo que quer!

b onças prejudicarão
odes. Mos com os

onvive diariamenté,
nderá muito bem.

I com quem amo.

GERAL CORREIODOPOVO 7

IVALORIZAÇÃO:' CENTRO DE CONVIV�NCIA DA TERCEIRA IDADE PROMOVE INTEGRAÇÃO COM SAÚDE

Idososmostram todo o fôlego em
caminhada no Parque Malwee

]ARAGuA DO SUL -

Idosos integrantes dos gru
pos de terceira idade domu

nicípio e representantes de

I
clubes de mães (aproxima
damente (1,2 mil pessoas)
participaram da caminhada

realizada ontem pelamanhã,
no Parque Malwee, num

percurso de cerca de 3 qui
lômetros, e que culminou

com uma reunião de confra

ternização. A caminhada é

promovida pelo Centro de

Convivência da Terceira
v Idade e acontece pelo se

gundo ano consecutivo,
" .

sempre nesta época.do ano.

De acordo com a coorde

nadora do CTI, Natália
Petry, a atividade já integra
o calendário oficial de even

tos da Prefeitura e é realiza

da como forma de home-

Fotos: Cesar Junkes/CP

Aproximadamente 1,2 mil idosos e. representantes de Clubes de Mães participaram

Ele assegura que a caminha

da ainda é o melhor exercí

cio físico para as pessoas de
terceira idade porque não

tem impacto e ajuda o fun

cionamento do sistema cir

culatório e a fixar o cálcio

nagear a cidade. "A cami- nos ossos. ''Nossa missão é

nhada será realizada todos educar e informar", enfatiza.
os anos, sempre no mês de Ao contrário do que
aniversário de Jaraguá do muita gente pode imaginar,
Sul", enfatiza Natália, os idosos que participaram

Além de prestar uma da caminhada provaram

/ homenagem à cidade, a ca- que ainda têm muito fôlego.
minhada faz parte das ati- A aposentada Emília Stin-
vidades desenvolvidas pela ghen, 59 anos, não teve a rIÚ-
Oficina do Corpo, projeto nima dificuldade em per-
desenvolvido pelo Centro çorrer o trajeto. Bem dispos-
de Convivência e que tem ta e sem demonstrar cansa-

por objerivo estimular os ço, ela afirma que costuma

idosos à prática de ativida- fazer caminhadas diaria-
des físicas como forma de mente. "É bom 'para a saúde
manter a saúde. Na avaliação e ajuda a manter a forma
do educador social Nelson Já emagreci alguns quilos de-
de Faria Campos, a carni- pois que passei a caminhar
nhada também representa todos os dias e pretendo
uma forma de integrar os emagrecer mais ainda", co-
idosos. ''A caminhada é co- menta Emília, q�e integra o
mo um ato simbólico, por- Grupo de Idosos Afonso

que, se realizada esporadica- Piazera, do centro da cidade.
mente, não faz efeito ne--- Para a integrante do

nhum", afirma o educador. � Grupo Orquidea, da Igreja

vite comentar os seus

ou assuntos finan

ja discreto. A paixão .

fortemente em seu

os se você souber
rá numa boa. Clima

o sair com os amigos.

São Francisco do Assis Leo

nida Sasse, 61 anos, esse ripo
de atividade émuito impor
tante porque, ao mesmo

tempo que serve de confra-
I
ternização, ajuda a manter a

saúde.' Ela afirma que as

pessoas de terceira idade es

tão sendo bem atendidas pe
los projetos e programas do
Centro de Convivência da

Terceira Idade. "O idoso es

tá sendo valorizado", afirma
Leonida.

A secretána municipal
deDesenvolvimento Social,
Brunhilde Pasold, informa
ainda que no dia 28 de agos
to acontece, no ParqueMu
nicipal de Eventos, o pri
meiro fórum para a forma

ção do Conselho Municipal
do Idoso. ''Vamos lutar pe
la defesa dos direitos do

idoso através da participação
de toda a sociedade", con
clui a secretária.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Caminhada foi de 3 quilômetros, mas ninguém desistiu

-suc

couso de um mal
erá ter que odiar

uma viaQem ou passeio. No
���inal de distan
ciamento.

ião - Divertimento às

algo que náo conhece
erá dor zebra. Emoções
m flerte com homem de

o impulso sexual.

etivos e domésticos.
seu humor, evitará
relacionamentos.

der de seduçáo estará •

e.

Capricórnio - Melhore o seu

poderá se desentendercom
. Clima mágico '00 Iodo do

Uma converso franco
romance.

�ql\'..é,��\ - Preocupaçã
�Jlfh� poderá deixá-I

!1��,!i�1as não descont
�sIJfill8's!,JTrabalho extra vir'
o calhar. Atração por u

colega.
Peixes - Há sinal decleqrics

polgação no amor

ão à primeiro vist
ntecer. Em coso, evit

ou irá se magoar.
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ta em destaque
-

En�ino M.édio:

Categoria - C (2" Grau)

Atletismo
75 Metros - Masculino
I" Luaar - 201

2" Lugar - 201

75 M.etros - Feminino
1" Lugar - 1 02

2° Lugar - Teroeirão

1000 Metros - Masculino
1· Lugar -·301

..

2· Lugar - 30 I

1000 Metros - Feminino
I" Luuar - 201
2° Lugar .. - 101

Salto em Distancia - Masculino
1· Lugar - 101

2· Lugar - 301

Salto em Distancia - Felninino
1"Lugar-102
2" Lugar - 101

Basouetebol
.Masculino
].(1 Luszar .... Tercoirão
2· Lugar':" 101

F'uesat

·Feminlno
1 o Lugar .... Terceirão I
2" Lugar - 101

Fut. Suíco
Masculino
10 Lugar ._- Terccirão
2° Lugar - 301

Handebol
.Fe.mlnino
I" Lugar - 102

2° Lugar - Terceirão

Tênis de Mesa

Masculino
1· Lugar - 102

2" Luzar - 201

.Fe·minino
1° Luszar .... 102

2· Luzar - 302

Voleibol
Masculino
I· Lugar - Terce irão
2° Lugar - 202

Feminino
I" Lugar - 201

2° Lugar - Terocirão

Xadrez
l\<lascullno
I" LUI>ru' 201

2"Lul!ar 102

·Femi.nlno
I" Lugar - 201
2"LulZar Terccirão

Olichamp 2002 -O esporteMaris
O Colégio Marista São Luís promoveu, de 9 a 12 de julho, a 19" edição da Olichamp (Olimpíada Champagnat).

O evento foi alusivo a São Marcelino Champagnat, fundador da Congregação Marista, e teve como objetivos
atender às necessidades de formação integral do educando, incentivar a prática esportiva interna e despertar nos
alunos o interesse pelo esporte:

O cerimonial de abertura, realizado nas dependências do Complexo Esportivo Marista, 'contou com a presença
de várias autoridades, pais, professores, ex-alunos que assistiram a um verdadeiro show esportivo cultural.

A competição reuniu alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio. As crianças da educação
infantil e de la a 4a séries tiveram atividades como visita ao zoológico, gincanas, contação de histórias, oficinas de

artes, de música, de literatura, entre outras atividades.
Confira abaixo a classificação do Ensino Fundamental de 5" a 8" série e Ensino Médio:

Ensino Fundamental;

Categoria - A (5· e 6· Séries)

Atletismo
75 Metros - Masculino
1" Luear=- 52
2° Lugar-62

v

75 Metros - Feminino
1 ° Lunar - 62 ,

2° Lugar- 52

1000 Metros - MascuUno
JO Lugar- 62
2°Lm�ar-62

1000 Metros - Feminino
l° Lugar- 62
2° Lugar - 51

Salto em Distancia - Masculino
IV Lugar- 52
2° LUlO!ar-62

<'

Salto em Distancia - Feminino
IV Lugar- 52
2°LulI:ar-61

Futsal
Masculino
10 Lunar - 62
2" Lugar - 51

Femlnln.o·
1° Luuar - 61
2° Lugar-62

Handebol
Feminino

Tênis de Mesa
:MascuUno
1" Lugar - 61
20 Lunar - 62

Feminino
J ° Luear - 62
2° Lugar - 61

Voleibol .

..

Masculino
IV Lugar c--ô l
2°Lugar-62

Feminino
1 ° Luaar - S2 ..

2° Lugar - 61

Xadrez
Masculino
IV Lugar- 52
2°Lullar-S2

Feminino
I" Lunar - SI
2° Lugar=- SI

Categoria - .B (7" e 8" Séries)

Atletismo
75 Metros - Masculino
1° Lugar- 81
2° Lugar=- 82

75 Metros - Femíntno
l° Lugar - 81
2° Lugar - 71

1000 Metros - Masculino
IV Luzar=- 84
2° Lugar- 81

1000 Metros - Feminino
l° Lugar- 81
2° LUlZar-71

Salto em Distancia - Masculino
1° Luear=- 82
2° Lugar-82

Salto em Distancia - Feminino
I" Lugar - 72

2° Lugar - 81

Handebol
Feminino

Handebol
Masculino
I" Lu:ar

- 81
2° Lu 'ar- 82

Futsal

I

Tênis de Mesa
Masculino
I" Luzar - 82

2° Lugar-71

Feminino

1." Lugar - 82
2v LUl'!.ar-72

Voleibol

II
Fembilno

X drea z

Masculino
1 ° Lugar - 82
2" Lugar-72

Feml.nino
I" Lugar-72
2° Lugar - 71

.

O Colégio Marista São Luís, através de sua direção, parabeniza a todos os participantes da Olichamp/2002 e

agradece a todos aqueles que colaboraram para que o evento fosse novamente um sucesso, em especial aos professores
de �ducação Física. Este sucesso é, sem dúvida alguma, resultado de trabalho qualificado e participativo e ratifica a

posição proeminente que o estabelecimento de ensino possui no contexto esportivo de nossa região.

PROCURO ADVOGADO (s)
Para estabelecer sociedade

em escritório
de advocacia em Jaraguá do Sul

Trtltar: 9967-8888 Oll 47 343-0055

A colsSão outono/inverno 2002 da,Yang Fashion está repleta de

�rtig05 em fios e lãs exc:lusÍ.vomante fe�i�ino5_ 81u505, casacos,
twlnsets, em manga longo e 3/4. De modal,. budê, elastano e lij, noS

cores de deslgn que marcam as ••ndênetes do moda atual.

Especla'iz.ada 'omb�ni na confecção d. linha fttness, a :Vang Foshion
lança sua coleção 2002_ Artigos para academia, natação.
hidroglnástico� tudo em supplaX,. um produto desenvolvido

espeCialmente para a pr6tlco de qualquer modahdade esportivo.
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I MOTO: EV�NTO VAI REUNIR CERCA DE 150 PILOTOS E PÚBLICO DE DUAS MIL PESSOAS

,e ABERTO DE FUTSAL
Três equipes já estão garantidas para a próxima fase do

Campeonato Aberto de Futsal/2OÓ2 - Troféu W1Zard

Idiomas, depois dos resultados do último final de semana:
Kiferro, pelaChaveA; 2000Auto Center e Posto Cidade,
os dois classificados'do Grupo C. Já a Chave B está

indefinida, pois os quatro times têm chancesmatemáticas

. depassar à fase seguinte. Hoje, a Arsan entra em quadra
contra o Ceij, a partir das 14 horas, Speed Press pega o

Baumann, às 15 noras; Posto Cidade enfrenta o 2000

Auto Center, às 16 horas, e Kiferro joga com Baquetas
Spanking, às 17 horas. Todos os jogos serão realizados

noginásio de esportes daArsepum (AssociaçãoRecreativa
dos Servidores Públicos Municipais).

Sexta etapa do Estadual de
I

Velocidade será em Schroeder �
!iSCHROEDER-A sexta

etapa do Campeonato
Catarinense de Velocidade
será realizada este final de

semana, no Centro Espor
tivo da Prefeitura do Mu

nicípio. A comissão orga
nizadora da competição
tem expectativa de reunir

aproximadamente 150

adeptos de velocidade so

bre duas rodas, vindos de
diversas cidades do Estado
e também do Paraná.

"Nós .conseguimos trazer

esta etapa' do campeonato
aqui para Schroeder de-

Comissão, organizadora espera público de duas mil pessoas e cerca de 150 �11�tÓ�
• vida ao nosso bom rela-

PROGRAMACÃO.. "

.11de"lhD
ftllllllurltdo 'ROERO
i«aI: Girf6sio·dê' Espo!IíSAiIh!IfM6111r
m:19i30hOfQS�t�: Politia/l4jliiilr

DI Ih 2la.'tifho
j'lliIriidfiMâIhi
lU:Pórtolde'JaragllÓ

16/07 nh Aheifvra da Feirei Bái!tlà,Mamal
do Colégio Divina Provifl'fI4ia:
17/07 2Oh30cnin • Timinlio Boldo Voz e VIolão
18/07 2Oh· Demo rIO 21 h30min Banda IRA
19/Ó7 21� GruJlO RodeIO

,. .

W07· 19� Baiíifa da JekeiraIdade
,

.

2!Íh knda 8,av6na
,

21/07 17h I SerkinejãG(FeiIiYáI do MIlsiai
SIIIáÍIejaJ JaJ)iIa Sam do�

.

Local: POrque MunitilJaI de Evinias pDViIhõés Ao
8 e (.ReGI.: Al'EVI

DIa.17ci21d1lu1ao
FtsllYil ..F_i AalíIII_
1.ociII: Cerrtra CullulaI, molas, EmprtSl!S •
ProsaS. Reólizo!io:' SrAR

DIa I'. fi"· c......... dO. I_I"
. !«aI: ParqueMa�
Realizàiãà: (enlro de COiIviviiKia dá Tllteira
liIad,ll'� .

king do campeonato cata

rinense.
Os pilotos que ficarem

nos oito primeiros lugares
vão receber troféus, e os

três primeiros ganham prê
mio em dinheiro.

A entrada, hoje, é gra
tuita, e amanhã os ingressos
serão comercializados no

valor de R$ 5,00.
(FABIANE RIBAS)

cionamento com os res

ponsáveis pela Federação
Catàrinense deMotociclis

mo, além da qualidade da .

nossa estrutura para sediar
'. o evento", considera o

presidente do Javali Moto
Clube, Ildefons Berchtold,

Os participantes vão

disputar nas categorias
50cc, 60cc e 80cc - que
são provas extras -, além

de 125-4T, 125-2T, 180cc,
125 Especial, Força Livre

Nacional e Força LivreEs
pecial, ''A pista do centro

esportivo está em boas

condições; é de velocidade
e tem extensão de mil me

tros", diz o presidente, que
está contando com a pre
sença de aproximadamen
te duas mil pessoas .

Os' treinos livres estão'

marcados para iniciar hoje,
a partir das 13 horas, pros
seguindo até o fim da tarde.

No período da noite será

realizada festa julina ,e, p3,ra
animar o. público, haverá
apresentação de bandas.

Amanhã, às 8 horas, co
meçam os treinos classifica

tórios, e, à tarde, a'partir das
13.horas, iniciam as provas
oficiais-válidas pelo ran-

iii 13 iIe jutJIi
4' Ilipa CopaMa_ dft lIcIirolJ
Iô: PislIÍ dOiPOrqué MolwM

tl,slh'14 .. julho
I' 1IIc..1rD d. Gnpo. FaIdórko.11If.tIs
IR Colégio Evangélka Jàràgi16
Idzoião: Siinnras'VoIlisi�nziruppe

Dfas13.14 �,julho
IX lejla dó CoIÕIIô
� de�o, Desfiles" feslÍI.das
MOforimis,Boi"no ROIIt,-8ál1es DOmin..:" -.

l'
'. .

Dtsfle, Pvxadá dos emIas,é (a� Cuhufat 1IIá. 29 , fi ..,jIIii
l«iSo!.,�,Rêcr:;ÍiÔdci Luzil, (en� ,: 1"'KiIinls,••i',

. Ola 20 ÍliÓô 14�� 1Ni.1i corri ""pa Scifira
Díl.'6í2.l ..........E.·. 200.2 f�'" às22:30·Dl4a21Iniéio9:30tio!âs·'
Nig6iIos doV"'I;c. . '. ioaaI: Sóciêdode Esp. H«r.�.

Resultadosdaprimeira rodadadaCopinhaliayo deFutebol
}ARAGuÀ DO SUL --'--'As

equipes daCo�é!â do SUl
'e o doParaguai' foram .as

ql,le garantiram classifica
ção na Copinha do Mun
dó de Futebol Suíço, pro
mbvidó pelà:'Escola' de

. ErísinoBásico Lilian Ayto�
so Oechsler. Destinada

para atletas de 5" a 8�s sé

ries, a primeira etapa do
'- campe0l'lato {oi realizada
,

no sá��d6 p�sSâdo.·ACo
rêia d()'Sul patticipo� 'de
três jogos, teve duas vi-

,{ tórias, umempate ce ,so:-,'
mou setepontos, nove gols.
pró e doiscontra.X) time'

.
do Paraguai errtrou em

campo duas vezes, obteve
uma vitória, dois empates
e. sornou cinco pontos,
sendo trêsgols pró e um

contra. O artilheiro d� pri
meira rodada foi Q atleta
Franklin, da Coréia; com

.

quatro gols. A defesa me

.'
nos vazada foi do goleiro
Rogério/do Parâ:guai, e a

equipe' mais disciplinada

Espanha, ambas com urn

gol. A equipe mais disci

plinada foi a Coréia.

Qs j()g()S,qll,ÇQ�i.nQ�,
Vão envolver aproxima
damente 700 estudantes da

instituição de ensino, com
,I, ".�� '''!:l' ··t,·

intuito dé' promover a

integração entre os mes

mos, opotfuiti?ando o co

leguismo; arrii��de e es

pírito esportivo entre os

alunos 'p:p's' p�dodos da

manhã, �:;ià.:td'e: ,ç. noite.
(FABIANE RIBAS)

foi ,.â�Arge:ntina, com seis

faltas' e um amarelo.
, 'No feminino, a Argen
tina teve dois jogos,yenceu .

um e empatou outro, so

mando ql,1att;o pontos; um

gol pró e um :coritta: Em
segundo vem a' Espanha,
que atuou duas vezes, ven
ceu urna' e empatou outra

e-obteve saldo de dois gol�,
-

sendo um pro, e um contra.

. As artilheiras até o momen
to são as atleta Samara, da
Argentina, e Mariling, da

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
A.MARANTHUS

ASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIA

ÉDITAL DE CONVOéA.ÇÃO
!

Ficam co�.J.ocados ó�;.senÍiôtes proprietários' do
Condornfuio Edificio Amaranthus pará se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30 de
julho de 2002, às 19:30 hrs. no salão social do oondomírlio,
para deliberação da seguinte ordem do dia:

t"�::d�:�çocIe:��"
3. Outros assuntos de interesse do condomínio.

Pilotos de bicicross vão participar de Mundial
JA.:ltA,'�t;J�";P9 �UL --'ti Jllr�gu_á,(Jsl'ilotosdó�u� desrealizadas, .dll noite, e sábados, à tar-

��(> fi,�'d,i;s�írlllÍ1� 'p�SSl!:',,, ;�cípiosê sqbres�aírl\in em,' , ;i Ô diretor d� ·Bkic�oss· • de, 4: intenção é entrar no .

.

d6, atletas da' eqUipe 'jara-'
.

relação aos d�lÍlais c6rril'e�" v�ídir M�retti garante que ritmo dê vitórias e conquis-
guaense de Bicicross parti- tidores vindos de diversas os atletas estão se dedican- tar bons resultados no

ciparam da terceira etapa cidades do Sul do País. O do cada vez mais e trazen- Campeonato lylundial de
.. da Copa Malwee da mo- grupo jaraguaense foi <lo resultados positivos pa- Bfdcio�sl';'saIlêhtaMoretti.

dalidade, realizada na pista campeão, somando dez ra jaraguá do Sul. "Agora As prdViàs ii\ternacionais
do Parque Malwee, no sá- títulos de' primeiro lugar, os adeptos de aventura so- serão realizadas na cidade .

.

'. ,bad9,;]N'a cySpM�; qUe .(�-; .. al�tA de ter conquistado 26 bre duas rodas estão trei-' de Paulínia, em São Paulo,
, /:'\fe'j�atraÓímó :dã: empreSa . tro:féus' entre os melhóres' 'haôdb 'todas :as terças' e' e"nt're os dias 23 e 28 de

Mhlwee Malhas e Hospital pilÓtb'� nas 35 modalida- quintas-feiras, no período julho. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul, 19 de julho de 2002.
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12 CORREIO DO POVO, ESPORTE

com transmissão da Rádio
Jaraguá. As partidas serão
disputadas no Estácllo João
Marcatto, palco da cerimô
nia de premiação e encerra.
mento do campeonato.

Até o momento, o atle.
ta Jean Carlos Caetano, da

equipe da Kiferro, está na

liderança da artilharia, com
11 gols. Com apenas cinco

gols sofridos em nove

partidas, o Atlético é o do
no da defesa menos vaza·

da. A equipe que ficar com
o título de campeão vai
receber como prêmio um

boi de 15 arrobas, 25 me

dalhas e troféus; o segundo
colocado leva um boi de
dez arrobas, 25 medalha
e troféus; quem ficar em

terceiro recebe um suínode
80 quilos, 25 medalhas e

troféus; em quarto lugar,
ganha um suíno de 60 qui·
los e um troféu. Também

serão premiadas a equipe
mais disciplinada, o artilhe

ro, 'o atleta-destaque e a

defesa menos vazada.

SÁBADO, 20 de julho de 2001

]ARAGuA DO SUL -

Amanhã será dia de de

finição do título do 200

Campeonato Varzeano.
Raul Valdir Rodrigues -

Troféu Posto Mime 25

Anos. A equipe do Atléti

co, que venceu o Eletropol
no jogo' de i?a das finais,
pode perder a partida de

volta por até um gol de di
ferença, para ficar com o

título da competição. Para
evitar a festa dos atletita

nos, o Eletropol precisa
vencer o jogo de volta com
uma vantagem a partir de
três gols, pois sendo a di

ferença de dois gols, a de

Cisão irá para os pênaltis. A
situação é a mesma na dis

puta pelo terceiro lugàr,
conde a Kiferro, que venceu

oDepecil por 4 a 2, está com
a vantagem na partida de

volta, marcada para ama

nhã, a partir das 13h30, co
mo preliminar da gran
de decisão entre Atlético x

Eletropol, que tem início

previsto para as 15h30,

Divulgação

Siqueira e Jeferson dos Santos durante treinamento
"

'petição foi aprovada para
acontecer em Jaraguá do

Sul, depois que a entidade

foi organizada. "A asso

ciação conta hoje com o

cadastro de três academias,
que englobam cerca de 90

atletas, a partir dos .5 anos

de idade", diz,'enfatizando
que a prática deste esporte

proporciona condiciona

mento físico, prevenção de
doenças, saúde psicológica
e educacional. "Tem mui

tas pessoas que procuram
o tae kwon do também

pata tentar acabar com a

dependência com drogas,
vícios em geral, além de

ser uma alternativa para

reúne cem lutadores, amanhã

I INÉDITO: PELA PRIMEIRA vÉi EM JS, A COMPETIÇÃO VAI TRAZER OS MELHORES LUTADORES DO SUL DO PAís Amanhã é dia de decisão no

Sul-brasileiro. de Tae Kwon Do Campeonato Varzeano 2002

]ARft.GUA DO SUL - Pe

la primeira vez o Municí

pio vai ser palco de Cam

peonato Sul-brasileiro de

Tae Kwon Do. O evento

será realizado amanhã, a

partir das 14 horas, e deve
se estender até aproxima
damente 18h30, no ginásio
de esportes da Marisol.

Organizada pela Associa

ção Jaraguaense de Tae

Kwon Do, a competição
vai contar com cerca de

cem adeptos desta arte
marcial, vindos de diversas
cidades do Sul do País.

Eles vão competir nas ca

tegorias Adulto, Infantil e
Juvenil, todos no mascu

, lino e feminino.

Originário da Coréia,
Tae KwoADosignifica Pé,
Punho e Caminho Espiri
tual. O presidente da asso

ciação, Allan Fábio Si

'queira, destaca que a com-

aprender a ter disciplina,
autodefesa, entre outros

benefícios", enfatiza.
Esporte olímpico des

de 2000, o tae kwon do

conta com dez faixas,
partindo da branca até

chagar à preta. O evento

de amanhã vai contar com

a presença do campeão
mundial coreano de 1983,
o grão�mestre Byung II
Lee, além dos melhores lu
tadores do Sul db Brasil.'

As pessoas que dese

jam prestigiar o evento de

vem entregar um agasalho
ou um quilo de alimento

não perecível. Os dona

tivos serão distribuídos a

famílias carentes deJaraguá
do Sul. Àqueles que se

interessarem em ter aulas

de tae kwon do podem li

gar para o telefone da asso

ciação: 9992-5169, com

Siqueira. (FABIANE RIBAS)

para conquistar o mundo. CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A nossa hana§j61você já tem.

Agora, só falta escolher a melhor
companhia

'\ "'''''1'\
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