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O. Hospital Municipal Santo Antônio

inaugurou, ontem à tarde, o seu novo Centro

Obstétrico. A nova unidade ocupa uma área de

300 metros quadrados e recebeu R$ 40 mil em

investimentos feitos pela Prefeitura. Na sole

nidade de inauguração, a direção do hospital e
o poder público municipal homenagearam a ex-

parteira Alzira Lunelli Bertoli, dando seu nome

a nova unidade. Os planos, agora, são para as

reformas no Centro Cirúrgico e na alamasculina.

Na mesma solenidade, o empresário Antídio

Lunelli fez uma doação �e R$ 10 mil para com

pra de equipamentos.
PÁGINA 9

A homenageada Alzira Lunelli Bertoli, acompanhada do prefeito Mário Sérgio Peixer (D), quando cortava

a fita inaugural do novo Centro Obstétrico do Hospital Municipal Santo Antônio, queleva seu nome

•

Igreja completa 50

anos de história

A Igreja Nossa Senhora. do

Rosário, situada no Bairro Ne

reu Ramos, comemora o cin

qüentenário de fundação, ama
nhã. Mais de 150 pessoas tra

balharam na organização da

festa.
PÁGINA 6 E ENCARTE

Crianças e adolescentes foram
maioria nos primeiros dias da
Feira do Livro, que está na 7a edi

ção e encerra neste domingo, no
Parque Municipal de Eventos.

Página 8

\

A quarta etapa do Campeonato
Estadual de Arrancadão acontece
neste final de semana, na pista
do Autódromo daraquá Motor
Clube. Página 11

Participantes do Jipe
Raid enfrentam Prova
da Gangorra, hoje, às
13h30, na Marangoni
Autopeças
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Santa Catarina e a

participação feminina
CHRISTIANE HUFENÜSSLER - Empresária, Jaraguâ do Sul

I

Tenho conversado com muitas mulheres por todo o Estado sobre a importância
de uma maior participação nossa em todas as atividades. Mesmo com toda a carga
his;óricà qui: nós temos (só em 1897 foi aprovada a lei nos Estados Unidos que

proibia.os homens de baternas 'mulheres) precisamos construir, através da

parucipação.umasociedadecom conceitos e modelos mais femininos. Ainda que

proteção e privilégio só. cabem a minorias e significam a antítese da igualdade, não
são poucas ás razões que devem nos motivar para mudar este cenário.

O momento é oportuno para uma reflexão neste rúvel. Afinal, em épocas de

campanhas, as pesquisas sobre o perfil da população são mais avaliadas e divulgadas .

. Neste morr:ento a mídia demonstra.o percentual da população por classe social,
.

grau de instrução e sexo. Há poucos dias, foi publicada uma pesquisa qu� falava
sobre o número de eleitoras '�ulheres e, mais uma Vé;Z, ficou claro a importância
da mu1h�r, jâ que, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo Tribunal

'Regional Eleitoral de SantaCatarina, 50% dos eleitores aptos ao voto, são mulheres.
Ou seja, da população eleitoralmente ativa - 3.S:17.977 pessoas -, temos uma

diferença de 3,8 mil eleitoi:as ·em relação ao universo masculino.

Mas, embora tivéssemos inativos para festejar, a verdade é que o número que
realmente preocupa é que a participação das·mulheres no pleito não é proporcional
a esta -superioridade estatística. Palha nossa por não' participar ou falta de

conscientização dos atuais candidatos? Provavelmente muitos' vão dizer que já"
existe um percentual definido por lei para candidatas mulheres. Isto é o suficiente?
Se não existisse a lei, mudaria alguma coisa? A reflexão que proponho é quanto ao

processo, a estrutura, o encaminhamento e também sobre as propostas ...

Sem uma maior participação, ou sem uma proposta específica apresentada,
teremos a chance de fazer crescer a participação das mulheres em-um Estado em

que até o nome é de uma mulher?

,

; O verdadeiro sentido da vida
MAuRÍLIo DE CARVÀLHo -Jornalista, pós-graduado em

Políticas 'Públicas

Desde sempre o homem trava uma luta inglória em relação à sua existência.

Questiona de onde veio, para onde vai e qual a razão de estar aqui. Muitos sequer
se dão ào trabalho de tentar entender o significado da existência terrena; apostam
n'a conquista de bens materiais para justificar sua estada. Poucos são os que
concebem o verdadeiro sentido da vida e a essência do ser humano. Entre eles

podemos citar Jesus, São Francisco, Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther

King, Che Guevara e outros que ofereceram a própria vida na luta por ummundo
melhor e mais justo.

O materialismo exacerbado legitima a corrida à riqueza a qualquer custo. O
modelo consumista ditado pelos Estados Urúdos transformou a acumulação de

capital e, conseqüentemente, o prestígio advindo dele na razão de existir. Todavia,
a desigualdade e o descompasso social criaram milhões de miseráveis, relegados à

própria sorte e tratados como seres inferiores. Agora,' além de roubar-lhes os

sonhos, querem limitar seus direitos e estabelecer seus espaços; novos guetos,
como {propõe a Secretaria, de Desenvolvimento Social de Jaraguá do Sul.

A crítica contundente feita pelo jornalista Sérgio Homrich à proposta indecente

de "investigar a migração de carentes" no Município é um alento paramilhares de

seres humanos. Sérgio sempre esteve à frente de nosso tempo.'Extremamente

competente e profundo conhecedor das mazelas do Brasil, dedica-se em tempo
integral às causas populares - não ganha um único centavo por isso. Muito pelo
contrário, investe recursos próprios para dar ao próximo um pouco dê dignidade
e renovar sua fé num mundo melhor.

Ao mesmo tempo que me orgulho de ser seu amigo, alimento uma inveja
profunda pela sua coragem. A luta em favor dos menos favorecidos, pela vida e

pela dignidade humana, faz de Sérgio um exemplo a ser seguido. Talvez um dia

terá seu trabalho social reconhecido, assim como tantos outros. A vergonha da
covarclía· e da omissão me impulsionou a escrever esse texto, que tem dois objetivos:
repudiar a proposta preconceituosa da secretaria e homenagear esse guerreiro do
bom combate. Infelizmente a miopia fidalga impede que a elite perceba o

verdadeiro sentido da vida, contribuindo para confundir as mentes, levando às

\ arbitrariedades. Diariamente, a sobrevida desfila diante de olhos mecanizados

que insistem em não reconhecer as reações empíricas da luta pela sobrevivência
- a retórica globalizante empurra os jovens para um m�ndo cada vez mais

conflitante, desigual e desumano. E, enquanto houver absurdos dessa natureza, a
elite não conseguirá usufruir de suas conquistas, precisará, sim, cada vez mais, se
entrincheirar para defendê-las, Cabe à sociedade convocar essa mesma elite a

purgar suas culpas e cobrar das autoridades, forrada de incompetência, o fim dos

privilégios e da discriminação, e trabalho para o bem-estar de todos.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jo"'!'l se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer aS correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Pelo fim da mesmice
Inicia na segunda-feira, o

horário gratuito de propagan
da eleitoral no rádio e televi
são. O público poderá conhe
cermelhor as idéias dos candi
datos à sucessão do presiden
te Fernando Henrique Cardo
so, no Palácio da Alvorada, e

dos pretendentes de cargos
eletivos em geral: candidatos
ao Senado, Câmara Federal,
candidatos a governador e de
putados estaduais.

Os eleitores assistirão a

um verdadeiro de�fi1e de

concorrentes, considerando

que só em Santa Catarina são

centenas de nomes que esta

rão disputando estas eleições,
e dada a estratégia dissemina
da entre os partidos de mobi
lizar o maior número possível
de filiados e militantes, pois,
destes, depende diretamente
o vigor a ser imprimido no

. ritmo da campanha e na dis

puta da preferência dos elei

tores.

E nesse processo conhece
rão uma infinidade de propos
tas, que vão daquelas consis-:

tentes a outras incoerentes, e

outras ainda estapafúrdias e

rVale ressaltar que a

alfnção de boaparte
dls nações do mundo

observa a cena

brasileira

até desnecessárias, mas todas,
produto do menor e maior

grau de experiência e conhe

cimento de nossa gente, amal

gamando um processo que é,
em essência, o exercício de
mocrático da nossa gente,
num país que há pouco pade
cia sob a ditadura militar.

A cobertura feita, sistema
ticamente pela mídia, já nos

deixou familiarizados com

muitos desses candidatos,
principalmente os que con

correm ao Governo do Esta

do e à Presidência da Repúbli
ca, e têm divulgação mais fre-

.

quente. Compete ao eleitor

ampliar agora essa avaliação
\

e fazer, finalmente, a escolha

dos nomes que entender se

jam os mais aptos para as ta

refas a que estãose propondo.
Um aspectopositivoé.que

a divulgação mais intensa nos

meios de comunicação, a par- .

tir da sef!lana que vem.poí
tirar a campanha eleitoral

mesmice, da monotonia qu

já se jnstala, dado que os c

didatos, até P ,presente m

mento, têm feito muitas pr
messas, mais do que qualqu
outra coisa. Por isso, cresce'

curiosidade em saber se o to

dos candidatos irá conver�

para o debate aberto e denú

cias ou ficará nessa retórica

Vale ressaltar que a aten·

ção de boa parte das naçõel
do mundo observa a cenabn

. sileira. O atual impasse da si·

tuação econômica e política
nacional, em que o setor pro·
dutivo ainda' espera pelai
efeitos da recente confims

ção do novo empréstimo obu,

do no Fundo Monetário Inter·

nacional, mostra que algo mu·

dou no BrasiL Por diversal

razões, o que acontece aqUI

já tem reflexos e gera preo·
cupação no exterior. C�moji
indagamos antes neste espa·

ço: de repente ficamos impor·
tantes? É verdade. Das 50�

maiores empresas america·
nas 420 têm subsidiárias no

, .
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o secretário de Obras, Viação e Saneamento da Pre

feitura de Guaramirim, Lauro Frôhlich afirmou esta

semana, durante entrevista coletiva semanal concedida

pelo prefeito Mário César Peixer (PFL), que a co

munidade de Guaramirim nunca viu tanta obra sendo

feita ao mesmo tempo. Tanto trabalho, segundo
Frohlich, é resultado do empenho da administração
públicaem atender antigas e novas reivindicações feitas

pelos moradores dos mais diferentes bairros do mu

nicípio de Guaramirim.

FECHADAS
'Depois de muita discus

são e conversas, o prefei
to de Jaraguá do Sul, Iri
neu Pasold, finalmente
fechou as administrações
regionais dos bairros Ne-
reu Ramos, Santa Luzia

e Rio Cerro, e exonerou

os coordenadores, inde
pendente da pressão po
pular feita pela comuni
dade de Nereu Ramos
em favor da permanê
ncia da ex-vereadora
Maria Elisabeth Mattedi

(PFL). Agora, o prefeito
anuncia a reestruturação
das regionais, que devem
voltar a funcionar dentro
de 15 dias, mas com co

w· ordenação de funcioná
rios de carreira. A exone

ração dos coordenadores
e a reestruturação das re

gionais faz parte das mu-

o.
danças geradas a partir da
reforma administrativa
da Prefeitura.

COMíCIO
A vereadora e candidata
a deputada estadual pelo
PFL Maristela Menel

realizou, ontem à noite, o
primeiro comício de sua

campanha, que aconteceu
a partir das 19 horas, no
Bairro Benjamin Cons

tant, em Massaranduba.
Além deMaristela, estive
ram presentes ao comicio
o presidente regional do
PFL, Alcides Pavanello,
segundo suplente do

deputado estadual Paulo
Bornhausen (PFL), can
didato a senador. Verea
dores e outros simpatizan
tes também comparece
ram para dar apoio à can
didatura de Maristela Me-

"Jamais se fez tantas obras em Guaramirim.
,. A comunidade nunca viu nada igual em

administrações anteriores." (A afirmação é do
secretário municipal de Obras e Viação, Lauro
Frohlich, ao se referir às obras realizadas pela
Prefeitura).

Jia1&LiJ 'i'I'as� ,MI�
Altevir Antonio Foga�a Juniorllllllllllll .

OAB !se 2969·B
.

Osvalina Vargas Rodrigues
OABjSC2968·B

Rua 25 de Jul�o, 234 . Boi rro Vila Nova· Jaraguâ do Sul/se Fone /Fox: 370·8866 :
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I PARTICIPAÇÃO: JOVENS BUSCAM NA pOlíTICA ALTERNATIVAS PARA MUDANÇAS NA SOCIEDADE

]ARAGUÁDO SUL-As
petistas da ala jovem do

partido, Luciane Beatriz Ri
chter, 23 anos, e Lauricéia

Cardoso, 22, estão empe
nhadas na campanha eleito
ral deste ano. As duas parti
cipam de cursos sobre po
lítica em Joinville, aos sába
dos, para estarem sempre
por dentro de todas as in

formações necessárias para
uma boa participação den
tro do partido e na socie
dade em que vivem. A in

te�ão, segundo Lauricéia,é aClquirir o máximo de

preparo para, quem sabe,
disputar ao. cargo de ve

reador nas próximas elei

ções municipais.
Na avaliação de Lucia-
J.,

alne, os Jovens norm mente

não se interessam por po
litica e sempre são conside
rados inexperientes para
exercerem cargos políticos.
"Queremos mostrar que
não é bem assim e provar
que os jovens têm boas

propostas, e somente rejei
tam a política quando não

são estimulados ou não são

respeitados em seus an

seios", afirma. a jovem.
De acordo com o pre

sidente do PT Jovem de

Jaraguá do Sul,José Spézia,
o PT está trabalhando na

tude, que vê no PT uma

chance do País termais jus
tiça social.

Lauricéia e Luciane são

filiadas há cerca de dois

anos e pretendem conti
nuar na militância política
partidária porque acredi
tam que é através do voto

que se pode mudar a atual
situação das coisas.

Ela afirma que as mu

lheres, de um modo geral,
estão deixando a acomo

dação e a insegurança de
lado e estão cada vez mais

ocupando espaços, até
então ocupados basica-

(PMDB). O diretório do
PPS encaminhou ofício à

Prefeitura de Guaramirim,
além das administrações
públicas de São Bento do
Sul eMafra, solicitando au

diência com os prefeitos.
As reuniões, mais do

que visitas de cortesia, têm
como objetivo discutir futu-

PT Jovem de .laraguá do Sul

amplia chances do partido

luciane e lauricéia engajadas na política partidária de Jaraguá do Sul

tentativa de cumprir a lei,
que prevê em 30% a par
ticipação da mulher nas

disputas eleitorais. "Esta
mos fazendo todo o pos
sível para que, quando che

gar a nossa hora, tenhamos
condições de mostrar que
sabemos fazer política",
enfatiza Spézia.

Assim como Spézia, os
integrantes da ala jovem _

garantem que ingressaram
no partido devido às pro
postas ideológicas do PT.
''Acho que a ideologia do
PT tem muito em comum

com os anseios da juven-

]ARAGUÁ DO SUL - O PPS, faz parte do roteiro de
candidato a deputado esta- visitas aos chefes dos Exe-
dual pelo PPS do Municí- cutivos da região, que o

pio Luz Felipe Martins' Ca- candidato pretende realizar.
valcante reúne-se na pró- Luiz Felipe já se reuniu
xima segunda-feira, às 11 com os prefeitos de Coru-

horas, como o prefeito de
__ pá, Luiz Carlos Tamanini

Jaraguá do Sul, lrineu Pa- (PMDB), de Massarandu-
sold (PSDB). O encontro, ba, Dávio Leu (PFL), e de
solicitado pelo diretório do Schroeder, Osvaldo Jurk

1 Sa.by cJ09 + ll<a.po + 1 Surpresa.

mente por homens.

Engajadas na campa
nha dos candidatos petis
tas da região, Lauricéia e

Luciane deixam as festas

de lado para participarem
da distribuição de material
dos candidatos, e não se

incomodam em perder as

tardes de sábado em reu

niões, onde se discute as

estratégias de campanha e

como fazer para ajudar o
partido. "Estamos cum

prindo com o nosso dever
e direito de cidadãs", res
salta Lauricéia.

(MARIA HELENA DE MORAES)

nel. Hoje, às 19 horas, no
diretório do PFL,Werner

Schuster, ex-secretário de

Agricultura e. Meio Am
biente da Prefeitura-deJa
raguá do Sul, fala aos jo
vens sobre política.

r ENTRE ASPAS_�__

Candidato do PPS tem encontro com lrineu Pasold
ros projetos. "Inicialmente,
a intenção é abrir um canal
de comunicação com as

administraçõesmunicipais e

nos colocará disposição dos
prefeitos", explicou o can

didato, acrescentando que
pretende, caso eleito, ser o
elo entre a região e o Gover
no do Estado.
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I TRABALHADORES: ABONOS E RENDIMENTOS A SEREM PAGOS SOMAM R$ 2,2 BILHÕES

PIS: CEF avisa pagamentos
a partir de 12 de setembro

pondentes bancários da
CEF.

No exercício 2001/
2002, a Caixa Econômica
Federal beneficiou 4,6 mi
lhões de famílias com o pa
gamento doAbono Salarial,
um recorde de 92,3% do
total de abonos disponiveis.
A meta da Caixa para este

ano é superar esse recorde.
Outros 14,7 milhões de
Rendimentos foram pagos
a trabalhadores em todo o

território nacional, totalizan
do, entre Abonos e Rendi
mentos pagos, R$ 1,2 bilhão.

Caraguá faz promoção de veículos para empresas �
]ARAGuA DO SUL - A

CaraguáVeículos lançou, es
ta semana, uma promoção
de descontos para veículos
de série adquiridos por em
presas. Até meados do mês

passado, as empresas que
adquirissem cinco veículos
sedam contempladas com

um desconto total de 12%,
iniciativa esta em virtude da
isenção do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços) em São
Paulo. A nova promoção re- Arquivo/C�

duziu o número de veículos Com a nova promoção, a Caraguá Veículos pretende vender de 20 a 25 veículos Okm

]ARAGuA DO SUL - A para saque R$ 989,6 mi- (10/10) novembro (16/10),
CEF (Caixa Econômica Fe- lhões em Rendimentos do dezembro (23/10), janeiro
deral) inicia no dia 12 de se- PIS, que beneficiam 33,2mi- (29/10), fevereiro (13/11),
tembro o pagamento dos lhões de trabalhadores. No março (20/11), abril (26/11),
Rendimentos do PIS e do total, a Caixa estará desem- maio (11/12) ejunho (18/12).
Abono Salarial para traba- bolsando cerca de R$ 2,2 Para sacar os benefícios,
lhadores de todo o País. A bilhões. os trabalhadores devem

exemplo do exercício ante- Em 12 de setembro, so- procurar qualquer agência
rior, o calendário de paga- mente os trabalhadores nas- da CEF. Os trabalhadores
menta obedece ao mês de cidos no mês de julho pode- que possuem o Cartão do
nascimento do trabalhador. rão fazer seus saques. Os Cidadão e senha cadastra-
No exercício 2002/2003, a nascidos em outras datas de- da poderão realizar os sa-

Caixa tem disponivel para vem seguir o calendário de ques também nas casas 10-
o pagamento de abonos R$ pagamento: A ordem dos téricas, nos terminais de

1,2 bilhão, que devem bene- pagamentos é a seguinte: auto-atendimento e nos es-

ficiar 5,9milhões de famílias. nascidos em agosto (19/9), tabelecimentos comerciais
Também estão disponíveis setembro (25/9);. outubro que contam com os corres-

guá, a promoção deverá
elevar de 20 a 25 o núme
ro de vendas por mês. "Ela
não tem prazo para acabar
e a única exigência feita pela
fábrica é que o veículo não

seja revendido num prazo

de 180 dias." Os carros da

promoção demoram cerca

de 30 dias para serem entre

gues pela indústria aos con

sumidores. Sebrão finalizou
informando que a conces

sionária Volkswagen já está

para um e diminuem, em
média, o custo do veículo

zero-quilômetro em R$
3.000,00.

De acordo com o Cé
sar Sebrão, do setor de.
Vendas a Frotistas da Cara-

realizando visitas às em

presas da região para mos

trar as vantagens da pro
moção. Os veículos mais

procurados pelas empre
sas, até o momento, são a .

Saveiro, Kombi e o Gol.

Automotivação ,é o enfoque de palestra'no Cejas
raguá do Sul). O instrutor,
Gerson Passos, é consultor
de varejo da rede Industrial
de Curitiba, administrador
de empresas com pós-gra
duação emMarketing, espe
cialista em varejo e mestre

em gestão empresarial e

marketing.
Entre os tópicos a serem

abordado,s estão "Diferença,

]ARAGuA DO SUL - O
Núcleo deMercados eMer
ceariasACIJS/APEVI esta
rá promovendo o curso

"Gestão de custos no vare

jo", voltado exclusivamente
ao segmento de mercados.
O curso acontece nos dias
19, 20 e 21 de agosto, das
20 às 22. horas, no Cejas
(Centro Empresarial de Ja-

de custo e despesa", "Custo
direto e indireto", ''Tipos de
custo por absorção eABC",
''Levantamento de custos",
entre outros. Este assunto é
baseado em casos reais em

lojas de supermercado de

pequeno e médio portes,
com aplicação prática no dia
a dia. A proposta é passar
de forma genérica os con-

ceitas, haja vista que o tem

po previsto aqui será insufi
ciente para discutir detalha
damente todos os tópicos.
Mas será perfeitamente pos
sível sair com conhecimen
tos básicos para aplicação na
rotina da loja. Mais informa
ções e inscrições através do
telefone (47) 371-1044 ou e

mail: consultor@apevi.combr

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

CU..UAdv....... ....,.,""".SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuH.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv,com,of'<,
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Política e economia
MAURICI ZANGHELINI - Presidente da ASSOCiaI!'
Comeréial, Industrial e Agrícola de Guaramirin

I

zanghe@terra.com.br)
O que está acontecendo com este gigantl

chamado Brasil??
,

A economia anda aos trancas e solavancos'
credibilidade externa e interna está sem confia�
e a organização estrutural está como uma na"

sem leme.

Quem é o culpado?
Será o governo, a população, globalização,1 a

classe empresarial ou será a classe política? Tod:
nós temos uma parcela de culpa, alguns mail
outros menos. Porém, os maiores indicias levatl
à classe política.

Entretanto, não quero dizer que a classl c

empresarial esteja fora disso. Mas vejam você!

por tantas vezes faz-se uma pergunta à pesscs e!

de vários níveis culturais e a resposta é quase
unânime.

'- Ah!, qual a pergunta????
Simples! Em quem você votou para deputado

estadual ou federal, senador e até vereador?
Neste momento faço uma indagação: se nào

nos recordamos em quem votamos nas última!

eleições, provavelmente, nada cobramos deles,
correto?

Por conseguinte, eles também sequer aparecem
nas �omunidades onde receberam apoio para uml

simples indagação: "Vocês necessitam de

apoio?", "O que eu posso fazer por vocêsi",
Difícil acontecer!!

Quando há projetos simples, contudo
necessários, será que eles lembram de pensar se

é bom para a população? Ou será que ficl
somente no que "é bom para o governo", mas,

em contrapartida, é ruim para a população ou

ainda motivo de "intenções"? Também poded G

ser por falta das reformas tão necessárias que E

estão somente no pensamento?
.

Se estamos vivendo uma estabilização de oito I

anos, por que a dívida aumenta tanto? Por que
se aumentou a tributação de 28% do PIB pari �

quase 37% do PIB este ano? Há que se pensar,
VOTAR e COBRAR. Exigir o cumprimento

do prometido.:Este é o mínimo admissível nesW
I

tempos difíceis.

Dr. Pedro Chuj i Niahimori
CRM 2678

Dr. :rvo R'nut Andera Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WUrff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatol�;i
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Estado terá benefícios com
ialil
niri� exportações para o Nafta

CIDADE DE QUEBEC-
�antl .

o secretário de Defesa

Agropecuária do Ministé-.
os,'

rio da Agricultura, Luizlan�
nat Carlos de Oliveira, vai con-

vidar os representantes do

órgão responsável pela
ia, I avaliação sanitária dos Es

)dOI tados Unidos para visita

nai\ rem o Brasil a fim de verifi

vam car as condições sanitári-
as do rebanho bovino. O

aSSI convite será formalizado
Icêl na próxima segunda-feira,
;oa! em Washington, nos Esta
laSI dos Unidos. O objetivo é

mostrar aos americanos

que o Brasil atende a rodas
ado

as exigências sanitárias para
exportar carne bovina fresnào
ca para Nafta (NorthDa!

1 Americanfree trade Agrie�e'l
ement), área de comércio

em que abrange os Estados

ma Unidos, Canadá e México.

d1 Segundo Oliveira, a

conquista dos países da

América do Norte já vem

sendo discutida há cerca de

dois anos, mas a negocia
ção foi interrompida com

a constatação de focos da

febre aftosa no Rio Gran

de do Sul. ''Agora as trata

tivas 'estão sendo retoma

das", frisou. Com as nego
ciações, Santa Catarina tam
bém poderá ser beneficia

da, com a exportação de

carne bovina fresca.

A expectativa é de que
os técnicos americanos fa

çam a análise de inspeção
já no próximo mês de ou

tubro. Embora ainda não

saiba as quantias que po
derão ser exportadas, Oli
veira destacou que a pre
visão é de que a sanidade

do rebanho brasileiro seja
aprovada ainda no pri
meiro semestre de 2003.

do
Indústrias preocupadas

se com o meio ambiente
ca

as, BLUMENAU ....:_ o seg
lU menta químico que parti-
rá .

Clpa da Febratex/Quintex
JC nos pavilhões da Proeb

tem demonstrado um pon-10
to em comum: a preocu-
pação, cada vez maior,
Com o meio ambiente. En-

G
tre as marcas expostas na'

feita, destacam-se trabalhos
como o da Bayer do Brasil,
que, com material técnico
e provas práticas, mostra
ao cliente um resultado in

tereSSante: alia no processo
�conomia de tempo, de
agua e de energia, além do
Controle da emissão de

i poluentes. No estande da
Bayer, os clientes podem
conferir, na prática os re-

sultados deste trab�lho. '

Outra gigante do seg
mento químico, a suíça
Clariant, também trouxe

pará a feira uma novidade

com enfoque ambiental. O
Sandozin BLF é um de

tergente industrial de baixa

forrnação de espuma, e foi

desenvolvido especial
mente para clientes da re

gião Sul do Brasil.
,

Uma opção até agora

pouco explorada no Brasil,
o da estamparia digital, é a

maior aposta da Sintequí
mica para ganhar espaço
no mercado.

Destaque no último São

Paulo FashionWeek, a TX
2-1600\ vem mostrando

vantagens na ,rapidez da

produção.

I ESPERANÇA: AVICULTORES PODERÃO EXPLORAR NEGÓCIOS NA AMÉRICA DO NORTE

Frango de Santa Catarina tenta
(

entrar no mercado canadense
FLORIANÓPOLIS -

MaIS do que exportar anu
almente cerca de 50 mil
toneladas de frango para
o Canadá, volume que de
ve gerar aproximadamente
US$ 50 milhões para o Es

tado, a avicultura catari
nense comemora outra

'importante conquista: a

abertura clp comércio em
um novo continente. Ago
ra, além da Europa, Ásia, .

Oriente Médio e Rússia,
principais importadores,
Sa1/,\ta Catarina chega ao

mJ�cado da América do

.

Norte, reconhecidamente
exigente e lucrativo.

Com o início das expor
rações de frango para o Ca-

\ nadá, a avicultura catarinense
deve melhorar ainda mais o

desempenho no setor em

2002. É que somente entre

César Junkes/CP
Entre os meses de janeiro e março 2002, 226 mil toneladas de frango foram exportadas

os meses de janeiro e março
deste atia, Santa Catarina ex

portou cerca de 226 mil to

neladas, um volume equi
valente a aproximadamente
30% do total comercia-

lizado durante todo o ano

passado, quando o Estado
comercializou 886 mil tone

ladas de frango. O acordo
firmado 'com os canadenses
deve gerar um aumento nas

exportações próximo a-

" 20%, em relação a 2001.
Em valores, a expectativa é

que esse incremento alcance

um montante de US$ 1,1
bilhão em 2002.:

- Badesc realiza seminários sobre microcrédito
FLORIANÓPOLIS - O

Badesc (Agência Catari
nense de Fomento S.A.) es
tá realizando uma série de
seminários em 26 municí

pios catarinenses a fim de
orientar a população sobre
o Programa Crédito de

Confiança. Os primeiros
aconteceram esta semana,
em Caçador e Videira, e os
demais serão realizados

nos meses de agosto, se

tembro e outubro. Em Ja
raguá do Sul, o encontro r

está previsto'para17 de se

tembro, às 18h30, no Cejas
(Centro Empresarial de -

Jaraguá do Sul).
Criado em 1999, o

ProgramaCrédito de Con

fiança prevê a liberação de
crédito que varia entre R$
200,00 e R$ 10 mil para a

estruturação de pequenos
empreendimentos. Q cré

dito se destina a financiar

mercadorias, matérias-pri
mas, melhorias e amplia
ções, além de veículos, utili
tários, máquinas, ferra
mentas e equipamentos no
vos e usados. O prazo para
pagamento é de até 14 me

ses para financiamentos de

capital de giro e de até 2

anos para capital fixo.
Ao todo, são 18 agên

cias de microcrédito insta

ladas em todo o Estado:

Florianópolis, Chapecó,
Criciúma,Joinville, SãoMi
guel d'Oeste, Itajaí, Caça
dor, Canoinhas, Tubarão,
Concórdia, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, São Jo
sé, Rio do Sul, Blumenau,
Brusque, Joaçaba e Lages.

Núcleo promove curso de g�stão de custos rio varejo
\

]ARAGuA DO SUL - sos humanos, comunica- I

Uma parceria entre os nú- ção emarketing, EleusaIn-
cleos de Autorriecânicas e dalêncio Veiga, realiza dia
das Instaladoras Elétricas 19, sobre o tema "Motiva-

da Acijs (Associação Co- ção, integração e ttabalho
mercial eIndustrial deJara- em equipe", a partir das

guá do Sul) está resultando__ 19h30, no auditório .do
na palestra que a pedagoga Cejas'(Centro Empresarial
� pós-graduada em recur-' de Jaraguá do Sul). A pos-

o
•

tura profissional, a comuni
cação, atitudes facilitado
ras em equipe e autornoti

vação e motivação em

equipe fazem parte do

conteúdo. Para os associa

dos dos núcleos promoto
res da palestra, o investimen-

,

to é de apenas R$ 5,00, co-

mo também para sócios da

Acij s eApevi e, os não asso
ciados, pagam R$ 8,00. As

vagas são limitadas e a parti-
.

cipação deve ser confirma

da até o dia 16, através do
consultorLuizDalri, no tele

fone' 371-1044, ou através

do e-mail:luizdaIri@acijs.combr

HEPEReSUPERMERCADOS

BREITHAUPT
. \

O carrinho mais econômico da cidade.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I HORIZONTES: CENTRO UNIVERSITÁRIO BUSCA NOVOS CONVÊNios NO EXTERIOR

Unerj inaugura unidade
de . relações internacionais

JARAGUA 00 SUL - A

Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul) inau
gurou, na tarde de quinta
feira, as novas instalações
do Setor de Relações Insti
tucionais, no segundo piso
do Bloco F. A cerimônia
contou com a presença da

direção, professores e fun
cionários da instituição,
além de autoridades em-

,

presariais. O setor, que já
funciona há um ano, está
alavancando convênios
com universidades na Eu

ropa e nos Estados Uni
dos.

De acordo com a co

ordenadora do setor, Lu
ciana Klein, a nova sede

aponta como mais um fa
tor de consolidação do

processo de internacionali

zação da instituição. Ela co
mentou que a Unerj deverá
firmar, nos próximos dias,
um convênio com a Uni

versity of California, Ri
verside para promover in
tercâmbio de acadêmicos
e professores em diversos
cursos e programas. "São

programas de qualificação
profissional em diversas
áreas exclusivamente para
Jaraguá do Sul e municí

pios da região."
O setor de Relações In

ternacionais está .estrutu-

Cesar Junkes/CP
Reitora Carla Schreiner e Guilherme Almeida, diretor da University of California

rado para dar apoio a pro
gramas de intercâmbios,
como, 'por exemplo, o

'Transnational Executive
MBA, que,. em dezembro,
inicia um novo módulo. O

primeiro grupo esteve em

Jaraguá do Sul entre os dias
4 e 9 de abril, e participou
do seminário internacional

para o intercâmbio acadê

mico, aprimoramento da

gestão empresarial, com
estudos intensivos sobre

economia, intercâmbio co
mercial e legislação do
Mercosul. Dentro da co

operação entre a Unerj e a

California State University,
Hayward, no final do cur-

nalização da Unerj, através
de parcerias que a ·institui

ção mantém com diversos
centros de educação no

exterior.
Elemostrou-se impres

sionado com a organiza
ção do Município e disse
ser muito provável a insta
lação de programas de trei
namento profissional nas
áreas de negócios, direito
e linguas. "É uma região
com potencial enorme e

capaz de superar todas as

expectativas. Acredito que,
até o final deste ano, te

nhamos alguns destes inter
câmbios já instalados", co
mentou.

so os alunos brasileiros vi
sitarão o Vale do Silício,
nos EUA, para realizar o

módulo internacional.
O diretor de Marketing

Internacional e Finanças do
Departamento de Exten
são da University of Cali
fornia, Riverside, o brasi
leiro e professor Guilher
me Almeida, esteve em Ja
raguá do Sul esta semana

cumprindo uma agenda de
visita às empresas e enti
dades empresariais para a

divulgação do programa
Global Business Manage
ment.

O programa faz parte
da estratégia de internacio-

Controle do maruim ainda está longe de acontecer
]ARAGuA DO SUL - O em zonas urbanas. de agora, os mUnlClplOS tipo de trabalho e, por isso,

controle do maruim, inseto Os pesquisadores Se- devem montar um labo- não existe, ainda, solução
que tem infernizado a vida bastião José de Oliveira e ratório, onde seriam anali- para o problema. A Fia-
da população dos municí- Maria Luisa Bauer passa- sadas as amostras dos pos- cruz está acompanhando o

pios da Amvali (Associa- ram toda a manhã de on- síveis criadouros, como os trabalho desde o ano pas-
ção dos Municípios do tem visitando os locais ante- talos das bananeiras e ou- sado. Até agora, os muni-
Vale do ltapocu), ainda es- riorrnente' mapeados co- tros materiais que se en- cípios da Amvali realiza-
tá longe de acontecer. Pes- mo os de maior infestação caixem dentro dos pa- ram a primeira etapa da
quisadores da Fiocruz na tentativa de encontrar o drões do hábitat do inseto. pesquisa, que consiste no

(Fundação Osvaldo Cruz), hábitat das larvas, que vi- "Somente depois disso te- mapeamento das áreas de
do Rio Janeiro, estiveram vem em lugares úmidos e remos condições de pensar maior infestação. Em Co-
ontem em Jaraguá do Sul ricos em material orgâ- numa solução para o pro- rupá, a Secretaria deAgricul-
para darem continuidade nico. Existe a possibilidade blema, mas isso ainda vai tura e Meio Ambiente che-
ao trabalho de identifica- das larvas estarem nos talos levar algum tempo", avisa. gou à conclusão que toda a

ção do inseto.iidentificado das bananeiras e nos es- A pesquisa que está cidade está infestada. Em
como sendo da espécie tercos, mas nada está defi- sendo realizada na região Jaraguá do Sul, os bairros
Culicoides paraensis, co- nido., sobre o maruim é inédita mais atingidos são Garibaldi,
mum namata atlântica mas De acordo com o pes- no Brasil. Oliveira afirma João Pessoa e região de Ne-
nunca visto anteriormente quisados Oliveira, a partir que no Brasil-não existe esse reu Ramos. (MHM)

MEC lançamais coleçõ
de programa literário

BRASÍLIA - As novas

coleções literárias do
PNBE (programa Nacio
nal Biblioteca da Escola) de
2002, que integram a cam

panha "Literatura em mi
nha casa", chegam às esco
las até dezembro próximo.
São oito coleções com cin
co livros cada e destinam
se a alunos da 4a série do
Ensino Fundamental das
escolas públicas. As cole

ções foram apresentadas
peloministro da Educação,
Paulo Renato Souza. Cada
estudante ganhará uma co
leção para usá-la durante o

ano letivo de 2003. A idéia
é tornar acessível aos alunos
e suas famílias um conjunto
de textos significativos pa
ra sua formação cultural e

despertar o interesse por
obras literárias. O ministro

um presente para
nos. "É importante
diretoras não fiquem
eles trancados. Os es

tes precisam recebê.1
primeiro dia ou na p
ra semana das aula!
2003". De acordo c

trocá-los entre si. A c

nha Literatura em �
Casa 2002 soma um

de 21 milhões de livr
4,2 milhões de colei
que chegarão a 3,5
de alunos..

O custo total é ai

19,8 milhões. Mais de
mil escolas que ofer
turmas de 4a série do
no fundamental serão

neficiadas com a dist!!'

ção das obras.

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
\

07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM
\\Grandes cóisas fez em mim o Onlpotenu'
Celebramos hoje a solenidade da Assunção de No,

Senhora. Preservada da mancha do pecado original,
Virgem Imaculada viveu inteiramente para Deus.

semelhança de seu Filho, uma vez vencida a morte, Ma
foi levada em corpo e alma à glória celeste e, pelo Sen�
exaltada qual Rainha do Universo.

'

• Maria assunta ao céu é sinal da esperança segura e

conforto para a Igreja pere-
grina. Dentro do mês vocacio- A aio:

���----------.nal, reconhecemos hoje que as

Vocações à Vida Consagrada'
são dons preciosos e neces-

sários que atestam que o se

guimento de Cristo casto, pobre
e obediente, e o testemunho de

doação e serviço à humanida
de, representam vias privile
giadas para uma plenitude de
vida espiritual.

TAFAC - TAVARE
F. F. COML. LTDA
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275·J

Os classificados
do Jornal

CORREIO DO POVO são os mais
lidos e fortes da Região do Vale do

Itapocu. Ligue para o 371-1919,C
confira!
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. , '.

e participação eomumtarra

l�1 Os cinqüenta anos da Igreja Nossa iii

Senhora do RosMio de Nereu Ramos
re

dá o ensejo de conhecermos um
io pouco da pistória desta Comunidade e

iii da saga dos pioneiros, que laboraram
com abnegação e amor nesta obra.
O início do trabalho da Igreja no
atendimento espiritual dos
colonizadores recém chegados à

região de Nereu Ramos, Ribeirão
Cavalo Santo Antônio e Ribeirão,

Grande do Norte remonta ao final do
Século XIX. Sua história é igual a
rastos deixados na areia do mar,
muitos já apagados pelas ondas do

esquecimento. Mesmo assim,
preciosas pegadas o tempo não pôde
apagar. Importantes registros ainda

chegaram aos nossos dias.
Devido às lacunas, muitas vezes, se
torna difícil saber exatamente a que
comunidade ou ponto de missa os

relatos existentes se referem. Muita
coisa nos parece um tanto confuso.
Nomes de l�calidades e padroeiros
mudaram. Os nomes das localidades,
muitas vezes eram usados de forma,

um tanto aleatória.
E isto tem uma razão de ser.

.

Obse$var detalhes não era exata�ente a coisa

mais tknportante que os padres tinham a

fazer. Percorrendo enormes distâncias a pé
ou a cavalo, enfrentarido dificuldades e

perigos de toda espécie, vinham de tempos
em tempos para a região e sua maior

preocupação era atender, da melhor forma
possível, no escasso tempo que dispunham,
os fiéis em suas necessidades espirituais.' As
anotações e registros eram, antes de t_udo, um
relatório destas atividades. .Não tinTham o

objetivo de contar histórias.
Mesmo assim, se descortina aos nossos olhos
uma bela história queconta a saga de

'_ religiosos e fiéis no trabalho de não deixar
faltar o mais essencial para a vida, o "pão
espiritual". Com muito sacrifício, renúncia,
empenho e fidelidade se chegou até os dias
atuais. Como garimpeiro que vai atrás dos

pequeninos grãos de ouro, n�s pusemos � .

procurar e buscar todos os detalhes pOSSiVeIS,
para que o leitor se deleite com o brilho desta
história. Mas não se teve a pretensão de

oferecer uma história completa e irretocável.
A equipe que trabalhou, simplesmente, quis
oferecer uma história que pretende ser fiel,
aos fatos, cuja leitura seja interessante e

agradável.
Boa leitura.

Com os nossos pensamentos e ações,
construímos o�verdadeiro mundo em que vivemos.

�

L"'Unelli
\� Têxtil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 ESPECIAL CORREIO no POVO 50 ANOS DA IGREJA NOSSA SENHORA DO RosÁ RIO SÁBADO, 17 de agosto de 2001

OS PRIMEIROS,
moradores

Conta-se que, em 1876, quando o engenheiroEmílio
Carlos Jourdan veio .medir as terras dotais da
Princesa Isabel, já encontrou um morador nas
cercanias de Nereu Ramos. Era Wenceslau Antônio
da Rocha, cujo rancho se situava na Ilha dos Monos.

Benquisto pelos indígenas, o consideravam seu

protetor, pois matava com sua espingarda as onças e

outros felinos qu� os podiam molestar em suas
andanças na região. Além deste, tem-se vagas
informações que havia mais alguns que, por motivo

qualquer, haviam procurado a solidão destas plagas.
A colonização efetiva, no entanto, só inicia a partir
.de 1895, quando o mesmo Jourdan adquire do
Governo do Estado dez mil hectares de terras e as

divide em lotes com o fim de assentar colonos.
Os primeiros colonos adquiriram suas terras nestá
região em 1898. Um levantamento dos lotes,
vendidos no final do Século XIX e início do Século
XX, apontou sessenta famílias de origem' italiana,
dezoito famílias de origem. polonesa, doze famílias
de origem alemã, três famílias negras, e vinte e quatro
famílias brasileiras.
Amaioria destas famílias não era imigrante, mas
filhos e netos de imigrantes, que se haviam
estabelecido em outras áreas de colonização,
principalmente Rio dos Cedros, Rodeio, Pomeranos,
Timbó, Luiz Alves e outras localidades.' Alguns,
primeiramente, se estabeleceram na Barra do Rio do
Serro e no Jaraguá Esquerdo, mudando-se depois
para o Ribeirão do Cavalo. <'

Os italianos se fixaram, principalmente, no Ribeirão
do Cavalo (que compreendia também Nereu Ramos).
Os alemães, negros e brasileiros não tiveram um

local definido.
,

Já os poloneses estabeleceram-se no Braço do
Ribeirão do Cavalo e em Poço d'Anta. Estes, vindos
pelos portos de Itajaí e São Francisco, primeiramente,

estavam destinados às colônias em Brusque e

Indaial, mas, por razões ainda não bem
esclarecidas; resolveram fixar-se aqui. Não

permaneceram por muitos anos. Tomando
conhecimento que havia uma grande colônia de

poloneses em Curitiba, a maioria deixou a região e

se dirigiu para lá. Outros foram para Rio Vermelho
{São Bento do Sul), enquanto que pouquíssimas
famílias permaneceram.
Já as terras da margem esquerda do Rio Itapocu,
(hoje as localidades de Santo Antônio e Ribeirão
Grande do Norte) pertenciam à Companhia
Colonizadora Hamburguesa, fazendo parte da
Colônia Dona Francisca. Sua colonização�se deu
um pouco antes, a partir de 1890. Nesta região,
inicialmente, a maioria era descendente de alemães
e de origem brasileira. Posteriormente, os italianos
se juntaram a eles.
A maioria absoluta dos moradores desta região
professava a\ fé católica, não importando sua

ongem.

� agora? Em .nue lingua falar
'Enibora as missas, na época, fossem
c!2Jebrada:s em latim, havia necessidade de
d�.r atendimento espiritual ao povo que, na

sua p1aioria, só falavà a língua de sua
.

",,(:)Jigem.' poucos imigrantes ou '

,'!,a�scendentes de imigra'htes compreendiam
"'.
o ,português. Ertl necessário catequizar e

'., 'f�zk{" prn!eções nalíngua '�:korigem desse

povo;
No relatótio

à Cúria Episcopal, de 1913, informa-se
que nas capelas de Ribeirão do Cavalo
e Poço d'Anta o atendimento era em

italiano e polonês, enquanto na do
Ribeirão Torcido (Santo Antônio)
eram em português, alemão e italiano.

,

Os padres'tinham, que ser verdadeiros

poliglotas para se comunicar com o

povo.

ONDE FICA�i
Se alguém lhe perguntasse pela localidade Retorcida ou Ribeirão
Torcido, você saberia onde ficam? Talvez não! Mas estes e

outros nomes aparecem na história da Comunidade e do bairrn
.

Vindo de Piraquara e Três Barras, no Paraná, onde comprara
alguns bois para o serviço no engenho do Estabelecimento
Jaraguá, Emílio Carlos Jourdan, descendo a serra por um

picadão aberto em densa mata, foi surpreendido por uma forte
chuva. Tentando passar um ribeirão transbordando, cujas águru
desciam velozes e espumejantes, um cavalo enroscou-se nos

taquaris (também conhecida por taquara lambe-lambe) e outros

arbustos, vindo a perecer. Ficou o nome: Ribeirão do Cavalo,
Toda a região que hoje compreende os bairros Nereu Ramos e

Ribeirão do Cavalo, inicialmente, era conhecida por este nome

Outro nome que aparece nos registros eclesiásticos é Ribeirão
Torcido. Nome engraçado, não se .sabe 'a origem, nem a que
ribeirão era atribuído. Comparando-se os nomes das capelas,
sabe-se que quando se falava em Ribeirão Torcido, a referência
era à atual Igr;ja Santo Antônio eà localidade do mesmo nome

e arredores. \.

Com a colonização de Corupá (naquele tempo denominado
Hansa Humbold), o Rio Itapocu foi muito usado como via de

transporte e caminho. As bateiras (canoas escavadas em

troncos de guapuruvu) subiam e desciam o rio constantemente

Seu ponto final se situava próximo à barra do Ribeirão do
Cavalo. E, visto o rio ali fazer muitas voltas, o lug-;U ficou
conhecido por Final Retorcida ou, simplesmente, Retorcida.
Por longos anos, o Bairro Nereu Ramos denominava-se
Retorcida. Na década de 1940, a localidade recebeu uma nova

estação ferroviária, inaugurada pelo então Governador do
Estado Nereu Ramos, recebendo o nome do mesmo. Daí em

diante, este nome tornou-se cada vez mais conhecido e usado,
enquanto que o nome Retorcida caiu no esquecimento.
O uso popular consagrou o nome. Ninguém mais sabia onde
ficava Retorcida. O próprio correio devolvia as cartas, alegando
desconhecer a localidade. Foi então, em 5 de julho de 1968,
pela Lei Municipal n° 194/68, que o nome foi oficialmente
mudado para Nereu Ramos.

Termo da benção da segunda capela,
em 1918:

"N. Sra. Do Rosário. Ribeirão do Cavalo.

"Certifico que hoje, aOJ 15 de agosto de 1918, e ;om lic�nça
dada e passada na Câmara Edesiástica no dia 12 de
Maio deste ano observadas asprescripções indicadasna
Provisão da licença e as do Ritual Romano, eu Padre
Pedro Franken, .Administrador da Parochia de Santa
Emília do]araguá, benzi solenemente a nova CapeI/a,
erigida em honra a N. Sra. Do Rosário, no lugar
Ribeirão do Caiatio, destaparochia.

'Jaraguá, aos 15 deAgostode 1918.
'Padre Pedro Franken.

':Administradorda Parocbia.
'''Visto.

Florianópolís,26/8/1918.
� It

[oaqm. BispoDiocesano.
"

Lembramos c�m orgulho daqu�les que corajosamentel:'--' IIiacreditaram no petencial desta terra. ... �,!e ,,,,,,

i
I

. --

Ligue para o 371-1919, e

confira!
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AIS DE UM SÉCULO DE HISTÓRIA:
nidade Nossa Senhora do Rosário'

capelas aparecem nos relatórios: a Capela Santo Antônio, no
Ribeirão Torcido e a de Poço d'Anta.

O atendimento da região de Jaraguá e Corupá, a partir de 1892,
era realizado pelos padres franciscanos, vindos de Rodeio. Com a

colonização de Nereu Ramos e adjacências, a partir de 1895, eles
também passaram a atender a população desta região.
A vinda deles se dava com intervalo de alguns meses. Por-isso, sua

chegada era sempre muito esperada. Nestas celebravam missas,
faziam batizados, crismas, casamentos, visitas a enfermos,
benzimentos de capelas e cemitérios.

"

No princípio, missas e celebrações eram realizadas em casas

particulares ou em capelas quase que improvisadas. O Frei

Aurélio Stulzer nos relata'em seu livro: "Bertoli confirma a

existência duma capelinha (os italianos usam chamar de 'capitel'), à
mão direita de quem vai a Corupá, logo acima das terras de seu

pai, o João Bertoli (...). Inicialmente coberta de palha guaricanga,
ao depois, de tabuinha, media 5 x 8 metros." E, em nota de
rodapé, informa: "Temos que fosse construida no começo deste

século, pois o primeiro assentamento (...) aparece a 24 de janeiro
de 1901; dali outros màis. Nominalmente: no oratório de S.

Roque." (STULZER, 1973, p. 190).. Provavelmente, esta capelinha
ficava no atual bàirro Vila Rau.

O historiador Emílio da Silva também fala desta capela. Ele

Procissão de Corpus Christi.

PRIMEIRAS
notícias

l° casamento
realizado na

Igreja Nossa
Senhora do
Rosário em

07/07/1951, de
Veneranda
GadoUi PaoleUo
e Leferino
PaoleUo

Antes de 1895, não existiam capelas na região de
Nereu Ramos. Nem à margem esquerda do Rio

Itapocu, cujo início de colonização é anterior a esta
data. A primeira notícia de uma cap.ela no Ribeirão do

,Cavalo é de 1900.No início do Século XX, màis duas

A colonização da região se deu a

partir de 1898. E as primeiras
informações da existência de

uma capela no Ribeirão do

Cavalo datam de 1900 e se

encontram no Livro do Tombo

de Rodeio, na pagina três. A ela

pertenciam vinte e uma

famílias, mim total de cento e

vinte e seis pessoas. Com

relação a seu nome lê-se "ad S.

Rosarium", ou seja, dedicada a

Nossa Senhora do Rosário.

Mesmo não tendo certeza

absoluta, acredita-se que esta

capela se situava na primeira
colina à esquerda da antiga

-

estrada a Corupá.jogo depois
do Ribeirão do Cavalo,

Muitos são os obstáculos da- caminhada, a
persistência é a luz que consolida a vitória.

próximo ao local da segunda
capela. Há moradores que têm

vaga informação do fato.

A segunda capela, construída em

alvenaria, situava-se na mesma

estrada, na primeira colina à

direita, depois do Ribeirão do
, Cavalo, na antiga estrada a

Corupá. O cemit�rio ficava

atrás da igreja.
Esta capela foi benzida no dia 15

de agosto de 1918, pelo Padre

Pedro Franken. Sua construção,

provavelmente, tenha iniciado

em 1917 e foi executada pelos
próprios membros da

Comunidade.

Hoje a mata toma conta do

local.

acrescenta que a mesma era feita de pau-a
pique e com chão batido. "Ali os padres
franciscanos (...) atendiam as necessidades

espirituàis do povo marginal do Itapocu. (...)
Em 1906, foi demolida por morte do velho
Giovani Nicoluzzi. Mas novamente
reconstruida na propriedade de seu filho
surdo-mudo Elias Nicoluzzi, no caminho' de

Três Rios, onde' resistiu às intempéries e ao

seu completo abandono pelo falecimento do

proprietário" (SILVA, 1976,212).
Não sabemos como era a primeira capela da

nossa comunidade, nem onde as primeiras
missas foram rezadas. Contudo, seu aspecto
e simplicidade, com certeza, rião eram muito

diferentes daquela que os historiadores

descreveram.

Difícil, hoje, é Imaginar toda esta

simplicidade. Mas o que realmente importava
para estas pessoas era praticar sua fé e manter

sua esperança em meio às dificuldades do

. pioneirismo.

�
Lunelli
�

T{Jx t.i I
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�

FE E CRENDICE
No imigrante europeu e seus descendentes a espiritualidade
era muito acentuada. Já na sua pátria de origem eram muito

religiosos. Mas esta religiosidade acentuou-se ainda mais por
causa das muitas privações a que foram submetidos no novo

lar. Sua fé se baseava nos dogmas da Igreja e nas crendices,
que não passavam de imaginação popular. Os colonizadores,
que se fixaram em Nereu Ramos e região, quer italianos,
alemães ou poloneses, não eram diferentes. Muitas das

práticas e crenças abaixo também faziam parte do seu dia-a

dia.
'

Criam que Deus era benevolente para com os bons, mas
castigava os maus. Assim, por exemplo, a saúde era uma

grande benção de Deus, e a doença representava duro castigo,
visto que a saúde significava a sobrevivência, mas a doença
representava gastos e miséria porque impossibilita trabalhar.
A tempestade, o raio, o trovão, o incêndio, a enchente eram

forças vingadoras de Deus. Para o agricultor era racional e

razoável rezar pelo seu boi, seu cavalo, pelas plantações, para
pedir chuva ou bom tempo. Rezar, para eles, era crer e

esperar além do próprio alcance, unindo-se a Deus. Os

Deus sempre está presente, é preciso percebe-lo nas
,...

L"Unelli
pequenas coisas e nos pequenos gestos. �

Têxtil

colonizadores viam Deus como sendo o grande
manipulador da natureza em favor ou contra o homem,

dependendo do seu bom ou mau comportamento.
As penitências, a devoção aos santos, a dedicação à Igreja,
por isso, eram muito importantes nas suas vidas.

'

Por

isso tinham seus lugares sagrados: as igrejas, as capelas, as

grutas, os capitéis, os cemitérios e os lugares de acidentes

onde se erguia uma cruz ou um nicho a algum santo

para despertar respeito e veneração, As procissões eram

motivos de promessas especiais, onde se propunham a

fazer longas caminhadas a pé, descalços ou de joelhos,
fazer jejum, pagar esmolas etc.

A benção dos doentes e das casas tinham significado
incomparável. Todos queriam ser atingidos pela água
benta que o sacerdote lançava sobre o povo. A benção
das casas significava a visita do próprio Deus. Por isso, o

padre devia aspergir todas as repartições da casa, bem

como as estrebarias, galinheiros e todos os outros

abrigos de animais. Para a saúde dos homens e dos

animais, fazia-se benzer reservas de água e alimentos que
eram depois adicionados em pequenas quantidades à

comida. Assim, os elementos bentos conservavam o sinal
da presença física do poder de Deus.
Em face desta espiritualidade, é possível entender a

importância da Igreja na vida destas pessoas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PADRE ANTONIO
missionárle e construtor

É impossível festejarmos o cinqüentenário da

inauguração da igreja, sem lembrarmos, com
muito carinho e gratidão, do Padre Antônio

EcheImeyer. Não só pela magnífica obra que
dirigiu, a construção da igreja, mas pelo grande
evangelizador e catequista que foi..
Padre Antônio nasceu em Emsdetten, Alemanha,
no dia 3 de maio de 1913. Era filho de Mathias e

Johanna Echelmeyer, Teve mais oito irmãos. Seu
nome de Batismo é Wilhelm.
Iniciou seus estudos no Seminário de Handrup,
Alemanha, indo depois para Sittardt, na Holanda.
A 1° de dezembro de 1934, chegou ao Brasil. Fez
o noviciado na Congregação dos Padres do
Sagrado Coração de Jesus, em Brusque,
professorando em 16 de janeiro de 1936. Cursou
Filosofia em Brusque e Teologia em Taubaté (SP),
sendo ordenado sacerdote em 10 de dezembro de
1940. Foi colega de turma do Padre Aloísio.
Iniciou suas atividades pastorais, em 1942, como
pároco da Paróquia São José, de Corupá. Em

1947, foi nomeado professor da Escola
Apostólica Sagrado Coração de Jesus, de
Corupá. Ao mesmo tempo atendia a Igreja
Nossa Senhora do Rosário e a Igreja Santo
Antônio. Também estiveram sob sua

responsabilidade as construções que estavam

sendo realizadas no Seminário, naquela
época.
Em 1956, foi transferido para Jarnguá. Além
de Vigário Paroquial, ele também foi

.

responsável pelas construções do Colégio
Divina Providência e Hospital São José.
Em 1958, deixou a região, indo para Minas
Gerais e Rio de Janeiro. Voltou em 1962, e
aqui p. rmaneceu até falecer, no dia 5 de abril
de 19 5 (uma Sexta-feira Santa), às 11 horas.

Encerravam-se, assim, vinte e três anos de
trabalho ininterruptos e abençoados,
somados aos que, anteriormente, atendia
quando estava em Corupá,
Padre Antônio fui um grande missionário em

Nereu Ramos. Aqui atuou por mais de trinta
anos. Pertenceu à Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de Jesus, Dehonianos.
Evangelizou o povo mi. catequese e do

púlpito da igreja durante as celebrações.
Quase todas as pessoas pertenciam ao

Apostolado da Oração (homens e mulheres),
às Filhas de Maria (moças), aos Congregados
Marianos (moços) e à Cruzada Eucarística

(crianças), que eram os movimentos da

igreja, naquela época.
Tinha gosto pelo canto e piela arte. Gostava
de fotografar (ele próprio revelava as

fotografias) e é dele a grande maioria dos
registros fotográficos da construção da

. igreja. São dele a pintura do altar da igreja e

da Via Sacra, a qual terminou pouco antes de
falecer. Era arquiteto e construtor. Tinha
um espírito jovem de aventuras: gostava de

festas, aniversários, passeios com os jovens,
teatro, filmes, pescarias e caçadas. Mas,
sobretudo, foi um bom sacerdote, zelandoI

sempre pela religião, pelos bons costumes e

pelos valores morais.
Não há palavras que possam agradecer pelas
obras, ensinamentos e o carinho dedicado a

esta comunidade. Ele nos deixou um

exemplo de coragem, trabalho, criatividade e

ESPECIAL CORREIO DO POVO 5

Pe. Antônio, além de missionário, construtor...

dedicação. Por isso, nada mais justo, que seus restos mortais

repousem nesta igreja, cuja construção liderou. E cujo traslado

acontecerá, neste dia 18 de agosto, durante as comemorações do

cinquentenário de inauguração da mesma.

O traslado dos seus restos mortais do cemitério do Seminário de

Corupá para o jazigo dentro da igreja, é mais do que uma

simples e justa homenagem. "Seus restos mortais vêm para
perto do povo que ele amou e a quem dedicou a sua vida", diz o

Padre Aloísio.

Fazer tudo com e p-or amor, ·é o segredo"
.

da existência. �L"Uríelli'
�

Têxtil
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SABADO, 17 de agosto de 2001

CIN

P DIRETORIA DA IGREJA (Direita para esquerda) Preso
Euclides Vieira Garcia, Hilário Moretti, Álvaro Bertóli,
Eugênio Mathedi, Pe. Antônio, Tomás Menel e Olvidio
Dellagnolo.

Os recursos
Como o dinheiro para custear a obra era

escasso, os membros da Comunidade ajudavam
de outra maneira. Além dos donativos em

- dinheiro, bingos e festas, cada membro ajudava
com mão-de-obra e material de construção.
O mestre de obras foi o Sr. Arno Kanzler,
então com vinte anos de idade, irmão de
Albano Kanzler, o construtor responsável. Mas
como mão-de-obra ele contava com os

membros da Comunidade, que eram escalados

por localidade. Numa semana os de uma

localidade trabalhavam, na outra os de outra
localidade. E assim por.diante.
\ Boa parte do material de construção também
foi doada por eles. As pedras de granito para as

fundações foram cortadas em Ribeirão Grande
do Norte pelos senhores Clemente e Roque'
Ferrazza .

./A areia foi tirada com pás nas

margens do rio. 1).. madeira foi doada pelos
colonos, que tiravam as toras do mato e as

levavam para a Serraria do Janssen, onde eram

serradas nas bitolas necessárias, O
barro para a argamassa também vinha
das propriedades dos colonos. E os

troncos de palmiteiros eram cortados
nas matas da região. Tudo era

transportado em carroças.
Na festa da pedra fundamental uma
forma de colaboração muito
interessante foi instituída. Havia três
martelos: um de ouro, outro de bronze
e outro de ferro. Quem batesse na

pedra fundamental com martelo de

ouro, contribuía com Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros). Quem batesse
com o martelo de bronze, doava Cr$
250,00. E quem batesse com o

m�rtelo de ferro, doava a quantia que
qUlsesse.
Além disso, há uma lista, de 1947, com
mais de duzentos e vinte benfeitores

que colaboraram para a construção da

igreja.
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UENT�..

Busca da madeira para a construção da Igreja

Deputado Estadual Arthur Müller.

Transporte da madeira para o local da construção. ,

Torres sendo erguid�s.

DIRETORIA ATUAL
Preso Avelino Gretter e Rosemari Anacleto

Vice Preso Leurival'e Ivone Tissi

Secretários Anselmo e Carmen Jeremias

Vice-Secretários Altair e Iraci Tissi

Tesoureiros Vaimor e Rosângela Zanghelini
Conselheiros Jaime José e Iraci Kiatkoski, Osni
e Bernadete Franz, José Carlos e Vanda

Orojet'o
Na construção foram empregados quatrocentos mil tijolos
maciços. Estes foram assentados com argamassa feita com

cal, areia e barro, aos quais se juntava água até ficar uma

liga consistente. A argamassa tinha que ser prepara em

cochos, pois não havia betoneiras na época: Depois era

transportada em baldes até o local em que o pedreiro a

utilizava.
Os andaimes foram feitos com troncos de palmiteiro,
amarrados com cipós.
O teto foi feito com estuque. ,O estuque consiste numa

armação com madeiras, trançadas ou amarradas, coberta
com argamassa feita com barro, areia e cal,sustentada por
vigas de madeira. Hoje, em lugar do estuque se emprega a

laje de concreto. .

Falando em concreto, só o alicerce da torre grande, que tem

quarenta e oito metros de altura, foi feito com cimento. E

arazão disto era muito simples: o cimento era caro e

aumentaria em muito o custo da obra, enquanto que a

pedra, a areia e 0 barro estavam disponíveis na natureza.

O modelo do telhado foi tirado de um livro, trazido da

Alemanha por Henrique Reimer. Os carpinteiros que o

executaram foram Horácio Lazzaris e Alfredo Benkendorf.
Também auxiliaram na carpintaria, quando podiam, João
Silveira e Orestes Pranchechi,
O piso da igreja veio de uma indústria de Blumenau. Era

a única que produzia azulejos hidráulicos. O sino foi

trazido da capela antiga, adquirido com donativos de

algumas famílias.
O Padre Antônio pintou o altar. Trabalhou noites a fio.

Também é dele a pintura da Via Sacra, realizada llm
pouco antes de sua morte.

Finalmente, em 1952, a igreja estava pronta e pôde ser,

inaugurada no dia 15 de agosto, cujo cinqüentenário
comemoramos agora.

Na ve' ia de construir uma nova igreja
foi do 'nio. A planta ele trouxe da

Alema a de suas viagens. O projeto era

ousado 80 para a época, tanto em

relação o, quanto às técnicas que
deveri regadas na construção. Muitos

achava ução muito grande. Além disso,
.o custo epresentava um desafio enorme

para a ,e., Contudo, hoje, provado está

que o r ruo tivera uma visão de futuro.

Muitas/as dificuldades, dias sem sol, mas não
sem luz ...sonhos dão trabalho.

r

�

L"'unelli
�

�Têxtil

Só O amor constrói obras eternas, e penetra
profundamente o coração da humanidade.

�

L"Unelli
�

Têxtil
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Transporte da madeira para o local da construção ..

UI� es.

I rojefo
ia de construir uma nova igreja
'ruo. A plantaele trouxe da
a de suas viagens. O projeto era

so para a época, tanto em

o o, quanto às técnicas que
regadas na construção. Muitos

a ução muito grande. Além disso,
o epresentava um desafio enorme

,e .. Contudo, hoje, provado está
1110 tivera uma visão de futuro.

Na construção foram empregados quatrocentos mil tijolos
maciços. Estes foram assentados com argamassa feita com

cal, areia e barro, aos quais se juntava água até ficar uma
liga consistente. A argamassa tinha que ser prepara em

cochos, pois não havia betoneiras na época: Depois era

transportada em baldes até o local em que o pedreiro a

utilizava.
Os andaimes foram feitos com troncos de palmiteiro,
amarrados com cipós.
O teto foi feito com estuque -Ó. O estuque consiste numa

armação com madeiras, trançadas ou amarradas, coberta
com argamassa feita com barro, areia e cal,sustentada por
vigas de madeira. Hoje, em lugar do estuque se emprega a

laje de concreto.
.

.

Falando em concreto, só o alicerce da torre grande, que tem

quarenta e oito metros de altura, foi feito com cimento. E
arazão disto era muito simples: o cimento era caro e
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Torres sendo erguid�s.

DIRETORIA ATUAL
Preso Avelino GreUer e Rosemari Anacleto
Vice Preso Ll,lurival e Ivone Tissi
Secretários Anselmo e Carmen Jeremias
Vice-Secretários Altair e Iraci Tissi
Tesoureiros Vaimor e Rosângela Zanghelini
Conselheiros Jaime José e Iraci Kiatkoski, Osni
e Bernadete Franz, José Carlos e Vanda

aumentaria em muito o custo da obra, enquanto que a

pedra, a areia e e barro estavam disponíveis na natureza.
,

O modelo do telhado foi tirado de um livro, trazido da
Alemanha por Henrique Reimer. Os carpinteiros que o

executaram foram Horácio Lazzaris e Alfredo Benkendorf.
Também auxiliaram na carpintaria, quando podiam, João
Silveira e Orestes Franchechi.
O piso da igreja veio' de uma indústria de Blumenau. Era
a única que produzia azulejos hidráulicos. O sino foi
trazido da capela antiga, adquirido co� donativos de
algumas famílias.
O Padre Antônio pintou o altar. Trabalhou noites a fio.
Também é dele a pintura da Via Sacra, realizada l!m
pouco antes de sua morte.

Finalmente, em 1952, a igreja estava pronta e pôde ser

inaugurada no dia 15 de agosto, cujo cinquentenário
comemoramos agora.

Só O amor constrói obras eternas. e penetra
profundamente o coração da humanidade.

I
.

�

L"unelli
�

Têx ti I
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UMA CONVERSA FRANCA

com o Padre Aloísio
Entrevistador Egon: O Sr. poderia contar um .

pouco' da sua origem, sua ida ao seminário, sua
formação e vida sacerdotal?
Entrevistado Pe. Aloísio: Nasci em 1913, a 24
de dezembro na localidade chamada Vargem do

Cedro, naquele tempo município de Imarui (SC),
hoje, São Martinho. Com onze anos, fui para o

seminário em Brusque (SC). A viagem até lá foi

longa. Não havia estrada por terra. Saímos de

casa a cavalo, atravessamos a Lagoa de Imaruí a

barco, pegamos o trem e fomos para Imbituba

(SC). De'lá pegamos o navio, um "ita", e fomos
até Itajaí. Em Itajaí, embarcamos em um "

caminhão e fomos a Brusque, onde frcava o

seminário.
Em 1932, o seminário foi transferido para

Corupá, onde estudei durante um ano e fui para
o noviciado em Brusque. Depois fui dois anos

profess<;?r no seminário em Corupá. Fiz, em

seguida Filosofia e Teologia, em Taubaté (SP).
Fui ordenado padre em 1940, juntamente com o

Padre Antônio. "

Meu primeiro campo de trabalho foi em

Varginha, Minas Gerais. Fiquei um ano. A

seguir,.voltei para Corupá onde lecionei alguns
anos.' Nesta ocasião a minha vida tomou o

verdadeiro rumo da vida sacerdotal. Dediquei
me à parte espiritual dos alunos. Em seguida, fui
nomeado Mestre de Noviços, função que exerci

durante vinte e quatro anos. Alegro-me que
dentre os noviços que tive, hoje, tem oito bispos
e muitos superiores que estão aí a trabalho.

Durante' seis anos, também fui vigário na

Paróquia de Pomerode. Localidade de poucos
católicos e maioria evangélicos. Me dei muito

bem e, até hoje, tenho saudades de lá. Fui

en�iado para Brusque, novamente. Depois voltei,
. e desde então estou aqui em Nereu Ramos. Eu

cuido especialmente da parte espiritual do povo,

enquanto que a parte material está bem

organizado pelos leigos. É a combinação mais
certa. Os leigos cuidam da parte material e eu
cuido da parte espiritual.

Egon: Padre Aloísio, o que significam os sessenta e

dois anos de vida sacerdotal para o senhor?
Pe. Aloísio: Quando me tornei padre, é claro, não ,

podia saber como seria a minha vida. Mas hoje,
olhando para trás, vejo que o que mais tive na minha

vida foram os sinais de amor e misericórdia da parte
.

de Deus, que realmente me acompanhou todo este

tempo, de modo que hoje posso cantar um cântico
de louvor e agradecimento à Santíssima Trindade e

ao Sagrado Coração de Jesus pelos benefícios que
recebi. Não posso desejar uma vida melhor para

Padre Aloísio Boeing
mim do que esta que Ele me proporcionou. Só

lamento que eu, da minha parte, não fiz o que devia

fazer. Por isso, rogo a misericórdia de Deus. Eu

sou muito feliz como padre. Lamento um pouco
este período que não consigo fazer maiores
trabalhos por causa da minha visão. Infelizmente,
não consigo mais ler. A missa digo de cor.

Continuo à frente do povo, procurando com toda
sinceridade servir a Deus, fazendo o bem ao

povo.
Egon: O senhor já está dezoito anos trabalhando
nesta com.unidade, como vê o crescimento

(

principalmente, o espiritual da comunidade.
Pe. Aloísio: A gente sabe que não é mérito da

gente, que é obra de Deus, no entanto, vejo um

desenvolvimento muito grande, tanto na

freqüência na igreja, na participação dos leigos
também nos trabalhos espirituais. Muita

participação, muitos leigos cumprem a sua missào
e vivem a vida cristã. Portanto, estou bem

amparado pelos leigos e vejo nisso um trabalho
muito importante da parte deles e qu�ro
continuar nisso até o fim, quero ver se morro em

pé.
Egon: Falando em leigos, que mudanças trouxe

o Concílio Vaticano II na vida da Corímnidadede
Nereu Ramos?

Pe. Aloísio: Trouxe muita mudança, para o bem,
não tenho dúvida. Hoje, os cristãos, que são a

Igreja viva, trabalham mais conscientes da

importância deles. Eles realmente vêem que a

Igreja não é só do Papa, do Bispo ou do Padre,
mas é de todos. Todos somos membros da

mesma Igreja. Sofremos juntos e nos alegramos
juntos. É o que está acontecendo muito aqui. Eu
seria muito ingrato se dissesse que o povo não

correspondeu: Correspondeu, sim! Há uma

I

participação muito bonita principalmente nas

. coisas espirituais, de maneira que além das coisas

materiais o povo também está interessado em

participar intensamente na vida espiritual da
. comunidade.

Egon: O Sr. falou que atuou na formação de

novos sacerdotes. Como Sr. vê a questão das

vocações, hoje?'
Pe. Aloísio: Ainda não devemos ter acertado
ainda bem o espírito do jovem em relação às

vocações. , Apesar de que nós aqui no Brasil,
quando digo Brasil quero dizer o sul, não
podemos nos queixar por faltaide vocação.
Temos hoje cento � trinta e quatro filósofos. É
uma coisa fora do comum. Enquanto na Europa

nãç tem mais vocação alguma. O nosso superior
-'"

Sábio exemplo de fê, mensageiro do 'mais puro
amor, sublime existência, essência divina.

�
,Lunelli
�

Têxtil
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'<,

eral em uma carta, falando do jovem, disse: "Os jovens de
GO! g .

lh 1-hoje não são piores que antigamente, nem me ores; e es sao

diferentes". Talvez não estejamos preparados
adequadamente para trabalhar com esta diferença. Más,

100 como sempre, depois de crises, há desenvolvimento. E este

virá também na Igreja.
Egon: O senhor foi o ide�zador daGruta �ossa Senhora

Aparecida. O senhor podena falar. algum� coisa sobre as

razões da sua construção, como foi recebida e como está

sendo utilizada pelo povo.
Pe. Aloísio: Eu tenho uma "maniazinha" de construir

grutas. Já havia construido a gr�ta n� r:ovi�iado da Barra
do Rio Cerro. E quando cheguei aqw nao tinha gruta.

sào Primeiro não tive muita coragem de.iniciar, Mas depois,
com a cooperação de alguns leigos e a ajuda da' Pref�itura de

Jaraguá, que disponibilizou o trabalho de um arquiteto para
fazer a planta, iniciamos a obra. Ela foi construída tendo

uma teia de arame em todo o seu redor, até no fundamento.
m Esta depois foi coberta com concreto. Por isso, ela é tão

firme, Sempre tive o pensamento que o caminho para a

:e porta da igreja devia passar diante de uma gruta. E aqui deu

de bem certinho: quem vem de fora enco�tra primeiro a grutaoA denominação Nossa Senhora Aparecida: fiz um
levantamento entre o povo para a denominação. Nossa

m, Senhora é uma só, pode ter a denominação que for, sempre
é a mesma. Mas sabe como é o povo, uns se inclinam mais

para uma coisa, outros para outra. E assim a maioria votou

para que esta fosse a denominação. É um lugar de paz,
como a maioria das grutas. Seu uso não é tão grande como

poderia ser. A gente vê entrando um, entrando outro,

depois um grupinho. Mas ainda não há muita freqüência. ,

Isto, às vezes, leva tempo.
Egon: No começo, quando veio a Nereu Ramos, o senhor
esteve à frente do Centro Shalom. O senhor poderia falar
sobre o seu trabalho ali?
Pe. Aloísio: Olha, o meu trabalho no Centro Shalom
consistia em fazer conferências para .os grupos que vinham.
Também fazia o atendimento confessional. Este era o meu

trabalho. Enquanto as Irmãzinhas faziam o trabalho
material e cooperavam na manutenção. Ainda faço um

pouco hoje.
Egon: As pessoas da comunidade vêem no senhor uma
pessoa que sabe ouvir. O que senhor tem a dizer sobre a

importância de ouvir as pessoas?
Pe, Aloísio: Ouvir as pessoas em seus problemas é tão
'importante que, a maioria dos casos, resolvo só ouvindo.
As pessoas querem desabafar, precisam desabafar. Elas vêm
e dizem: Padre, desculpe incomodar, eu não sei para onde
me dirigir para desabafar, por isso venho falar com o

senhor, Então falam, falam. E eu deixo. E quando
terminam de falar, na maioria das vezes, está resolvido. O
que acontece é que quando a' pessoa tem um problema e

fala, quando pode falar, vê que alguém atende e escuta com

Interesse, o problema está resolvido, não tem mais
problema.
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CENTRO SHALOM
um lugar de Paz

entro de retlrorellalcse.

Em 1964, Padre Antônio, construiu em mutirão
com o povo de Nereu Ramos, o Centro

Shalom. A palavra shalom quer dizerpaz. É
um "centro depaz". Esta casa devia ser um

pequeno hospital e ambulatório para atender

pequenos casos de doenças epartos. Mas, por
falta de recursosfinanceiros) nãofuncionoupor
muitq tempo. ,

Então, Dom Gregório Warmeling, que era o

bispo desta Diocese, resolveu fazer uma
reforma e transformá-la em uma casa de
retiros e encontros. Estes são para casais,
jovens, alunos, catequistas, religiosos, padres,
alcólicos anônimos, cursos, etc:
No início, a casa foi dirigida pelas Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo,
vindas do Rio de Janeiro. Elas mantinham uma

pequ�na farmácia, cujo responsável era o Sr.
Elizardo Leutprecht que residia em Jaraguá.
Também tinham um jardim de infân�ia no
pátio da igreja. E algumas delas lecionava na

Escola Euclides da Cunha.

Depois vieram as Irmãs Catequistas de Rodeio.

Permaneceram cerca de dez anos. Fizeram um

bom trabalho de evangelização no meio do

povo: com doentes; catequese, cuidados da
casa de retiro...

Desde o ano de 1982, a Fraternidade Mariana do

Coração de Jesus mora em Nereu Ramos. As
irmãs vieram para cuidar do Centro Shalom e hoje
ajudam o Padre Aloísio nos seus trabalhos. Elas
têm-a missão de viver o espírito de amor e

reparação. Não tanto, uma vida de apostolado
direto no meio do povo, mas uma vida de oração,
pelo amor misericordioso, conforme o carisma

que o Padre Aloísio transmite. As Irmãs da
Fraternidade Mariana do Coração de Jesus têm
como fundador o Padre Aloísio.
�

Manifestar a todos a luz .interior que vibra em cada

ser, através de atos e palavras de compreensão e otimismo.

�.
'Lunelli
�

Têxtil
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\ PADRE ALOISIO BOEING,
O profeta e pastor de hoje

Caminhada de fé.
.

.

Hoje, temos entre nós, como pastor desta

Igreja, Padre Aloísio Boeing, que veio
morar em Nereu Ramos, em 1983, para

�
cuidar da Casa de Formação, o "Centro
Shalom" .. Com o falecimento de Padre

Antônio, foi encarregado pelo Bispo, de
assumir a Comunidade.
Padre Aloísio não enfrentou o desafio de
construir uma obra arquitetônica
maravilhosa como é a igreja "Nossa
Senhora do Rosário", mas teve que
enfrentar e continuar os desafios da

evangelização de uma Igreja renovada pós
conciliar e desafiante do novo milênio.
Esta Igreja de hoje, onde o leigo, isto é,
todo cristão batizado, deve ser o .

protagonis�a da história religiosa. Uma
Igreja onde Fé e vida se abraçam e devem
caminhar juntas.
A grande preocupação de Padre Aloísio é

que o povo viva os ensinamentos do

Evangelho, o amor e a misericórdia

pregados por Jesus Cristo: ''Amai-vos uns
/

aos outros como eu vos amei"eJo
13,34ss). E: "Vinde a mim vós que estais
aflitos e eu vos aliviarei ... Eu sou manso

e humilde de coração." (Mt 11,28-30)
Padre Aloísio, incentiva muito o povo à

oração. "Pela oração muita coisa pode ser

mudada no mundo".
Com quase oitenta e nove anos de idade,
não mede esforços para atender a todos

que lhe pedem consolo, bênção, oração,
orientação ...
Ele se alegra quando as pessoas
assumem um trabalho na Comunidade.
Incentiva a todos a tomar parte no

trabalho da Igreja. Ela deve ser viva e

crescer pela participação de todos os

membros. Cada cristão batizado pode
fazer algo para se sentir Igreja viva.
Assim temos as diversas pastorais e

Preparando seu dia.

Abençoando os fiéis.

movimentos-que fazem a Igreja ser de todos;
Comissão de Assuntos Administrativos e

Econômicos Pastorais, antiga Diretoria; Catequese
para Crianças, Infância Missionária, Catequese para
Adultos, Ministros da Comunhão,Apostolado da

Oração, Coroinhas ou Acólitos, Grupo de Jovens,
Clube de Mães, Grupo de Idosos, Grupos de

,

Reflexão nas Casas, Pastoral da Saúde, Missionários
da Capelinha da Mãe Peregrina, Associação de

Moradores, Pastoral Social de Atendimento aos.

Pobres, Grupos de Liturgia, Pastoral do Dízimo,
Ministério da Consolação e Esperança, Pastoral do
Batismo, Pastoral Familiar, Leigos Dehonianos...

-

Fazem parte desta Comunidade, três capelas: Santo
Antônio; Capela Sagrada Família, no Braço do
Ribeirão do Cavalo, e na Tifa dos Monos a Capela
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos
iniciando uma nova capela na Vila Machado, que terá

.

como padroeira Santa Luzia.
Cada leigo comprometido com a Igreja deve ser um

missionário no ambiente aonde vive e trabalha. Isto

pode ser em primeiro lugar, pela sua vida de fé e de

oração.
Padre Alofsio deseja muito que haja pessoas que
vivam sempre unidos com Deus e trabalhem

inspirados pela oração.

Colecionar os tesouros das boas obras e da prática do� Iiibem são riquezas que permanecem pela eternidade.�e r e s u!
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OMUNIDADE
"Como empreendedores,
acreditamos no potencial de
desenvolvimento desta região. Em
conjunto com o esforço da

comunidade, estamos sempre ao

lado de iniciativas sociais, pois,
resgatando as nossas raízes e a nossa

história, estamos celebrando a

própria vida. A única forma de

mantermos viva a nossa cultura é

fowilecê-Ia no presente, ter um ideal
a seguir e ser referência para as

futuras gerações".
Antídio Aleixo Lunelli, empresário.

"Há alguns anos, essa localidade
vivia basicamente da agricultura,
tinha circulação intensa devido à
linha férrea. Agora o bairro está
mais calmo, mas continua
crescendo em termos de indústrias
e moradias, pois vários loteamos
estão sendo implantados. E as

pessoas que vêm residir aqui
encontram tudo que necessitam no

comércio local, além de estarmos

muito bem servidos em termos de

escolas municipais", considera o

comerciante Osmair Gadotti, 42
anos.

liA comunidade de Nereu Ramos é

composta por muitas famílias de

imigrantes italianos, que cultivam suas

tradições e têm vida religiosa ativa, boa
relação com suas respectivas famílias.
Esse bom relacionamento proporciona
tranqüilidade ao bairro, que apesar de
ter crescido bastante, ainda é
considerado pacato ", diz Arno
Genésio Zimmermann, 63 anos,
funcionário público aposentado"

"Antigamente o bairro era

basicamente residencial. Hoje é

umas das localidades de Jaraguá
do Sul que mais oferece

condições de crescimento, com
excelente estrutura em' termos de

energia, água e espaço para

instalação de indústrias. Também

contamos com uma das

principais rodovias; que é a BR-
280", opina o comerciante Paulo

Floriani, 49 anos.

o comerciante Celso Mário Bertoli
tem 57 aos e mora em Nereu
Ramos há 44. Ele acredita que
mora num dos melhores bairros da

eidade, se for analisar a questão de

segurança. "Aqui não temos

muitos problemas com violência,
ainda é um bairro pacífico. As
escolas são boas, bem estruturadas
e as famílias são bem unidas e

participam ativamente das
atividades da igreja", diz.

Puxei muitos carrinhos de areia para a

construção da Igreja Nossa Senhora do
Rosário. A comunidade uniu forças no

propósito de erguer a igreja e todos
colaboraram como podiam. Nossa

, familia sempe esteve presente nas

atividades da instituição religiosa e isso

continua até os dias de hoje. Quando
vou à missa não conheço quase
ninguém. Com o tempo, muitas

pessoas vieram morar aqui no bairro e

a tendência é aumentar ainda mais o

número de habitantes, já que esta

localidade é muito boa de se morar",
diz o lavrador Venâncio Voltolini, 74
anos.

A família Dalcanali teve participação
importante na história da Igreja
Nossa Senhora do Rosário. Eles

hospedavam em sua residência os

padres que saiam de Corupá e

vinham para Nereu Ramos rezar

missa. "Vivemos aqui desde que
nascemos e contribuímos dealguma
forma com todas as atividades do
bairro. Aqui a religião aproxima as

pessoas, une 'as famílias e orienta
como suportar s probemas e

dificuldades da vida", enfatiza Ema
Dalcanali.

"Minha família sempre ajudou nas

festividades da igreja. Eu, por
exemplo, trabalhei como garçom
durante usn 30 anos, nas três festas

que a igreja promovia durante O ano,

naqueles tempos. Chegava a dormir
no local da festa na noite de sábado

para domingo e cuidar das coisas que
lá ficavam. A religião sempre foi uma
característica forte nas famílias que
moram aqui em Nereu Ramos porque
a maiora é descendente do povo
italiano. Mas acredito que isso é mais

notório nas pessoas mais velhas, a
juventude precisa frequentar mais a

Igreja", considera o comerciante
Silvino Pedrotti, 62 anos.

Há 88 anos morando em Nereu Ramos,
o aposentado Arlindo Schiochet salienta

que viver naquela localidade é muito

bom se comparar C9ffi os demais
bairros da cidade. "Aqui é bom, pelo
menos para as pessoas da minha idade,
pois é um bairro calmo. Eu acompanhei
o crescimento dessa região, ajudei na

'

construção da igreja local e minha
família sempre esteve presente nas

atividades promovidas no bairro", diz.
A residência de Schiochet é um dos

pontÇls turísticos que integra a Rota de

Colónização Italiana.

"A localidade de Nereu Ramos
cresceu muitoem termos de moradia,
população e comércio,
principalmente nos últimos 20 anos,
e mesmo com este desenvolvimento
ainda pode-se dizer que e uma
localidade tranquila, sem problemas
de assaltos ou homicídios. E a

tendência é do bairro crescer cada
vez mais e enriquecer, trazendo
indústrias, gerando empregos", diz o

empresário Valmor Zanghelini, 50
anos.

A fé eleva o espírito de um' povo a Deus.
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"Basicamente colonizada pelo povo
italiano, essa localidade mantem as

tradições culturais daquele país, que
.

tem a religiosidade como uma

característica forte. Cultivar as raízes
é importante para valorizar e respeitar
a história e origem de casa um.

Muitas pessoas de diferentes

"As famílias têm um

relacionamento
estreito com a igreja, o
que contribui em
muito com a união
entre as pessoas. Acho

que essa vida religiosa
provém da educação e

tradição de cada

família, que passa de

geração para geração a

importância de ter fé,
acreditar em Deus e

conviver bem em casa

e na comunidade",
considera o

aposentado Altino
Bertoli, 63 anos,
natural de Jaraguá do
Sul.

\

regiões estão vindo
morar aqui e essa

miscegenação amplia
nossos

conhecimentos e

derruba preconceitos
a partir do momento

que nos oportuniza
contato com culturas
diferentes. Essa
diversidade resulta
também num povo
acolhedor, festivo,
determinado, que luta

pelo que quer",
ressalta a professora
Marlise de Fátima

Moretti.

o aposentado João
Tissi, 83 anos, diz que o

fato de a maior parte da

população do bairro
ser constituída por
pessoas de outras

eidades e estados,
houve uma uaião de
culruras diferentes, o
que tem beneficiado

para o crescimento de
Nereu Ramos. "No
I

meu tempo as coisas
eram mais difíceis,
agora coma tecnologia

o mecânico jaraguaense
Júlio Mathedi, 51 anos,
enfatiza que a localidade

". de Nereu Ramos cresceu

muito em termos de
.

população e instalação de
estabelecimentos

comerciais. "Nosso
bairro é um dos mais
católicos de Jaraguá do
Sul e, na minha opinião,
essa característica

devemos às pess0as mais

velhas, que cultivam
tradições. A religiosidade
também é forte aqui por
contarmos com padres
excelentes", destaca.

Têxtil
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IGREJAS N. SRA DO ROSÁRIO
e Santo Antônio na rota turística italiana

De acordo com a sua

colonização, Jaraguá do Sul está

implantando diversas rotas

turísticas. Tem-se a rotá alemã

pelas regiões do Rio da Luz' e
Rio Cerro. ,A húngara, que
compreende Garibaldi,
Jaraguazinho, Jaraguá 84 dentre
outras localidades. E a rota

italiana, compreendendo as

localidades de Santa Luzia,
Ribeirão Grande do Norte,
Santo Antônio e Nereu Ramos.
As igrejas Nossa Senhora do
Rosário e Santo Antônio são

pontos de visitação dos turistas

por diversas razões: pela
antigüidade das edificações
(ambas são cinqüentenárias) e

técnicas construtivas

empregadas, seu estilo e beleza.
A igreja Nossa Senhora do

Rosário, além das pinturas
doPadre Antônio, tem uma

peculiaridade que é o púlpito (na
maioria das igrejas ele hoje não

Nereu Ramos, bairro conhecido

pelos costumes italianos, caracteriza-
.

se pela hospitalidade de sua

população que nos últimos anos

acolheu diferentes etnias, o que
possibilitou pleno desenvolvimento
socioeconômico-cultural,

'

A história nos conta que os primeiros
imigrantes vieram para cá com o

intuito de criar nova comunidade,
através de suas mais fortes virtudes,
quais sejam a determinação, a
perseverança e a fé católica.
As dificuldades eram muitas. A terra

estranha, o clima e demais
adversidades fizeram com que muitos

desistissem do sonho de fazer a
América. Entretanto, outros
perseveraram e seus descendentes,
hoje, fazem parte dessa história de
luta.

existe mais). O teto dela é

estuque, outro fato notório

pois, segundo se tem

conhecimento, no município
deJaraguá do Sul, apenas esta e

a igreja Santo Estevão usam

este material. O estuque
constitui-se numa trama de
madeiras finas (sarrafos,
taquaras ou varas finas),
recoberta com uma argamassa
composta de areia, barro e cal.

Hoje este material foi
substituído pela laje de
concreto.

Seguidamente, grupos de
turistas podem ser vistos
visitando estas igrejas. Não
faz muito tempo um grupo
de jornalistas de São Paulo
esteve aqui e a igreja N. Sra.
do Rosário, inclusive, foi alvo
de matéria em jornais
paulistas. Assim, a nossa
cultura e tradições já estão se

tornando conhecidos em

outras partes do Brasil.

Com certeza, não foram poucas
as qualidades de sua gente. O
folclore (idioma, costumes e

relações de amizade) sobressaiu-se
e consolidou o elo entre todos os

moradores. É interessante
ressaltar que encontramos
descendentes da 5" geração que
preservam até hoje as terras de
seus antepassados, o que
comprova a cautela e. o

sentimento de valorização desta

gente.
Mas isso tudo somente foi

possível pela capacidade de

organização e a educação
características de um povo que
hoje fazem despontar na .

sociedade pessoas como
intelectuais, políticos e religiosos,
entre outros.

co

Plantar sementes de otimismo e 'de
amor, para colher os frutos da felicidade.

,.

L"unelli
�

r e s ut
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Ufa!, até que enfim \

"Desejos de Mulher", que termina na sexta-feira, quando
estreou tinha expectativade ser um grande sucesso, elenso
de peso e autor experiente, mas não emplacou. Apesar da
mudança do autor na trania, ainda assim n�o surtiu efeito.

í.
SÁBADO, 17 de agosto de 2002 .

PÁGINA 4E

Um bom lUfJar
passeqr e aàquirir

,

A tranqüilidade do parque

o Parque Malwee, sem dúvida, foi o pri
meiro ponto de atração turística conhecido dos

jaraguaenses e de turistas de outras cidades. Visi

tado por praticamente todas as pessoas que che

gam em Jaraguá do Sul, a passeio oU,a negócios,
o Parque Malwee, apesar de ser uma proprie
dade particular, transformou-se em um motivo
de orgulho para todos que moram em Jaraguá,
do Sul, e num ponto de referência para a cidade.

Dotado de infra-estrutura que oferece gas
tronomia típica da culinária alemã, o parque é

considerado um refúgio ecológico devido à

exuberância da flora e

da fauna, presentes
em todos os recantos

da área, nurri total de
1 ,5 mil�ão de metros

quadrados, onde exis

tem nada menos que
17 lagoas e dezenas de

estátuas, réplicas de fi
guras da mitologia gre
co-romana.

Freqüentado por
pessoas de todas as

idades durante todos os dias da semana, o par
que é usado para os ,adeptos das caminhadas,
leituras sossegadas à sombra, passeios de bici

cleta, prática de jet ski e, inclusive, pescarias, libe
radas apenas para funcionários da Malwee e

somente quando acontece o proc:esso de esva

ziamento da lagoa maior, que está ocorrendo
I desde a semana passada.

Funcionário da Malwee há 21 anos, o

mecânico de tecelagem Agenor Butzke, 38 anos,
aproveitou a tarde de quinta-feira para tarrafear

na lagoa, em busca de algumas carpas. Ele

comenta que costuma passear no parque
sempre que pode. "Como gosto de pescar com
tarrafa, estou aqui para ver se p,égo alguma

do museu

para
cultura

coisa", explica.
Mas não é só a natureza e tranqüilidade que

podemos encontrar no Parque Malwee. A cul

tura também está presente na existência de dois

museus e do Espaço da C�ltura Popular, coor
denados pela jornalista Évilin Fritzke. Segundo
ela, 7.476 pessoas visitararr: o museJi no período
de janeiro a junho deste ano. "Estes números
são significativos não apenas para o museu, mas
também para o Município", ressalta a coorde

nadora, que é responsável pela atualização tri

mestral desses dados.
Évilin informa ain

da que está sendo rea

lizado um levanta

mento de todas as pe
ças,' com atualização
das informações bási

cas, como data, origem
e nome do doador.

"Também estamos

providenciando a lim

peza do acervo e ex

pondo as peças que já
estavam catalogadas,

mas que encontravam-se na reserva técnica."

O museu, constituído de dois espaços e mais
a Casa 'da Cultura Popular, possui um acervo

de aproximadamente 1,6 mil peças que res

gatam a história política, social e econômica de

Jaraguá do Sul e região. Tem oferecido expo
sições, 'realizadas em parceria com o Arquivo
Histórico Municipal. A próxima exposição será -

aberta na quarta-feira. Trata-se da mostra reali

zada em função do aniv ersário de 126 anos de
, Jaraguá do Sul, denominada "Fragmentos de

sua História.

O Parque Malwee foi fundado em 1978 pelo
industrial Wolfgang Weege (fundador da MaI

l.

wee) e fica a 7 quilômetros do centro da cidade.

Agenor Butzke
aproveitou para

tarrafear na lagoa do
parque
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Entusiasmo
Babi ficou tão entusiasmada
com a receptividade do público
que até está pensando em pôr
em prática um velho sonho:

. gravar um CO. Vale lembrar

que Babi é a apresentadora
oficial do programa "Ilha da

Sedução", do S BT.

'No SBT
l

Parece mesmo que a atriz e

modelo Daniela Cicarelli vai
mesmo para o S BT. É que a

. bela fez um teste, onde
contracenou com Carlos

Casagrande e foi aprovada.
.

Assim sendo, Cicarelli deverá

integrar o elenco de uma das
futu ras atrações da casa.

Soltando a voz

A apresentadora Babi soltou a voz

em um shaw de Maurício Manieri.
É que a protegida de Silvio Santos
foi assistir a atração do cantor.

Convidada, não resistiu e acabou
subindo ao palco onde cantou uma

música com Maniere. O público
aplaudiu em pé.

Andam dizendo que o pagodeiro Vavá perdeu sete quilos.
Ele afirma que fez regime, mas os fofoqueiros de plantão
juram de pés juntos que isso é "uma crise de amor", poisl
ele estaria muito triste com o fim de seu romance com a

atriz Mari (Alexandre.

Reviravoltas
Benedito Ruy Barbosa ainda
não confirmou, mas o autor

pretende dar uma virada na

novela "Esperança"; Uma

delas seria Francisca (Lúcia
Veríssimo) atear fogo na casa

de Rita (Chica Xavier) e assim
matar Caterina (Simone

Spoladore) e o filho. No

entanto, a dúvida é quanto à

reação do público, uma vez

que Benedito também

pretende transformar '

Francisca Mão de Ferro numa

outra mulher, humana e

apaixonada por Farina (Paulo
Goulart).

Saudade do amor

Vida de solteiro
O superator Antonio Fagundes está feliz da vida
com sua vida de solteiro. E já revelou a amigos
próximos que nem pensa em se casar tão cedo.

Grávida no Carnaval

A programação das tardes de domingo, nas emissoras de televisão, I

nota zero. Nunca traz uma novidade, sempre é a mesma coisa. Qua
será que algum programador vai resolver colocar bons filmes p

serem aprec,iados no início da noi

Reformulação
No mês que vem, o "Zorra Total" passa a ser exibido totalmente
reformulado. O humorístico ganhou novos quadros, entre eles o

"Johnny e Baba", vividos por André Rangel e Fernando Ceylão. Ou
, novidade será Cláudia Jimenez, que também terá um quadro escrito
especialmente para ela. É esperar para ver.

Medo Sofrend\

Tem uma das participantes do

programa "Fama" que está com

medo de voltar para casa. É que a

moça está com receio de ser

assaltada ou até mesmo seqüestrada.
Tudo por causa da fama!

Os atores que es'

gravando o filme "Xuxa e

O uentes 2", estão sofren
um bocado. Pois algum

cenas estão acontecendo
Floresta da Tijuca e toda

vezes que comea
anoitecer os mosquit
atacam a produção el

elenco. H aja repelente:

Deu o cano
Parece que Cida, do "BB8", deuI

cano nos formandos do Cenlil

Cultural BR-Mangueira, no Rio�1
Janeiro. É que ela havia si��

convidada para ser madrinha a�

turma, mas não apareceu no event�

e nem avisou.

De regime
Após engordar mais de sete quilos
em apenas dois meses, a cantora

I<elly Key resolveu procurar a ajuaô
de um médico para emagrecer.

Dia dos Pais
O ator Emílio Orclollo Netto, o Marcello da

novela" Esperança", deu um presente diferente
para seu pai. Para comemorar a data, ambol

foram assistir um jogo do Palmeiras, no Parque

Antártica, em São Paulo.

Sonâmbula
A mulher do galã

internacional Brad Pitt, a

atriz Jennifer Aniston, é

sonâmbula. Dizem os

fofoqueiros de plantão que
dia desses Brad Pitt a pegou

dormindo, andando no,
jardim da mansão onde

moram, nos Estados Unidos.

O bebê da "Globeleza" Valéria Valenssa deve
nascer em fevereiro do .ano que vem, bem no meio
da folia. Mas nem por causa disso a morena vai
deixar de desfilar nas escolas de samba e muito
menos deixar de gravar as vinhetas do Carnaval

. para a Rede Globo. Isso que é fôleqo!
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Os CDs de "Curtindo
uma Viagem" ".

10 Acabam de ser lançados quatro CDs com a

!UI trilha sonora do programa "Curtlndo uma

ltrl Viagem", exibido aos dornlnqos � comandado

OI por Celso Portiolli no SBT. Quem já viu conta

iiol que a embalagem é lindíssima.
o,
ntl Quinta vez

VARIEDADES/TV CORREIO DOPOVO 3E

Promoter Vera. Verão
I

o ator e bailarino Jorge Laffond, a hilária Vera

Verão do humorístico \\A Praça é Nossa" do /

S BT, acaba de assinar contrato com um famoso

empresário de São Paulo. Verinha vai ser
diretora artística de uma casa de espetáculos
que será inaugurada brevemente no centro de
São Paulo. Além de apresentar seus próprios
espetáculos e musicais, Laffond vai comandar
toda a área de shows e eventos no mais novo

espaço da região central de 'Sampa', que

promete reunir anônimos e famosos em um

único espaço.

Entrevista com os

cándidatos à presidência
No mês de setembro, a Rede TV! pretende exibir

umq,. série de entrevistas especiais com os

can�idatos à Presidência da República. Os

programas irão ao ar todas as sextas-feiras, à

partir das 22 horas, e terá Juca Kfouri como
mediador.

-

Coisa antiga
Letícia Spiller começou sua carreira

como Paquita da Xuxa e a apresentadora
nunca se esqueceu dela. No entanto, a

rainha dos baixinhos ainda a chama de
Letícia Pastel. Tudo no maior carinho, é

claro.ou, Apesar de alguns boatas darem conta que Scheila
Carvalho estaria um pouco acima do peso, a morena já
fez mais um ensaio fotográfico para a revista "Vip".
Esta é quinta vez que ela é clicada para a revista.

Combatendo a pirataria
Chitãozinho & Xororó declararam guerra à

pirataria de CDs. A dupla anunciou que
pretende lançar mais três discos até o final
do ano e que vai combater a venda ilegal

dos produtos. O método que os cantores vão

utilizar, por enquanto, ainda é seçredo.

Lar, doce lar
Daniela Escobar já estava sendo escalada para
atuar na minissérie que será dirigida pelo marido,

,

JaYme Monjardim, mas a bela declinou do
convite. Prefere ficar mais um tempo em casa,
Curtindo o filho que tem quatro anos de idade. A
atriz merece, afinal deu tudo de si quando viveu a

Maysa, em \\0 Clone".

a ,

1) Qual dessas jornal istas é a mãe de Gabriel,
o Pensador?

a) Marília Gabriela
b) Sandra Passarinho

c) Beliza Ribeiro

d) Leda Nagle

2) Qual o nome da personagem que a atriz

Maria Padilha viveu na novela \\0 Cravo e a

Rosa"?

a) Catarina

b) Marcela

o game de Milton Neves
- d) Dinorá

c) Undiriha

.
No dia 12 de setembro, estréia na Record o

"Roleta Russa"; um game de perguntas e

respostas comandado por iVI i Iton Neves. A

atração está sendo produzida em parceria com

a Columbia Tristar Television e os eliminados
cairão por um alçapã9 diante das câmeras.

Fim de contrato
Há rumores que Luiza Thomé poderá integrar o

elenco do S BT. É que seu contrato com a Globo
termina no final deste mês e a bela atriz foi vista nos

corredores da emissora de Silvio Santos. Sua última

interpretação na Globo foi Rosa Palmeirão, em "Porto
dos Milagres".

3) Como de chamava a personagem
interpretada por CleideYáconis na primeira
versão de "Mulheres de Areia", exibida pela
extinta TV Tupi?
a) Clarita
b) Malu
c) Rute

d) Bebei

4) Qual jornalista é conhecido pela frase:
"Isso é uma vergonha!".
a) Boris Casoy
c) José Luis Datena

d) Gil Gomes
, e) Sérgio Chapellain

5 Quem era o Beta Rockefeller?
a) Plínio Marcos

b) Tõn i Ramos

c) Luiz Gustavo
d) Jonas Bloch
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I MUNDO ARTíSTICO

SÁBADO, 17 de agosto de 20�

GIANNE CARVALHO

Personagens principais

HERSON CAPRI (DIOGO VALENTE) /
GIANNE CARVALHO

GIANNE CARVALHO

GLÓRIA PIRES (JÚLIA) E EDUARDO MOSCOVIS
(CH ICO MAIA) / GIANNE CARVALHO

GB Edições por Erica Gua ��E
EMOÇÕES FINAIS SEI

sei

qu'
que
Shl
COI

elé
lul

pa
Cê
pr'
su

cóvis) e Renato (Cássio Gabus), mas � �:
Tir

no último capítulo o público vai sabercon te

"Desejos de Mulher" termina na prôxima sexta-feira, e reserva
muito suspense para o último capitulo

o horário de novelas da sete da Rede Globo não

vem conseguindo agradar ao público. Já há duas tramas
o Ibope não é lá grandes coisas. ''As Filhas di). Mãe"
tinha tudo para ter sido um grande sucesso. O elenco

era de peso, a trama era boa, mas mesmo assim teve

seus capítulos reduzidos e seu final antecipado. Foi
então que a emissora de Roberto Marinho apostou
todas as suas fichas em "Desejos deMulher", que chega
ao seu último capítulo na próxima sexta-feira, dia 23.

Quando estreou, "Desejos de Mulher" tinha ex

pectativa de ser um grande sucesso, mais uma vez o

elenco era de peso e o autor experiente. Mas a novela

herdou os baixos índices de s�a antecess9\ra e o público
não gostou da história, o que levou Euclydes Marinho
a dar uma reviravolta na trama.

Quem não se lembra da falsificação de dólares, que
Renato (Cássio Gabus) era cúmplice? E afinal o que

I

aconteceu com as chantagens que o personagem estava
\

recebendo? O autor mudou a trama e esqueceu desse'

"pequeno" detalhe, que, talvez, se ,alguém lembrar

poderá ser desvendado no último capítulo.
Júlia (Glória Pires), que no início da trama era uma

dona de casa dedicada à família, virou uma editora

de revista de sucesso. Já sua irmã, Andréa (Regina
Duarte), de famosa estilista, passou a pobre des

memoriada, aliás, nesta novela, Regina Duarte des

perdiçou seu talento em um papel medíocre que se

perdeu no desenrolar da trama.

Por conta de tantas mudanças, Deborah Evelyn,
que dava vida à advogada Fernanda Monteiro, casada

com Chico Maia (Eduardo Moscovis), pediu para sair

da novela, por não concordar com o rumo que alguns
personagens estava tomando. Cássio Gabus, na época,
também não gostou nem um pouco de ver seu perso

nagem, Renato, se, tornando um paraplégico.
Mas nem tudo foi perdido, o que agradou o público'

foi as encrencas e o circo armado no núcleo da mansão

,�e Ariel Godoy (Iosé Wilker). Tadeu (Otavio Müllér),_.
Bill (Evandro Mesquita), Bárb-ara (Vera Holtz),
Virgínia (Silvia Pfeifer), Raquel (Renata Sorrah, que
entrou de pára-quedas na trama), o mordomo

Cristiano (Sergio Rufino) e o "morto-vivo" cãozinho

Igor, que conseguiram dar um arde comédia na trama

de Euclydes Marinho, e fez arrancar algumas garga
lhadas dos telespectadores.

Agora que "Desejos de Mulher" entra em sua reta

� final, muita coisa ainda pode acontecer com os

personagens. Júlia (Glória Pires), por exemplo, fica
dividida entre o amor de Chico Maia (Eduardo Mos-

se

suquem a promissora editora vai ficar.

Selma (Alessandra Negrine) esli í
��:u�: �::::g;a��:r�:�r�:S:: 1,',:",bertada pelo o detetive Kléber (Toni� [r'

I
Pereira), e vai em um encontro emo·

cionante com seu.grande amor, Diogo Va·

lente (Herson Capri). Selma, travestidae
mo Karen, embarca com Bruno, que tem

passaportes falsos, rumo aos Estados Uni·

dos. Lá ele saca do banco os diarnane (

de Andréa. Selma, no quarto de hotel,

esfaqueia Bruno, pega os diamantes t I

volta para o Brasil, onde devolve as pedrai
D· I

a lOgo, que marca um encontro com

Andréa e Selma.

As irmãs se abraçam comovidas, An·

dréa aproveita a oportunidade para re·

velar que não foi Selma quem matou dona

Isabel (Myriam Pires).
Mas o suspepse retorna � trama quan·

do Bruno volta vivo ao Brasil e quer, de

qualquermaneira, recuperar os diamantes

que havia roubado, Mas o que acol1teceri
com ele só o autor sabe, e será revelado

apenas no último capítulo.
Deixando o suspense, e o susto de vel

Bruno vivo, Andréa decide transformara
sua mansão em uma escola para crianças

carentes. Ariel autoriza Rachel a levar pacy

(Nathália Rodrigues) para estudar em

Londres. Bill e Barbara, Ariel e Virgínia
se casam. Tadeu arranja um nova bi·

chinho de estimação, trata-se de Mar·

,gareth, uma iguana, que leva, Virgínia a

desmaiar de susto, Cristiano retorna de

sua carreira de top-model internacional e

_ decide a voltar a ser mordomo. Nicolau

(Daniel Del Sarto) avisa que vai se casar

com Xana (Luiza Mariani) e, finalmente,

Afrânio Ooão Camargo) decide dar valor

ao amor queMeire (Cristina Amadeo) seU'

te por ele.

E na próxima segunda-feira, estréia "O

Beijo do Vampiro", novela de Antonio
Calmon que promete levantar o audiência.

É esperar para ver!
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SEGUNDA' Júlia e Pedro juram nunca mais se

parar, mas combinam
não contar para ninguém

see estão,juntos. Bia fica em pânico ao ver o

qUanto as velhinhas estão animadas para ver o
� .

D'b
shaw de Betty e Nina. e_ora tenta conversar

om Kailani sobre sua paixao por Paulinho, mas

ela lhe dá um fora. Rodolfo incentiva Júiia a

�utar por seu amor por Pedro. Charles explica

para Bia que Betty e Nina estão .fora do país.
César fica sabendo que a audiência de seu

processo contra Otávio já foi marcada. Bia

sugere a Charles que eles dois se disfarcem e

façam o show no asilo. Drica garante a Ricardo

que não está chateada por ele estar com

Tininha. Rodolfo afirma' para Isaura que Afonso

fez bem em despedi-la. Júlia pergunta a Pedro

se ele vai conseguir e'squecer a briga entre

suas famllias.

SEGUNDA· Clara não sabe se quer se casar

com Pedro. Nélio garante às crianças que vai
dar um jeito de comprar o Costelinha. Esmeralda

começa a dar aulas de português a Nélio, que
tem bastante dificuldade em aprender. Edu se

recusa a se afastar de Clara. João pede que
Edu deixe-o ver o neto. Mateus termina com

Rafa e vai embora. Rafa tenta explicar para
Rosana que estava tentando enganar Mateus,
mas ela lhe dá um tapa na cara. João conta para
Edu que Pedro pediu Clara em casamento.
Rosana tenta expulsar Rafa da República, mas

todos votam contra. O juiz deixa que Edu volte a

ver Lipe. Edu pergunta a Clara se ela vai aceitar
o pedido de casamento de Pedro. Lipe vê que
vai haver um rodeio na cidade e quer que Nélio

ganhe o prêmio para comprar Costelinha.
Amelinha se oferece para patrocinar Nélio.

SEGUNDA· Bruno vê a polícia chegar e decide

fugir. Kléber encontra Andréa. Bruno consegue
pegar uma carona na estrada. Andréa volta

para a casa. Karen' fica feliz ao ver Andréa no

noticiário, mas avisa a Emanuel que ainda quer
se vingar de Bruno. Diogo é solto graças ao

depoimento de Andréa e os dois se encontram,
muito emocionados.' Os vestidos de, noiva de
Bárbara e Virgínia chegam. Andréa revela para
todos que Selma lião matou sua mãe. Célia

entrega passaportes falsos para Bruno. Chico

pede que Júlia volte para ele, deixando-a confusa.
Atílio fica revoltado ao saber que vai ser muito
difícil recuperar o dinheiro de Andréa. Karen
concorda em fugir com Bruno. Todos comemoram

a volta de Andréa. Renato chega na festa,
deixando Júlia perturbada. Karen e Bruno partem
para Miami. Diogo e Andréa se beijam.

SEGUNDA· Júlia despista Maurício, afirmando

que sua avó só estava dando uma volta. Beatriz

e Marcello fazem amor. Rita revela a Júlia que
Francisca já foi apaixonada por um italiano,
parecido com Marcello, que foi assassinado

pelo pai dela; e que, em vingança, os italianos
mataram seu pai. Camille avisa a Tzipora que
vai viver com seu marido no cortiço. Sílvia se

esforça para andar e sonha em dançar com

Humberto. Mariusa fica furiosa ao saber que é
Bruno quem anda fazendo serenatas para
Isabela. Francisca pede que o corretor venda

metade de seu estoque de café. Toni não

consegue tocar o piano direito, por causa das
mãos calejadas. Genaro e Maria descobrem

que Toni também toca piano naquela loja.
Camille encontra Toni no cortiço.

SEGUNDA· Rodrigo, com ciúmes, dá um sacio

em Diego. Gil pergunta a Zulema sobre -seus

verdadeiros pais. Rodrigo e Marisol discutem.

Ampar6 acorda Marisol para que ela vá de
encontro ao filho. Gabriel chega na mansão
com o quasdro de Vanessa. Vanessa prepara
a bandeja e as taças e coloca 'na sala. Vanessa
e Rodrigo começam a beber. Diego vai ao

apartamento de Sandra. Rodrigo começa a

passar mal. Romualda aponta uma vassoura

para Mário, Zulema e Chupa Cabra. Vanessa
desabotoa a camisa de Rodrigo. Sandra e Diego
discutem. Yole ouve a conversa entre Gil e

Totó.
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QUARTA· O médico de Rodolfo manda ele se

cuidar. Bia explica a Afonso que ela e Charles
vão fazer um shaw no asilo. Isaura revela para
Rodolfo que vai fazer o curso de reciclagem.
Dnea fica com Daniel na frente de Ricardo, para
povocá-lo. Ricardo faz o mesmo com Tininha.
Cabeção espalha para todo mundo que Betty e

Nina são Bia e cnaries disfarçados. Drica e

Ricardo acabam se beijando. Thaíssa fica irritada
ao ver Júlia e Pedro dançando. Ricardo pede
Drica em namoro e ela aceita. Alguns homens
decidem bater em Charles, achando que ,ele é
um travesti. Um dos velhinhos do asilo afirma
para Pedro que sua neta, que é enfermeira, viu
que Otávio operou César com pressa. Pedro
pergunta se ela poderia dar seu testemunho,
chateando Júlia.

:om

re·

lna

tel

:ra

lO

SEXTA. Pedro revela o que sabe ao pai. Afonso

i:e� que. FM corte o cabelo. Maurnau manda
alssa Ir almoçar em sua casa. FM explica

para o pai que não pode cortar o cabelo por
causa de uma menina do colégio. Afonso propõe

�m acordo: se a menina se desinteressar de
M, ele lhe dará um skate. Beta e Vilma
Combinam de ir ao futebol e Solene, irritada,decide' sair Sozinha. A famllia de Rodolfo pede
:ue ele não se mude mais para o asilo,

d
e!xando·o emocionado. FM detesta seu corte

t
e cabelo

-. Otávio descobre que há uma nova

aestemunha no processo. Júlia fica arrasada

Koperceber que Pedro a traiu. César consola
allanl. Júlia garante a Pedro que vai esquecêlo de qualquer jeito.

QUARTA: Pedro vibra. Amelinha se i'U'ressiona
com a presunção de Buddy Holiday, o �mpresário
de Zeca Estrela. Nélio pára de ver o rodeio pela
televisão, para não chatear Esme'ralda. Mariana

passa mal e Dr Armando diagnostica uma forte

reação alérgica a gato. Nélio pede que Pedro se

inscreva no rodeio, para que ele participe
disfarçada com o capacete. As crianças pedem
doações para comprar Costelinha e comovem

Pedro. Esmeralda faz Nélio ler poemas. Pedro
se inscreve e, de capacete o tempo todo, domina
o cavalo, para espanto da platéia. Nélio e o

promotor comemoram. Clara tlagra os dois.
Leandro estranha por que Lipe arrumou os seus

brinquedos e pede aula de francês. Fábio insiste
em saber se Rafaela gostou do beijo. Edu se

choca quando Clara confirma que vai se casar

com Pedro.

SEXTA· Amelinha jura que não vai contar para os

organizadores do torneio mas, sim, para
Esmeralda. Alceu persegue Baú, que se esconde
no confessionário. Clara aconselha Pedro a parar
com a .farsa. Esmeralda cobra os sumiços de Nélio.
Amelinha provoca Esmeralda avisando que existe
um segredo entre ela e o peão. Rosana finge
reagir maduramente, mas depois tem um ataque
quando Fábio confessa que quer tentar a

reconciliação com Rafa. Leandro e Lipe implicam
um com o outro, mas na maior camaradagem. Lipe
garante a Edu que não quer morar na França. Edu
faz as suas malas e nega que a sua viagem tenha

alguma coisa a ver com Clara; mas Amelinha

permanece intrigada. Esmeralda organiza um

brunch para exibir os progressos de Nélio, bem na

hora do rodelo. Pedro fica apreensivo com o atraso

.

do peão e decide montar o cavalo.

QUARTA· Bruno agoniza. Selma vai embora
com os diamantes ordenando que ninguém
incomode Bruno no quarto do hotel. Renato se

espanta quando Júlia avisa que não pretende
voltar a morar com ele. A arrumadelra do hotel
em Miami ouve os gemidos, abre a porta e

.

encontra Bruno. Ariel avisa Virgínia que não 'se
pode ter tudo em um casamento. Cristiano conta

as novidades da sua vida de to p-rnode!

internacional, mas dê'cide voltar a sef o mordomo
da casa. Rachel pede autorização para levar

Patty para estudar em Londres e Ariel concorda.
Selma entrega os diamantes para Diogo. Virgínia
quase desmaia com Margareth, a iguana de
Tadeu. Diogo leva Selma para se encontrar com

Andréa. As duas se abraçam comovidas. Andréa
se horroriza ao saber que Bruno está morto.
Bruno chega ao Rio.

Último capítulo

QUARTA· Beatriz se esquiva das chibatadas da

mãe. Marcello irrompe na sala, arranca o relho das

mãos de Francisca, ameaçando matá-Ia. Francisca
se lembra do italiano que amou e que foi morto por
seu pai. Ela manda Marcello ir embora, prometendo
que não vai mais bater em Beatriz. Caterina e Júlia

disfarçam, quando Nhá Rita fala da bravura do
outro italiariinho. Tzipora ampara Camille, que volta

para casa muito deprimida. Bruno canta para
Isabel a, mas Mariusa a, arranca da janela. Malu
insiste que Genaro dan'ce com ela e se frustra

quando ele se recusa a subir para o quarto com

ela. Toni fica aturdido ao saber por Ezequiel que
não será mais pai. Martino acha arriscado invadir
as terras devolutas. Vincenzo também se mostra

temeroso. Manolo comemora .a chegada de duas
novas máquinas. Toni vai à casa de Camille. Ela

quer saber se ele vai abandoná-Ia para sempre.

elas obedecem: Na delegacia, Nina nega ser comunista
ou anarquista, mesmo assim é trancafiada na cela.
Sílvia fica atônita com a atitude do marido. Nina teme
avisar Madalena. Marcos sugere que Genaro coloque
um anúncio no jornal para encontrar Toni. Martino
entra no quarto do hotel e se enraivece ao saber que
Maria tem saído todas as tardes. Madaléna fica
arrasada ao saber da prisão de Nina. Maria se anima
com a idéia do anúncio. Martino acusa a esposa de
estar procurando Toni, e Maria acaba confessando.
Ele ameaça matar os dois. José Manoel e Toni saem
em busca de Nina e decidem percorrer todas as

delegacias. Martino avisa Maria que eles vão se

mudar em breve e que viverão juntos até o fim da

vida, Sílvia se lrríta com Humberto, que se exercita,
pulando corda, na frente dela. Ele se chateia com a

mulher, porque ela questiona o seu ódio por Nina.

QUARTA· Chupa Cabra entra e se apresenta
como filho de Marisol. Mário escreve o seu

endereço. para Margarida. Marisol apresenta
Chupa Cabra para Vanessa. Chupa Cabra vai
deixar o cortiço e Vanessa se irrita com a idéia
de tê-lo em casa. Marisol mostra o quarto do
filho na mansão. Depois de conversar com Gil,
Yole chora atrás da lona do circo. Chupa Cabra
entra no quarto de Vanessa e os dois discutem.

Rodrigo entra na mansão.

SEXTA· Chupa Cabra chega no cortiço no carro

de Marisol e entrega as jóias para Zulema.
Vanessa acusa Gil pelo roubo das jóias. Amparo
se consulta com o Doutor Heitor. Maris,ol vai
ao cortiço e pergunta por Gil. Zulema arruma a

sala. Marisol bate na casa de Mário e Zulema.
Marisol encontra Gil na saída do cortiço e

rergunta
.

se foi ele quem roubou as jóias.
Mário e Zulema entram no meio da conversa

dos dois. Policiais levam Gil para a delegacia e

Marisol retira a queixa. Marisol e Rodrigo se

beijam.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO

1

NEVE PRA CACHORRO

14,hOO - 16h15

INSÔNIA
14h30 - 16h45 - 19h15

2
NUNCA MAIS

14h15 - 16h30 - 19hOO - 21h15

3
.

A ÚLTIMA FORTALEZA

18h30 - 21hOO

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAlXY
F-AcçNi R -ROMANCE!P-rouCIAL/Dc-IXX:UMENfÁRIO

,

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

1

21h15

SALA FILME/HORÁRIO

MINORITY REPORT - A NOVA LEI

13h30 - 16h15 - 19hOO - 22hOO(sex. à dom)

MINORITY REPORT - A NOVA LEI

14h30 - 17h30 - 21hOO (seg à qui.)

2 INSÔNIA
14hOO - 16h30 - 19h15 - 21h45

3 A ÚLTIMA FORTALÊZA
13h30 - 16hOO - 18h45 - 21h20 <'

4 NUNCA MAIS

15hOO - 18h30

-RESIDENT EVIL - O HÓSPEDE MALDITO

13h45 - 15h45 - 17h45

5 .

HOMENS DE PRETO II
19h45 - 21h40

MALDITAS ARANHAS

14hOO - 16hI5 - 18h30

6 .

FOMOS HERÓIS

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAI;xY
F - ACÇÃri R - ROMANCE!P - rouCIAL/Dc -IXX:UMENfÁRIO

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY
.

1

INSÔNIA

14h30 - I7hOO - 19h30 - 22hO'O

SALA FILME/HORÁRIO

MINORlTY REPORT - A NOVA LEI

13h30 - 16h15 - I9hOO

FOMOS HERÓIS

21h45

2 A ÚLTIMA FORTALEZA

14hOO - I6h30 - 19h10 - 2Ih50

3

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMArXi
F-AcçNi R -ROMANCF./P-rouCIAL/Dc-DOCUMENrÁRIO

GÊNERO

s

s

c

D/G

GÊNERO

F

F

s

A

s

T

A/F

c

G

GÊNERO

F

G

A

S·

IANIMA ÃO: VíDEO E OVO

A ERA do gelo
Esta divertida animação se passa há mais d/e 20 mil anos, quando a

Terrà ainda era um surpreendente mundo pré-histórico. Erao início
da-Era do Gelo, e os enormes animais do planeta começavam a migrar
para o Sul, fugindo do congelamento. Nesse cenário surge Manfred,
um mamute enorme e solitário, que vai contra o fluxo de todos os

outros animais. Ele continua seu caminho, e não tenta fugir da grande
frente glacial que varrerá toda a terra. É durante o começo de sua

jornada pessoal que ele conhece S id, um bicho preguiça folgado e

atrapalhado, que acaba tomando-o como protetor, após ser salvo de
enormes búfalos.
ANO: 2001- DURAÇÃO 94 MINUTOS - COR ...:.'tIVRE - LANÇAMENTO EM

VÍDEO E DVD

. ICOMÉDIA: VíDEO E OVO

DINHEIROpra cachorro
Durante a sua primeira viagem aos EUA, RaL um turista indiano,
cruza o caminho de uma gângster chamada '{{,ictoria "Vic" GaleUi
(Mercedes Ruehl). Traída por seu ex-funcionário e delatada aos

policiais, Vic é obrigada a deixar um milhão de dólares em dinheiro
na bagagem de mão de RaL pois sabe que o Detetive Darren Cody
(Peter Coyote) à espera no desembarque. Em seguida, telefona
para seus "soldados", Desavo (Joe Mantegna) e Quinn (Paul H ipp),
na esperança de que eles resgatem o dinheiro. Mas para seu de

sespero, eles matam as pessoas erradas e, se deparam com uma

história inacreditável: um cachorro, pra lá de esperto, eséondeu a

mala com o dinheiro.
A' .

ANO: 1999 - DURAÇÃO: 94 MINUTOS - COR - LIVRE- CATÁLOGO EM

VÍDEO E DVD

ICOMÉDIA: VíDEO E OVO
/

A.NOVIÇA rebelde.

\

o eterno clássico que todas as família devem compartilhar.
Estrelado por Julie Andrews, cada uma das músicas é um clássico.
Maria é uma jovem alegre e determinada que deixa o convento

para tornar-se governanta dos sete filhos do capitão Von Trapp,
um viúvo autocrático, cujas regras de condução do seu lar não
deixam espaço para música ou divertimentos. Vencedor de cinco

Oscar, entre eles o de Melhor Filme, este filme é um clássico
imortal.

ANO: 2001- DURAÇÃO: 175 MINUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO EM

VÍDEO E DVD

IICOMÉDIA: VíDEO E OVO

OJOVEM Frankenstein
Chamado ao castelo do seu finado avô, na Transilvânia, o jovem
dr. Frankenstein (Gene Wilder) logo descobre um manual des
crevendo passo a passo como trazer um cadáver de volta à vida.

Auxiliado pelo corcunda Igor (Marty Feldman) e pela sensual' Inga
(Teri Garr), ele cria um monstro (Peter Boyle) que só deseja ser

amado.
ANO: 2001 - DURAÇÃO: 105 MINUTOS - COR - LIVRE - CATÁLOGO EM

VÍDEO E DVD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PONTO DE FÉ
-

ÁRVORE
J ntI

Na Ilha de Madagascar, um nativo acom

panhava ummissionário nas viagens numa região
árida. O missionário já estava exausto. A sede o

atormentava. O' nativo, vendo isto, parou e disse:

"Água suficiente para o viajante. Água es

condida". Ele levou o missionário a uma planta

parecida com bananeira, colocou o cabo de sua

lança como alavanca atrás duma das grandes fo

lhas e disse: "Coloque o caneco debaixo da ponta

da folha". O' forasteiro obedeceu, muito admi-
\

rado. O companheiro abaixou a folha, e eis que,
como duma fonte, jorrava água clara e fresca. O'

sedento pôde matar sua sede.

Era a "árvore do viajante", como os h�bi

tantes deMadagascar a chamam. Ela retém e fil

tra a água da chuva e a conserva fresca dentro

do caule oco das grande� folhas.

PEN MEN 50

Imprima, em cada dia de

sua,vida, toda a bondade

que existe no fundo de seu
-

coraçao.

Todas as coisas traçadas na
I

mente acabam se

manifestando.

VARIEDADES

GB EDIÇÕES

"Jesus Cristo diz: A quem tem

sede darei água para beber, de

graça, dafonte da água da vida"

(Apocalipse 21.6)

Jesus é tal como a "árvore do viajante" para

nós, que viajamos pelo deserto desse mundo.

Ele tem "água suficiente para o viajante. Água
escondida". Ele é água escondida para aqueles

que nada sabem dele. Mas os que vêm a ele e

chegam a conhecê-lo, recebem água de graça.
Deus conhece à nossa "sede", nossas ansie

dades, nossos desejos e anseios. Mas ele não quer

que alguém morra de sede. Por isso provi
denciou "água". Enviou o seu Filho Unigênito,

qu�é a fonte da água da vida. EmJesus temos

vida.

Oração, Senhor, nosso Deus, que fizeste nas

cer um rio no Éden para regar a terra, e que

deste a teu povo água da rocha no deserto;

louvamos-te especialmente porque nos deste em
Jesus a fonte de água viva. Amém!

I

Pobre de quem, estando

diante de uma luz, não vê a

claridade e procura encontrar

alguma negra dentro dela.

Cultive a paz em seu

coração e distribua

alegrias por toda a parte.

CORREIODO POVO 7E

LIVROS
Os anos comLauraDíaz
Neste livro, Carlos Fuentes

constrói um envolvente painel
da história recente, misturan

do realidade e ficção em do

sagens exatas. O autor

embute toda a história do

século 20, suas revoluções e

violências, em uma única e

carismática personagem

feminina. Ela é Laura Díaz,
mulher passional, nascida

numa pequena cidade do

México, no início do século

20, que carrega pelas déca

das toda a História de seu país amarrada à sua anônima

biografia. Em cada um dos seus passos, esconde-se e

revelam-se a miséria do Terceiro Mundo diante do impe

rialismo, as causas perdidas na fronteira com os Estados

Unidos e a toda a denúncia político-social que carac

terizam a literatura de Carlos Fuentes. São 472 págirias
de excelente leitura.

Carlos

Fu�ntes
0.$ il\HOSCOMI.,AUMOIA!Z:

A noite em questão
Um homem que envia aos jor
nais seu nécrológio, em busca

de imortalidade; um soldado

com remorsos ao lembrar de

seu melhor amigo; o orgulho
do filho pelo pai corajoso e um

tanto i rresponsável; um tri

ângulo amoroso juvenil. Estas

são as histórias deste I ivro de

Tobias Wolff; são qulnz e
:

contos que retratam pessoas

de carne e osso, com pequenos

feitos e grandes emoções. O

autor tra-balha com gente comum que mora em subúrbios

e busca a felicidade, mesmo que seja apenas uma lareira

quente.ou um velho amor.
I

-O Futuro da Vida
A principal preocupação deste

livro é com a extinção cada

vez maior das espécies e ecos

sistemas. Para Edward O.

Wilson, o autor; a estratégia

para salvar a fauna e a flora

mundiais começa, como todas

as questões humanas, com a

ética. A consciência moral se

ria então a única arma para

a preservação da vida. Preço
sugerido: R$ 37 00
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AS TENDÊNCIAS DO VERÃO 2002/2003
Neste ano, aconteceumais uma edição do São Paulo Fashion Tféek e, entre tantas outras novidades,
claro, estavam as tendências para o Verão 2002/2003. E, desse universo, separamos algumas de
suas principais atrações,

Rímel: o melhor amigo dos cílios
De todos os tipos de maquiagern para os olhos, a cílios; volumosa, com cerdas em espiral abertas,
máscara para cilios é considerada um dos mais separa os cílios e impede o acúmulo de produtos
importantes. O rímel alonga e encorpa os fios,_ entre eles; a fina oferece boa aplicação para apenas
evidenciando o olhar, sem parecer artifi�ial.
Pode ser usado sozinho, sem nenhuma outra ma

quiagem nos olhos.

Este grande aliado pode ser cremoso, é o mais

tradicional e pode ser retirado com demaquiante
comum para a área dos olhos. Já os à prova d'água

�duas camadas; curva ajuda a curvar os fios; cerdas
em cone, sua ponta mais fina ajuda a distribuir o

produto nos cantos dos cílios; cerdas com volume

irregular, são mais gordinhas no meio e fina nas

pontas, concentra o rímel na parte centr�l dos cílios.

E as cores também são outro motivo de dúvidas. O

são mais duráveis, escorrem menos do que o rímel preto é perfeito para mulheres morenas, com ca�\e
tradicional, mas requer cuidados extras na hora de los que vão do castanho ao preto e olhos escuros; o

retirar; , marrom é uma boa opção para quem quer uma

Outro item importante éo formato da escova. Na maquiagem leve, e só deve ser evitado por mulher�s
hora da compra é bom levar em consideração o de olhos pretos ou castanhos-escuros; o cinza fun-

" ,

efeito que se deseja. Escova volumosa, com cerdas
" ciona bem em mulheres de pele e cabelos claros,

em espiral fechadas, tem a função de encorpar os com olhos verdes ou azuis.

o que se 'Jota também é forte tendência das
confecções em tricô, inclusive para os

homens. E falando em vestimenta masculina, os
paletós estão mais "secos" e ligeiramente

I mais curtos. As camisas esportes estão com tudo,
em todas as cores e tecidos, enquanto que as

'

calças ganharam uma modelagem
mais ampla, garantindo conforto.

o velho macacão [eans, eternamente fashion,
ganhou novas cores e nova modelagem. Muito bem
acompanhado por qualquer tipo de camiseta, é

moda para ele e para ela.
O molde reto e largo ganhou bolsões, tipo "Ieva
tudo", garante total liberdade de movimentos e vai

bem em todos os lugares, tanto durante o dia

quanto à noite.

As formas retas e simples sugerem liberdade de
movimento. As peças são confeccionadas em tecide
delicados e ultraleves, gases com elastano, voil de

poliamida; chifon e shantung. Os tecidos plissados
maquinetados e texturizados, assim como o linho e

tricolines estão com tudo. As malhas 100% algodão
antitranspirantes e o jeans serão as grandes vedetes

da estação.
Apesar da democracia das cores, o verde jatobá,

branco, vermelho, o trio preto-amarelo-turqueza e o

índigo estão com tudo nas novas peças, estampadas
em rabiscos grafitados que forma listras; ponto cruz

emborrachado e plastificado e estampa de pássaros
serão as maiores novidades.

Alguém já disse, certa vez, que nada mais
democrático do que a moda; 'enquanto que outro

completou a frase que nada é mais tirânico do Que
ela, escravizando a todos a tendências de modelos. O

fato é que, a moda tem-se mostrado bem mais
democrática do que tirânica e isso é ótimo. E foi isso

mesmo que se viu durante as apresentações das

coleções no Fashion Week.

Alguns modelos têm forte influência dos anos 20 e 30.
- Suas formas são soltas, delineando o corpo. Vestidos

com cinturas baixas, calças masculinizadas, saias
plissadas. Tudo para valorizar a feminilidade da
mulher. Lembrando que o jeans e as malhas

continuam reinando absolutos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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) .As fo,lhas de alface que

não estão com boa
- Para não ficar com

cheiro de alho nas mãos,aparência podem ser
basta deixá-los de molho

aproveitadas em sopas
em água por dez minutos

ou recheios, misturados
antes de descascar.

com outras verduras ou

legumes. - As batatas assam
melhor se forem fervidas

. Experimente bater no por mais ou menos dez

liqüidificador alho e
minutos em água

cebola com um pouco
salgada. Depois é só

de óleo. Depois
escorrer bem e juntar ao

acrescente o sal e assado no forno.

guarde em vidros na

geladeira. Fica bem - A salada de batata
prático na hora de usar fica bem mais saborosa
e os ingredientes se for temperada ainda
rendem mais. morna porque @

absorvem melhor os
101 . Enquanto acouve-flor temperos.

cozinha, adicione algumas
colheradas de leite cru.

Ficarão branqu i nhas.
!S

- A beringela deve ser cozida em

água suficiente apenas para
cobri-Ia. Assim não perdem a cor.

- Para fazer um refogado rápido de berlnçela,
'

pique em quadrados não muito grandes,
.

adicione alho amassado e temperos a seu gosto"
óleo e coloque tudo numa panela de pressão.
Leve ao fogo e vá mexendo até esquentar bem.
Se estiver muito seco, ponha um pouco maisde
óleo. Em seguida, coloque duas colheres de

sopa de água, mexa bem e fechea panela,
Deixe no fogo até que a panela comece a chiar.
Resfrie a panelaabra e prove o sal. Está
pronto uma beringela deliciosa para ser servida
com arroz branco ou com torradas.

. Para que o molho
de tomate não fique
muito ácido,
adicione açúcar
enquanto o molho
estiver fervendo.
Algumas gotas de
adoçante também

. resolvem o

problema.

- Corte as cebolas em fatias,
escalde-as com água quente. Em

seguida, coloque em água
gelada com uma pitada de

. açúcar. Ficarão novamente

crocantes e deliciosas na salada.

- Se os tomates
estiverem muito moles

para serem cortados,
.

deixe-os previamente
mergulhados em água
fria, durante alguns

minutos. Ficarão outra
vez com a consistência

de novos e fáceis de
cortar.

. Se quiser que o molho dei
tomate fique bem grosso,

'

Cozinhe em fogo lento, em
fogo brando, com a panela
destampada para que o

excesso de líquido sei evapore.

INGREDIENTES:
Um quilo de coxão mole em 8 bifes;
sal e pimenta-do-reino a gosto;
6 fatias de bacon;
1 cebola média picada,
10 fatias de pão de fôrma esmigalhadas;
1/4 de xícara de leite;
3 colheres (sopa) de salsinha picada;
1 colher (sopa) de manteiga ou margarina;
2 colheres (sopa) de óleo;
1 xícara de vinho branco;
'1ovo.

Para dar um sabor especial ao Bife Rolê
-

coloque uvas-passas escuras no recheio

PREPARQ: Tempere os bifes com sal e pimenta
do-reino. Numa frigideira, frite o bacon até
dourar .. Retire com uma escumadeira e na

gordura frite a cebola até dourar. Esmigalhe o

bacon. Numa vasilha, misture o pão com o leite,
.

o ovo, o bacon, a cebola e a salsinha. Recheie
cada bife com essa mistura, enrole e feche com

o auxílio de um palito. Frite cada bife no óleo e

manteiga, doure de todos os lados. Acrescente o

vinho, tampe' a panela e cozinhe em fogo baixo,
até a carne ficar macia. Adicione águá quente
sempre que necessário para que o molho não

seque.

Bolo de Maçã
Bolo de Maçã fica melhor se feito de

véspera. Os sabores se misturam melhor

PREPARQ: Unte bem Uma fôrma de buraco no

meio, de aproximadamente 25 cm de
diâmetro. Numa vasilha grande, bata o

açúcar e a manteiga, até obter uma mistura
leve. Junte os ovos, um de cada vez, batendo
bem. Acrescente os ingredientes restantes

menos as castanhas, as passas e as maçãs.I

Bata até que tudo esteja misturado. Junte as

castanhas, as-passas e as maçãs. Mexa-bem.
Coloque na fôrma untada e asse em forno

moderado por uns 70 minutos ou até que,
enfiando um palito, ele saia limpo. Deixe

esfriar por uns 30 minutos. Retire da fôrma.
\

Deixe esfriar completamente. Embrulhe bem
em papel alumínio e deixe descansar de um

dia para o outro. Pode ser guardado por duas
semanas.

DICA: Ao invés de melado, pode ser usado mel.
ou Karo. grosso.
t..:::.:::��:":_ -=======_-_-_..":,;"_,_,;;_,,,.-,.,, .czx:': .r:

INGREDIENTES:
1 1/2 xícara de açúcar;
1 xícara de manteiga ou margarina;
2 ovos;
3 xícaras de farinha de trigo;
1 colher (chá) de fermento em pó;
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio;
3 colheres (sopa) de chocolate em pó;
1 colher (chá) de canela em pó;
1/2 colher (chá) �� noz-moscada em pó;
1/2 xícara de água fria;
1/2 xícara de melado;
1 xícara de castanha-da-para picada:
2 xícaras de passas sem sementes;
2 1/4 xícaras de maçã ralada no ralo
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NASCIMENTOS
7/8
Ediandra Bett

Lucas Machado

8/8 v-,

Kayo Rodrigues da Silva
Gabriel Testolin
Carine Testoline
Erica Meyer Lobo

Julia Shlichtinq de
Souza

9/8
Jonatan Rubrecht
Carla Ehlert.
Victoria Maria de

França
Eduardo Henrique Petça
Amanda Luiza da Veiga
Thal ita da Rosa Perei ra
Bruno Darossi dos

Santos

Rodrigo Rodrigues
Gabriela Parma Pless
Gabriel Furtado Neves
Ana Caroline Besen

Emilly Moretti

12/8
Gabrielly Aparecida
Pereira,
Andreia Cat(�line_",

Rincawesky
João Vitor Barreto Kath
Talitha Vieira de Quadros
Natanael Rodrigues
William Oliveira da Silva

Jehnyffer Julia
B ittelbrunn
Sabrina Luisa Klein

Luana Victoria Garcia
Bianca Vieira

Camila Aparecida
I<raisch
Francielle Luiza dos
Santos

Renata Rodrigues Althoff
Juliana dos Santos
Gabriel Formigari
Gabriel Alexandre Alves

Lourenço
Wesley Gomes dos
Santos

13/8
Guilherme Morgenrotd
Fernanda Alves Bueno

Ryan Paiva
Daniel Ricardo Kulique
dos Passos

INFANTIL

Na última segunda-feira,
dia 12, a gatérrima
Amanda laís Silva

completou 9 anos. O

papai, Edson, a mamãe,
Noeli, e a mana, Mayra,

desejam-lhe toda a

felicidade do mundo

A simpática e bela Alyne
Michele Fachini Moreira
aniversariou no dia 16,
com os parabéns dos
papais, Clovis e Claodete.
Felicidades!

!I -c-
--

l- A "cegonha", que desta Q
ivez inovou, trouxe a linda
I

[Julia Vitorla'Buzzl num
! cesto de vime, há 1 ari�!
I para a alegria dos pais,;

Nilson e luciana (Padaria
luni-Pan)

linda, meiga, enfim,
Mayra MarceJle Silva,

simplesmente!

REGISTRE UMA DAS MELHORES
FASES DE SEU FILHO

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

Fone: 275 3555

* •
il'- 4f.

kJ *

\

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paul�, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br
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s

f"':"':"'--:C-A-SA-------. 'AG ENDA G AÚ CHA .

CAMPEIRA
16 a 18/8 - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó
17/8 - Baile de formatura gaúcha, Caxias Sport Club
(Santa Luzia) - \lGrupo Galpão"
23 a 25/8 - Rodeio CTG Vaqueanos do Litoral- Palhoça
24/8 - Baile CTG Laço Jaraguaense - "Ds
M ateado res"

30/8 a 1/9 - Rodeio CTG Unidos do Litoral - Paulo

Lopes

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E' LÃ EM GERAL

,E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
WWW.casac:ampeira.hpj.mm.br

Rua Guilherme Weege, 22
,fonejfax:371-0330 - Centro

Baile ...
No dia 27/7, o CTG Laço ]araguaense

realizou um grande fandango, animado
pelo grupo ''Ámaro Peres & Bando Gaú

cho". O baile era de formatura do 33°
-:

Vanderléia e Evaldo

Curso de Danças Gaúchas, da Academia

Terra e Pampa, com os professores Robson
e Simone, e" como sempre, o arrasta-pé
foi até clarear o dia

Julinho (Casa Campeira) e a sua mulher, EIi

Baile animado ...

Carla, Dani,
Patricia 'e Stela

20/8 - Cassia Giseli de Oliveira
22/8 - Gionei Junkes
23/8 - Belisa Franzne!
23/8 - Aclécio Lodi Rissini

23/8 - Onofre Bachann

23/8 - Rubens Roecler Júnior
24/8 - Dário Junkes

,.,
CARNES

_�
DEMARCHI

•

C,ARNES

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524
JAR4GuÁ DO SUL· se

E-mail: demarchicarnes@netuno.co.m.br

Elaine e Maicon Malheiro.
Professores de danças
gaúchas da Academia Pátria

Campeira. EIé1 aniversaria

hoje. Parabéns dos pais,
Almir e Sueli, e dos irmãos,
Maicon e Alexandre

,.."..... '.",' ..
'"'.'''''. �.,

� " :

CARNES

�I.�
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SÁBADO 17 de a

POR MICHELE LORENZI
cama rote@jomalcorreiodopovo.com.br

Ladeada pela irmã, Beatriz Ender Lunelli, e pelo cunhado,
Antídio Aleixo Lunelli, a agora advogada Simone Ender. A ela,

\ recentemente, foi entregue o título da OAB

As sempre belas lraci Dolores Burger Ferreira,
Breithaupt e Zélia Janssen na área vip do

.

Big Bowlling
.

;.

O supersimpático casal Ana Lúcia Pedri e Vilson
Júnior

O artista plástico Pedro Dantas com suas convidadas,
no primei ro dia de sua recente exposição; que está

acontecendo na Caraguá Veículos

Por uma boa causa ...
É bom ver que, hoje, os eventos sociais não
mais se preocupam -s6 com glamour e

flashes, mas também com "problemas
sociais" .. Para quem tem iniciativa e bom
senso, meus cumprimentos.

Feirar
Hoje é o último dia para conferir a Peirado
Mobiliánio de Santa Catarina, que está
acontecendo na cidade de São Bento do Sul.
A feira traz novidades no mercado e ino
vações na área de decoração.

Barcelona
Hoje, o Barcelona Lounge Bar promove a

sua primeira festa regada a muita música
eletrônica. "EletronicVibrations, sinta suas

melhores vibrações", é· o tema da noite. A
música eletrônica, hoje, é uma opção a mais
em uma das casas mais badaladas da noite.

Vanessa Olczyk, pela noite ...

CENTER

I
Cd's - DVD', - ACESSORIOS PARA SOMLanches, petiscos

carne assada toda sexta e dom.
(sob encomenda)

7 28
371-8850

Cei. Procópio G. De Oliveira, 1550
Av. Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Cenlro 275-2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARCERIA DENEGÓCIOS IJttfOBILIÁRIOS

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. A NOVA RONDA DO

MERCADO IMOBILIÁRIO.
OQUE IMPORTA É ,QUEM ESTAAQMINISTRANDO

10· •

: a

ta

as

A

Para realizar o sonho da casa própria, mui
tas pessoas procuram alternativas de financi

amento. Alguns encontram no financiamento

direto com a construtora ou com a Caixa Eco
nômica Federal a opção para comprar seu imó
vel. Outros caem em alternativas irregulares
'como a sociedade por conta de participação,
ou ainda nas de risco, como a capitalização.
Entretanto, uma das alternativas que tem con

quistado o consumidor, especialmente os que
compram imóveis de até R$ 100 mil, é o con
sórcio de imóveis. "O déficit habitacional e os

juros altos dos financiamentos fazem com que
as pessoas encontrem no consórcio uma nova

opção para aquisição da casa própria", diz a

presidente da Associação, Brasileira de Admi
nistradoras de Consórcios (Abac).De acordo
com dados divulgados pela entidade, o seg
mento de irnôveis apresentou crescimento de

aproximadamente 31,6% nos primeiros quatro
meses deste ano em relação ao mesmo perío
do do ano passado. Isso significa que as ven

das de novas cotas aumentaram de 18mil em
2001 para 23,7mil em 2002.

Para a presidente da associação, a expec
tativa para este ano é de que o segmento de

consórcio imobiliário continue crescendo. O
setor de imóveis tende a ser o carro chefe do
sistema de consórcios. "A expectativa é de um

crescimento na ordem de 50% para este ano",
diz a presidente da associação. A liberação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para o consórcio de imóveis também
deverá impulsionar as vendas. "Há muito tem
po estamos 'reivindicando a entrada do FGTS
no consórcio para imóveis", diz a presidente.
"Certamente, esta liberação vai impulsionar
ainda mais o setor", comenta.

O reflexo de que o sonho da casa própria é
cada dia maior e mais real é o aumento das
vendas de consórcio de imóveis.

A venda de cotas de imóveis foi a que apre
sentou maior crescimento. Em 1995, o segmen
to contava com 30,4 mil consorciados. Nos pri
meiros quatro meses deste ano, a quantida-

1S

"

•

'v

de acumulada de consorciados já chegava a

104,7mil consorciados.
tsse aumento de adesão por parte dos consumi

dores fez com que o setor de consórcios fechasse
2001 com movimento de R$ 12 bilhões, ou seja, 1,2%
do Produto Interno Bruto (PIB). Outro ponto que deve

ser destacado é a quantidade de cartas de crédito
liberadas. Em 2000, foram oito mil cartas. Enquanto
que em 2001! foram dez mil cartas de crédito libera

das.

Nos primeiros quatro meses deste ano, as con

templações globais totalizaram 245,5 mil consorcia

dos, 0;9% a mais que os 243,3 mil do ano passado,
no mesmo período. A inadimplência, ou seja, o não

pagamento das parcelas pelos consorciados contem
plados, ficou em 11,2%.

O consórcio 'de imóveis está crescendo demais.

É um produto que todos se interessam por ser uma

necessidade.

Vantagem - Modalidade garante compra à vista

Uma das vantagens do consórcio de imóveis des

tacada, é o fato de o consumidor ter o dinheiro à

mão, com o poder de compra à vista, mas pagando
a prazo. É a maneira mais barata de se comprar um

imóvel.
Os consórcios de imóveis oferecem créditos de

R$ 20 mil' a R$ 180 mil, com prazos de pagamento
de até 120 meses. A taxa de administração é de

0,2% ao mês até a quinta assembléia mensal e pos
teriormente de 0,18% ao mês.

Os contratos são atrelados a um índice oficial de

preços reconhecido pelo governo. Eles só podem ser

reajustados de 12 em 12 meses. Em alguns casos,
a correção anual é pelo_ INCC (índice Nacional da

Construção Civil), que é em torno' de 9% ao ano.
Num comparativo, nó caso da modalidade de fi

nanciamento de imóvel, oferecida por muitas cons

trutoras, o consumidor paga geralmente juros de 1%
ao mês mais a correção 'pelo IGPM (índice Gerál de
Preços de Mercado) ou pelo INCC., No consórcio não
tem juros e sim uma taxa de administração.

Outra vantagem do consórcio é que o comprador
não fica obrigado a se fixar apenas numa opção de

. , " , .' : e •

•

imóvel, como acontece no caso do financia
mento. O cliente compra o que quiser, casa,
apartamento, sítio, casa de campo, etc.

Esta é uma opção infinitamente mais bara
,

ta para quem quer.comprar um imóvel.

Um exemplo na compra de um imóvel no
valor de R$ 80 mil. Por financiamento, em 144,

parcelas, o consumidor ficaria pagando par
celas de aproximadamente R$ 1.780,00. Já

pelo consórcio, seriam 129 parcelas de R$
$00,00.

O perfil do consumidor que 'opta pelo con

sórcio para a compra de imóveis é variado. A

maioria, entretanto, é da classe média. Tanto
existem aqueles que desejam comprar para
os filhos, quanto os que desejam investir.

Muita gente compra 20 ou 30 créditos de

R$ 30 mil e compra salas comerciais. O pró
prio aluguel paga o consórcio.

Para os filhos que moram com os pais e,
trabalham ganhando o seu próprio dinheiro,
esta é uma boa opção para se envestir pen
sando no futuro. car se o trabalhador titular

da conta vinculada do FGTS tem, no mínimo,
,

três anos de trabalho, consecutivos ou não,
sob o regime do fundo de garantia.

O valor de avaliação do imóvel e o valor do

financiamento não devem ultrapassar os limi

tes vigentes para o Sistema Financeiro de Ha

bitação (SFH), na data da utilização do FGTS.

•
..

•

No caso de lance para aquisição de imóvel
em construção, os valores serão liberados em

parcelas.
Atualmente , existem 77 administradoras

de consórcios que atuam no seguimento imo

biliário, mais somente 15 delas representam
.cerca de 80% do mercado.

Se consórcio fosse ruím, os bancos (espe-
, cialmente CEF, que estará abrindo consórcio
de imóveis) não iriam querer entrar na lama. E

é bem por aí, consórcio é um excelente negó
cio!
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Cirineu Pulo da Silva
ciri@netuno.com.br

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

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 gare 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$162.000,00 à R$178.000,00
s/ aeab. interno (pare. direto c/ o
proprietário) ou acabado R$ 212.�OO,OO

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

predio c/ piscina. R$ 69.000,00'

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

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

118,51m2) • R$ 61.000,00 51
acabo - ou apto nQ 203 acabado·

R$ 78.000,00

CondomínioResidencialSunflower
Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101 e 106,
c/123m2 - suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$ 34.281,00 e

assumir parcelas de R$ 913,00
corrigidas pelo Cubo

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

Jardim Lenzi. R$ 114.000,00

Casa alv. NOVA - c/200m2• Terreno

c/405m2, suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote

41, Barra. R$ 125.000,00

Casa· Rua Francisco De Goes, 800 .

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

EDIFíCIO TOWER CENTER - Rua João
Mareatto. esq. com Clemente Baratt-o

- Apto. nº 904/1-003 c/ suíte + 1 quarto e

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

r LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS/TERR�NOS/ GAlPOES-1
• Ed. Amaranthus Apto, novo el 306m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo Saeani, 36. IR$1000,OO
• Ed. Resd. Bartel- Vila Baependi, (prox. Rodoviãria) el suíte + 2 qtos. R$ 380,00 I
• Ed. D. LourenzoAptos novos, el suíte + 2 qtos. R. Leopoldo Malheiro. R$ 550,00
• Ed. D. Lourenzo Aptos novos, el suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. R$ 450,00
• Ed. Mariana Cristina- R. Bemardo Dornbuseh, e/3 qtos e demais dep. R$ 380,00 I• Ed. Dianthus - R. Marina Frutuoso, apto 703, el suíte + 2 qtos e dep. ernpr., prédio el piscina,
2 vagas garagem- RS 750,00 IEd. Tower Center- el 1 suíte + 1 qto e demais dep. R$ 450,00

Ed. Tower Center -c/ 1 suíte + 2 qto e demais dep. RS 650,00 I
§.d. Tower center- salas de 101m' a 138m', el garagem. RS 400,00 a R$ 600,00

, IEd. Amarylis- el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. RS 450,00
Ed. Bárbara- R. Epitãeio Pessoa, 532· saias, el 40m', l' andar. RS 400,00 IEd. Bárbara- R. Epitãeio Pessoa, 532· sala, el 40m', 2' andar. RS 350,00
Ed. Erica- R. Guilherme Herlng, 70 -Iola térrea, el 55m'· R$ 300,00 IEd. Alberto Marangoru- R. 25 de Julho -Ioja térrea, el 26m'. R$ 200,00
Ed. Hortência- R. José Emendoerfer, 1549·1 sala térrea- 36m'. R$ 200,00 I
Centro Comercial· R. Mal. Deodoro, 1594' salas diversas, el 32m' cada. RS 280,00/250,00

ILoja térrea- R. Bernardo Dornbuseh, 136· el 660m'. R$ 660,00
Loja térrea- R. Preso Epitãeio Pessoa -cl 460m' . R$ 3.900,00 I• Sala na Av. Mal. Deodoro, ·1' andar, el 250m'. RS1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, ·2' andar, el 250m'. R$1.000,00 I.Terreno -Rua 25deJulho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00
• Galpãoel aprox. 400m'· Rua Guilherme Danker -Centro, R$ 667,00 I
• Galpãomadeira- Rua Frederico Curt Vasel, sjn" RS 500,00

ICASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep.· pronto- parte superiorem Iconstrução-Terreno com 600m', Lot. versallhes-Rs 75.000,00
• Casa em alv. el 200m', suíte + 2 qtoe demais dep., el405m'·seminovo. RuaVirgilioPedro Rubini, ILot, Girolla. R$125.000,OO
.CasamistanaVila Nova, R.ArturHenehel, se-c/ 80m'+edíeulaemalv. el 70m' (terreno el 615m') I·R$80.000,00
• Casa em alvenarlac/ 140m', 3 quartos, sala, eoz., bwe, terrenoe/600m'-Rua LUiZPíCOlli-R$1
5O.000,00-Aeeita-se sítioJaraguãdo Sul ou região.
• AptonoEd. VitóriaRégia·VilaLalau·3qtosedemaisdep., apto 303A·R$57.000,00
.'Apto no Ed. Vitôria Régia· Vila l.alau- 3 qtos e demais dep., apto 302 A el Cozinha sob medida, Iehur("lsqueira na sacada. ·R$ 58.90�00 _

Iv I ERRENOS/SITIO I• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio cerro- el 566m'· R$ 31.500,00
• Terreno-R, Pe. Aluísio Boelng-Barra do RioCerro-c/ 488m'· R$31.500,OO I
• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro ·el 3.500m'; R$125.000,00

I• Terreno- R. Alexandre Koeler-Ilha da ljigueira ·el 472m'· R$ 25.000,00
.Terreno·R. JoséAguinaldode Souza, 17b· 720m'·R$35.000,00 I• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', na R. Chico de Paula-R$130.000,00.
• Terreno emGuaramirim, local nobre para residência. RS 22.000,00 I• Terrenoel ãrea total de 400,00m'- Nereu Ramos-Valortotal R$12.000,00.
• 2tenenoselãreatotalde6.707,OOrn'-Rod. BR 280, próx. aoTrevodeG�amiranga-R$60;OOO,OO(cd). I
• Terrenoel ãrea de 102.752,00m'- RuaWalterMarquardt-R$250.000,00.

I • Sítio el galpão de 600m' e depósito de 50m' + casa em alvenaria de 100m'· Próximo à Serra de I
L �e�.R$13...2.:?00,OO .......

J

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

Lot. Versalles - Casa em alv. - NOVA

c/ suíte + 2 qtos, pode ser financiado

pela CEF. R$ 80.000,00

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

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

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

churrasquei ra
* 01 ou 02 vagas
de garagem

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

��QUITm �N� �. P+llZ� WOL+
* Preço especial de tançatnento em

· condições facilitadas de pagamento.

, A

EDI·FICIO MONACO

Ref.:3·809: APARTAMENTO EDIFICIO
MÔNACO - Com 01 e 02 dormitórios,
sacada, churrasqueira coletiva, play
ground, ótima localização central.
Entrada + parcelamento direto com a

construtora

Rei. 2250 BAÉPENDI- Terreno
R. Ney Franco, 693.

RS 55.000,00 - negociável

Rei. 2102 VILA LALAU - terreno
,

localizado na Rua Germano Horst -

583,00m2• RS 38.000,00, aceita entro
R$ 20.000,00 + pare.

ReI. 2150 JARAGUÁ 99,- Rua
Residencial Miranda, próx. Salão 25 de •

Julho. R$ 9.000,00 - nego
Entr. R$ 2.500,00 + 24 pare.

R$ 210,00 + poupança

, II

PAReIMÓVEIS , �?����?�?�?y�:�.

• •

CHãveCHãveCHãve CHãve

•

,

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

festas - Playground - 7 Pavimentos c/ elevador -

Financiamento direto pelo Banco ou pela Construtora.

Ref. 06 CENTRO- coso nlv. cl 179,50m', c/3
qtos, salas, copa, C02., lcv., bwc e gOL

RS 135.000,00

Ref. 016 CENTRO- coso mista, cl 150m',
amarelo, forro de madeiro, cobeturo telhas francesas,

piso madeiro. RS 220.000,00.

ReI. 1055 AMIZADE - casa alv. cl
160,00m2, cl 1 suíte, 2 qtos, 2 salas, copa,

coz., lav., bwc, área pi chur., piscina,
R$ 48.000,00

ReI. lOS VILA LENZI- R. Elpídio Martins, ri
200m2, terreno ri 610m2, ri 3 qtos, sala, rez, gOL,

chur., lav., d�pensa, 1 bwc, 1 sapafiro, área pi
piscina e jardim. R$ll.OOO,OO.

Qbs.: Ficam alguns móveis, aceita terreno

ReI. 1158 CENTR.O - R. Amazonas,
esq. cl Rua Eleonora Satler, próx. Justiça

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

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

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

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 17 de agosto dq
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PARCIMÓVEIS

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

E-mail -imoveis@netuno.com.br

Oirassol
IMÓVEIS

371�7931

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. 1147 VILA LENZI· Casa alv. c/
170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno c/435m2. Próx. Colégio Giardini

Lenzi. Preço: R$ 55.000,00

c/320 m2 . 2 suítes + 2 Quartos +

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

Cód 3086 JARAGUA ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 • Loteamento ('
CampoSampiero. Preço R$ 22.000,00

Cód. 3105 VILA LENZI - Terreno c/
Cód 1133 NOVA BRASILlA - Casa 406m2 (14,50 X'28). R. Maria Cristina Z.

alv. c!l51 m2 • 3 qtos + 3 salas + 2 bwc Meurer.. Preço: R$ 16.000,00
+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Cód. I 149 VILA LENZI - Terreno c/
788M2 (14,40 x 52). R: José André dos

Reis. Preço: R$ 20.000,00

Cód. 3113 NEREU RAMOS - Terreno
c/ 865,30m2 (17x50,90). R: André
Volto/ini. Preço: R$ 21.000,00

.

,

-

Cód. 300 I - SANTA LUZIA· Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

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

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

Suíte + 2 qtos, salão de festas, gar. p/4 carros.

Terreno c/ 714m2. Preço: R$ 160.000,00

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

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

edícula 2 quartos. Preço R$ 50.000,00

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

Cód. I 149 VIEIRAS - Sobrado cml alv. c/
160m2. 4 qtos. Terreno c/ 598,08 (24 x 28)
Tem + 2 casas de mad. Preço: R$ 75.000,00

AM IZADE - Apto cf 3 qtos..
sala, copa, COZ., gar.,lav.,
campo de futebol e salão de

festas. Res. Amizade

Preço: R$ 37.000,00

Cód 2053 CENTRO - Apto Ed.

Arno Reichel - c/ 167m2,' I suíte + 2

quartos . Fica cozo sob medida,

Preço R$ 100.000,00

Cód 1120 VILA RAU - casa c/
146m2 - 3 quartos. Próximo ao

Mini·mercado Franzner.

Preço R$, 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegofti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@n.etuno.com.br CRECI W 550-J

{�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro I)ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS ,CLIENTES CADASTRADOS.

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

QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, DISPENSA,
LAVANDERIA E GARAGEM. Área do terreno 325.00
m2 Área Benfeitorias 90.00 m2 Preço: 35,000.00

5292 CASA- NEREU RAMOS - RUA MARIA MADALENA
• LOPES SANTANA CASA A LV. 112,OOM2 C/03 QUARTOS,

SAN H EI RO, SA LA, CO PA/COZI N HA, VARAN DA,
LAVANDERIA, LAVABO, GARAGEM ... Área do terreno
357.00 m2 Área Benfeitorias 112.00 m2 Preço: 45,000.00

5265 SOBRADO - VILA NOVA - R. GUILHERME

WACI<ERHAGEN,378 -SOBRADQ C/4 SUÍTES C/BANH EIRA
DE HIDRO., SALA 3 AMBIENTES, JANTAR, ESCRITORIO,
DEP. DE EMPREGADA, COZo E BWC C/MÓVEIS SOB MEDIDÀ,

OI GAR. P/ 02 CARROS, CHUR. E PISCINA. Área do terreno
• 515.70m2 Área Benfeitorias 394.00 m2 Preço: 300,000.00

5295 CASA - RAU - RUA 649 - EVARISTO FRANZNER
CASA ALVENARIA 130,00 M2 COM 04 QUARTOS,

I SALA, COZINHA, BANHEIRO', GARAGEM, ÁREA
FESTAS, ETC ... TERRENO 368,OOM2 FRENTE 23,OOM

OI LADpS 16,OOM, TODA MURADA. Área do terreno 368.00
• m2 Area Benfeitorias 130.00 m2 Preço: 40,000.00

5294 CASA - VILA LALAU - R. CARLOS EGERT, 467 -

CASA DE ALVENARIA, COM 03 QTOS, SALA, COPA, COZ.,
BWC, LAVANDERIA, DISPENSA E GAR. Área do terreno
456.00 m2 Area Benfeitorias 145.00 m2 Preço: 75,000.00

5277 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 631-LOT. VILA
DERETTI. SOBRADO C/OI SUÍTE, 2 QTOS, SALA DE
ESTAR, JANTAR, TV, COPA/COZ., 2 WC, LA\(, DEPOSITO,
DISPENSA" GAR. P/2 CARROS,M EZANINO. Area do terreno
371.00m2 Area Benfeitorias 185.00m2 Preço: 85,000.00

5279 -

C.A.VASE�, 246 - SOBRADO CIl SUÍTE, 3 QTOS, SALA
ALMOÇO. SALA ESTAR, JAf\jTAR, TV, COPA/COZ., 2 WC, _

DEP. DE EMPREGADA, DEPOSITO, DISPENSA, ESC�IT.,
GAR. P/ 2 CARROS. Area do terreno l,200.00m2 Area
Benfeitorias 405.00 m2 Preço: 312,000.00

5291 SOBRADO - VILA LENZI - RUA FRANCISCO
�IERMANN-SOBRAD0250,OOM2 POR R$180.000,OO
A VISTA. ACEITA-SE TERRENO OU APTO CENTRAL

. EM JGUÁ QO SUL ATÉ R$ 60.000,00. Área do terreno
442.00 m2 Area Benfeitorias 250.00 m2 Preço: 180,000.00

5285 TERRENO - AMIZADE - RUA JO�O BATISTA
RUDOLF - TERRENO M EElINDO 15,00 X 20,OOM. Área

do terreno 300.00.[l12 Preço: 25,000.00

•

•

5296 SOBRADO - N EREU RAMOS - RUA MARIA MADALE

NA LOPES SANTANA. SOBRADO 190,OOM2 EM TERRENO

357,OOM2 C/OI S\.)ÍTE + 02 QTOS, 02 SALAS, COPA, COZ.,
LAV, DESPENSA, SACADAS, GAR. ETC.'.. Área do terreno

357.00m2 Área Benfeitorias 190.00m2 Preço: 61,000.00

5303 SOBRADO - VILA LENZI - RUA MARCELO BARBI,
1166 - 01 SUITE, 03 QTOS, 02 BWC, SALA DE ESTAR,
CH U R., COPA/COZ., LAV., GAR. P/02 CARROS, DEPOSITOS.
TERRENO 14 X 28M = 420,OOM2. Área do terreno

420.00m2 Área Benfeitorias 351.00m2 Preço: 115,000.00
I

DA CASA N 355 - SOBRADO COM AREA DE 185,OOM2 E
O TERRENO 13 X 35 = 4."'5 M2. PARTE INFERIOR SALA,
COZo LAV., BWC, CH U R., GAR. P/2 AUTOMOVEIS. PISOS
CERAMICOS. PARTE SUPERIOR 3 QUARTOS; BWC

.

FALTA ACABAMENTO FINAL; CARPET. Área do terreno
455.00 m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço: 101,000.00

5128 TERRENO - VILA NOVA - RUA OLIVIO BRUNAGNO
- 51,45M DE FRENTE X 94,OOM = 4.176,OOM2. Área do
terreno 4,176.00 m2 Preço: 600,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra
A imobiliária da Barra 376-00"'5

RUA ANGELO RU 81N I, l 046:__ b_o_r_ro_s_u_I_@_n_e_t_u_n_o_.c_o_m_.b_r
_

Chácara com 140.000,OOm2, terreno com

topografia irregular, edificado com duas casas

residenciais de madeira, sendo uma com

77,OOm2 devidamente averbada e a outra com

63,OOm2, dois banheiros,garagem, piscina com

100,OOm2, galpão com churrasqueira e

banheiro, lagoa de peixe, pastagem, trilhas.
I

para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirão Aurora, Rio Cerro ll, distante 3Km do

asfalto(SC-416) � R$ 95.000,00

•

mento

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

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

Casa alv.
cl

84,OOm2,

Q c/lo]e cl
três qtos,

sala, copa,

r

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, '207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilsoncorretor@terra.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

. Fone 371-2357·

402 - POSSO DANTA - chácara com 32,000m2•
Rua Estrada Carroeira - Corupá - lkm da BR 280

- R$ 30.000,00

107 - ILHA DA FIGUEIRA - casa em alv., cf
80,00m2, terreno cf 500,00m2• Rua José
Theodoro Ribeiro, 4390. R$ 50.000,00

•, .' : e

123 - TRÊS RIOS DO NORTE - cf 3 qtos,
bwc, sala, COZo Rua da cancha (final).

R$ 15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CO�REIODO POVO· 7
. .

MRANCHO
(gIMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

tl373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

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

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

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

R$30.000,00 e assume financiamento.

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

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

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

Cód. 866 - Casa madeira

com 63,00m2 - 02 quar
tos - bwc - garagem -

sala - cozinha - área de

serviço - Terreno com

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

Bairro Rio Branco -

Guaramirim

R$13.000,00 - Negociá
vel.

Cód. 993 - Casa com

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

Amizade - Guaramirim -

R$35.000,00.

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

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

Negociável.

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

Terreno plano - BR 280 - Próximo FAMEG - Guaramirim -

R$37.000,00.

Cód. 1103 - Terreno com 22.500,00m2 - Plano - Infra-estrutura

completa - Próx. 12 lagoas - Bairro Corticeira - Guararnirirrt -

R$90.000,00 - Negociável.

Estamos no

planetaimovel.com

• • N CORRETOR DE IMÓVEIS -
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CÓd. 1118 - Terreno com 9.570,49m2 - infra-estrutura com

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

Cód. 995 - Casa alvenaria com 170m2 - 02 quartos - 2

bwc - garagem - sala - área de serviço - cozinha - des

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

•

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

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

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

condomínio) até R$376,00 (incluso o condomínio).
Centro Comercial Vilella

•

Cód. 1116 - Casa madeira com 02 quartos - bwc - sala -

cozinha - lavandeia :Terreno com 390,00m2 - infra-estru
tura completa - Rua jaime Bardin, 504 - Amizade - Guaramirim
- R$15.000,00 - Negociável.

Cód. 896 - Casa com
144m2 - 2 quartos -

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

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

. R$35.000,00.

ALUGA-SE: GALPÃO com aproximadamente 300m2 - Rua
28 de Agosto - Centro - Guaramirim - R$1.800,00.

• • ••

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

·MARIMAR
.IMé'-VEIS

• •

Atendemos aos sábados das 8hs às 12hs

Fone/Fax: 275-0051
Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baepéndi - Prôx. Recreativa Marisol

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

TERRENOS:
São Luiz - Ref. 21 - Com área
de 323,OOm2 próx. ao Merca
do Fronza. Valor
R$16.500,00.

" Vieiras - Ref. 13 - Com área
• de 600,00m2 próx. a creche.

Valor R$ 25.000,00 (negociá
veis).
Vila Rau - Ref. 08 - Com área
de 427,OOm2 próx. a o Super
mercado Tonin.

I Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha - Ref. 11

OI

•
- Com área de 774m2, próx. a
Loja de Mat. de Const. Winter.
Valor R$ 23.000,00.
Baependi - Ref. 50 - Com
área de 11.1 03m2, próx. a

I Metalurgica Trapp, a aproxi
OI

madamente 800m da Rua
I Preto Waldemar Grubba.

Pussui casa e rancho de

� madeira; lagoas de peixes.
Valor R$ 170.000,00

• Barra do Rio Cerro -

Ret. 39- Em alvenaria com
03 dormitórios e demais
dependências. Valor R$
37.000,00 (Acieta-se casa +

carro como pate do paga-
� mento)

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

Valor R$ 35.000,00.

Amizade - Ret. 31 - Em alvenaria,
com 01 suíte; 01 dormitório e demais

.

dep. Valor R$ 50.000,00.

Centenário - Ret. 12 -, Em alvenaria
com 03 dormitórios e demais dep.;

piscina. Valor R$ 85.000,00.

Três Rios do Norte - Ret. 44 - Em alv.
com 03 dorm. e demais dep. Valor R$

20.000,00 (Aceita terreno na

Figueira de menor valor).

Ribeirão Cavalo - Ref. 24 - Em alv.,
com 03 dorm. e demais dep. Terreno

, com 25.000m2._Valor R$ 50.000,00

Barra do Rio Cerro - Ret. 26 -

Casa Mista, com 02 dormitórios e

demais dep. Valor R$ 24.000,00

:.

Baependi - Ret. 03- Com 127m2 de
área construída, 03 dormitórios e de
mais dep.; 01 gar. ValorR$ 60.000,00.

Vila Lenzi - Ret. 48 - Com área de

74, 17m2, 03 dormitórios e demais dep.
Valor R$ 48.000,00

Baependi - Ret. 17 - Com 250m2 de
área construída, 03 dormitórios e de
mais dep., 06 gar. Valor R$120.000,00

SíTIOS:

Três Rios do Norte - Ref. 37
Com área de 23.400m2, com
50% plana;com nascente de

água. Valor
R$ 53.000,00 •

Barra do Rio Molha - Ref.
07 - Com área de 45.000m2,
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 ).

��UTILIZE
SEU FGTS
PARA

ADQUIRIR
SUA
CARTA DE
CRÉDITO
IMOBlUARIO?? •

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

QUARTOS + 2
GARAGENS +EDíCULA
2 QUARTOS. PREÇO

• R$ 50.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

GUARAMIRIM -

•
CASA ALVENARIA
COM 105M2 - 04

QUARTOS - BWC -

• GARAGEM
TERRENO COM

• 450M2 - RUA JOÃO
BONA - LATERAL -

AMIZADE -

R$40.000,00
(QUITADA) OU

R$30.000,00 +

FINANCIAMENTO -

TELEFONE: 373-
0283 - CRECI 820-J.

· -------

GUARAMIRIM -, 2
CASAS ALVENARIA
COM 160M2 - 03

QUARTOS - BWC -

• GARAGEM - DEMAIS
DEPENDÊNCIAS -

TERRENO' COM
480M2 - RUA
LEOPOLDO

• SCHIMITZ - NOVA

ESPERANÇA
R$55.000,00 -

•

NEqOCIÃVEL
TELEFONE: 373-
0283 - CRECI 820-J.

AMIZADE - RJOAO
BATISTA RUDOLF,

•

500 - PARTE
SUPERIOR: 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALA "'

DE ESTAR, COPA,
COZINHA, WC, LAV.,
SACADA, DEPOSITO.

• PARTE TÉRREA:
•

SALA COMERCIAL,
WC, DEPOSITO,

; GARAGEM P/2
CARROS: ÁREA DO
TERRENO

. 708.00M2 ÁREA
BENFEITORIAS
380.00M2 PREÇO:
150,000.00.
TRATAR: 371-0031.
CRECI 550-J

VILA RAU - RUA
•

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

LAV., GARAGEM.

ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
100.00M2. PREÇO:
27,600.00. TRATAR:
371�031. CRECI 550-J

VILA RAU - R.CARLOS
ZENKE, LOTE 12 -

RESID.HELENA - 04-
QUARTOS, SALA, COZ.,
WC. ÁREA DO TERRENO
300.00 M2 ÁREA
BENFEITORIAS
98.00M2 PREÇO:
25,000.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

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

QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, WC,
LAVANDERIA,
GARAGEM. ÁREA DO
TERRENO 300.00 M2
ÁREA BENFEITORIAS
60.00 M;2 PREÇO:
26,500.00. TRATAR:
371-0031. CRECI 550-J

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

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

TELEFONE: 37�283 -

CRECI &20-J.

CASA ALV. C/84,00M2,
C/LAJE C/ TRÊS QTOS,
SALA, COPA, COZ, LAV.,
BWC, GAR., TERRENO
C/892,58M2
(30X29,75), TODA

MURADA, RUA
VERÔNICA D.ROSA S/Nº,
BARRA - R$ 55.000,00.
TRATAR: 37�015.
CRECI'1589-J

JOÃO PESSOA - CASA

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

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

C/3 QUARTOS NO
LENZI. TRATAR: 371

3724 (CRECI 8054)

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

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

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

DEMAIS DEP. - TERRENO
COM 5.000,00 -

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

TELEFONE: 37�283 -

CRECI 820-J.

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

DEPENDÊNCIAS.
TERRENO C/2.590 M2
- RCA COZINHA S/

, MEDIDA. PREÇO R$
230.000,00. TRATAR:
371-7931 CRECI 1741-J

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

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

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

VILA RAU - C/
455.00M2, R
BERTOLDO HORST. R$
16.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI 4936

TERRENO C/
378,82M2(16,14X23,50),
LOT.Nº 87, LOT. OURO
VERDE - R$
12.000,00. TRATAR:
37�015. CRECI 1589-J

TERRENO c/ 554,13.
Rua Francisco
Piermann. Preço: R$
23.500,00
Tratar: 371-7931 -, '

CRECI 1741-

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

CZERNIEWICZ -

TERRENO C/ 364 M2.
R$ 25.000,00, (PRÓX.
PAMA). FONE: 371 RUA ADOLFO SACANI

3724 (CRECI 8054) -36-APTO. COM

306M2, COM SUíTE +

RAU - ÁREA DE 3.073 2 QTOS, DEP.DE
M2 AO LADO DA EMPREGADA, 2 GAR. E

ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DEMAIS DEP. EDiFíCIO
EXONÔMICA, ÓTIMO C/ GRANDE SALÃO DE
PARA MINI-CHÁCARA FESTA, CHUR.,
(ÁREA DE LAZER) OBS: SAUNA, SALA DE
TRAVESSÃO DOS GINÁSTICA, SALA DE
FUNDOS COM O RIO. JOGOS, PISCINAS,
ITAPOCÚ. - R$ QUADRA ESPORTIVA,
23.000,00. TRATAR: QUIOSQUE E PLAY-
371 3724 (CRECI 8054) GROUND. PREÇOS R$

162.000,00 S/ ACAB.
NOVA'BRASíLlA - INTERNO (PARC.
ÓTIMO TERRENO PARA DIRETO C/ O
MORADIA COM PROPRIETÁRIO).
3.700M2, LUGAR TRATAR: 371-8814.
ALTO, RUA 985, CRECI 1873-J
LATERAL DA RUA
JOÃO PLANICHECK -

R$ 76.000,00.

TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

GUARAMIRIM - VENDE

SE, LOCAL NOBRE
PARA RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI 187�J

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

TERRENO C/405,00M2
(22,50X18,50), RUA
JOÃO MAASS, OURO
VERDE - R$ 14.000,00.
TRATAR: 37�015.
CRECI 1589-J

VILA LALÀu - RUA
GERMANO HORST, -C/
583M2. VALOR NEGOCI
ÁVEL. TRATAR: 27�
1594. CRECI 612-J

REF. 2150 - JARAGUÁ
99 - RESIDENCIAL
MIRANDA - TERRENOS

C/ 325,00M2. ENT.

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

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO C/
584 M2, R$
14.500,00. TRATAR:

371 3724 (CRECI
8054)

TRATAR: 371 3724

(CRECI 8054)

GUARAMIRIM -

TERRENO COM

368,62M2 - RUA "A" -

LOTEAMENTO JARDIM
SANTA RITA - PLANO -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - BAIRRO
AVAí - R$9.500,00 -

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373�283 -

CRECI 820-J.

VILA LENZI -

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

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

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

QUARTOS E DEMAIS

DEP., 1 VAGA GAR.
RUA PEDRO AVELINO

FAGUNDES, 45 - R$
57.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI
1873-J

ED. AMARYLLlS -

VILA NOVA - R.

ANGELO TORINELLI,
78 - APTO C/ SUíTE +

2 QTOS, SACADA C/
CHUR. R$ 78.000,00,
SEMI-MOBILIADO.
TRATAR: 371-8814.

fCRECI 1873-J

ED. SCHIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, S�LA,

COPA, COZINHA,
BWC, LAV.,
SACADA E

GARAGEM.1º

ANDAR, Nº 104.
PRÉDIO C/ PISCINA ,

CFlUR. COLETIVA,
C/ MESA BILHAR,
PLAYGROUND, QUA
DRA POLIVALENTE.
R$ 75.000,00
NEG. TRATAR:
275-1594. CRECI
612-j

VILA NOVA -

APART�MENTO -

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

NEREU RAMOS -

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

CHÁCARA COM

20.030,00M2,
COM CASA
ALVENARIA COM

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

PEIXE, PASTAGEM,
ÁGUA CORRENTE, I

ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA NA
RUA EMíLIO orro
OLDENBURG, Nº
300, JARAGUÁ 99
- R$ 85.000,00 -

ACEITA OUTRO
-

I

IMOVEL COMO
PARTE DE
PAGAMENTO ATÉ
R$ 35.000,00'.
TRATAR: 376-0015.
CRECI·1589-J

POSSO DANTA - C/ I

32.000M2. R.
ESTRADA

CARROEIRA,
CORUPÁ, 1 KM DA
BR280. R$
23.000,00.
TRATAR: 371-2357. «

CRECI 4936

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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acessórios automotivos

Peças mecânicas para pick-up
e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLYS e TOYOTA
;< Aplicação de película automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

Rua25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- e-mail: marangoni.autopecas@terraicom.br - Tel. 372-2900 Tel./Fax: 372-0170
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275�2777

COO 272 - ANA PAULA - residência em

alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, capai
cozinha, sala, lavanderia, banheiro, área de
festas, garagem - próximo ao posto MIME -

Valor R$ 55.000,00

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

COO 347 - ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado
novo - 2 suítes, 2 quartos, 2 salas, 2
banheiros, áre a de festas, garagem,

- R$ 135.000,00

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

COO 176 - ILHA DA FIGUEIRA - Residência em

alvenaria medindo 200,00m2 - 1 suíte, 2

quartos, 2 salas, 2 banheiros, cozinha,
lavanderia, dispensa, garagem, área de festas,
piscina, terreno medindo 2.000,00m2 todo
murado - Valor R$ 75.000,00

COO 288 - ANA PAULA - Residência em

alvenaria com 4 quartos, 3 banheiros, 2

<' cozinhas, 2 lavanderia, área de festas, garagem
- Valor R$ 58.000,00

COO 322 - NOVA BRASILlA -1 suíte, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, escritório - Valor R$ 120.000,00

COO 339 - BARRA - Área de térrea medindo
16.000,00m2 - área industrial - Valor R$
120.000,00

COO 349 - VILA LENZI - Terreno de esquina
medindo 3.176,50m2 de frente para a rua

Venâncio da Silva Porto - Próximo a WEG I -

Valor R$ 65.000,00

em alvenaria - 2 suíte, 3 quartos, 3 salas,
copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
área de festas 2 garagem - Valor R$
149.000,00

COO 206 - ILHA DA FIGUEIRA - Residência em

alvenaria - 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, e

demais dependências - Valor R$ 60.000,00

COO 304 - VILA RAU - Condomínio Renascença
- �esidência nova em alvenaria medindo

150,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala em 2

ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2

vagas de garagem, área de festas - Valor R$
85.000,00

COO 324 - RIO MOLHA - CHÁCARA - medindo
5_000,002 - 2 lagoas com peixes - rancho -

jardim - portão eletrônico - residência com 4

quartos, sala, cozinha, garagem - terreno
murado -' pomar - Valor R$ 120.000,00

COO 340 - ILHA DA FIGUEIRA - Terreno medindo

395,00m2 - Loteamento Divinópolls - Valor
R$ 15.500,00

COO 350 - ÁGUA VERDE - terreno medindo

468,00m2 - em frente ao Shopp Club - Valor
R$ 18.000,00

Renascença - Residência nova de esquina
em alvenaria medindo 164,00m2 - 1

suíte, 2 quartos, sala em 2 ambientes,
cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de

garagem, área de festas - Valor R$
92.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE
'I • Casas com 2 e 3 dormitórios

� • Condomínio Fechado

r: · Quadra, playground, área verde
• Salão de Festas cf churrasqueira

275-2163·• Financiamento pela CEF em até 240 meses

Construtor

*,-"'if1J,lf
�mill�l.>lGi1'iCMA�WJi

\/EI\IDECASA

TERRENOS

;�OO. Nereu Ramos -Lot. Murara, cf 386,OOm'.............................. . RS 12.000,00

1006• Nereu Ramos -Iet. Zanghelini, cf 322,OOm'................................................ . RS 9.000,00

1019• Nereu Ramos ·Loealizqção Central, c/ 500,OOm' . RS 11.000,00

101�' Vila Lenzi· R. Paulo dos Santos, cf 500,OOm' RS 25.000,00

1013' Borro do Rio Cerro· R. Oscar Sehneider, cf 409,OOm' RS 16.000,00

1015' Novo �ra�ília. R. João Planinseheek, cf 1.240,OOm' RS 85.000,00.

1016' (zermewICZ' R. Roberto Ziemann, cf 1037,OOm'.................................. . RS 95.000,00

1024' Três Rios rio Norte- de esquina, Lot: Sto Antônio, ef751,05m' RS 22.000,0.0
• Borro do Rio Cerro· R. Oscar Sehneider, c/ 480,OOm' RS 16.000,00

CASAS

���1' VILA RAU· casa de alvenaria, cf 117,00m' e terreno de 2.407,00m' ; RS 145.000,00

2003' AMIZADE·Lol. Versalis II, cf 370,00m'· terreno de 450,00m' ., RS 45.000,00 em eonstrufão
2009' AMIZADE· R. Frederico Todt, 228· em alv., c/ 120,00m'· terreno de 420,OOm'......... .. RS 45.000,00
2012' BARRA DO SUL· a 800m da praia, sobrado alv.· 150,OOm'. Terreno cf 300,00m' .. RS 45.000,00

2016
•

��erniewiez. R. Antonio Gesser, 113, cf 160,00m' RS 80.000,00
2019' i!aNova· ef395,OOm' + piscina .,. , RS 260.000,00 + finan

2020 '��/a Rau(COHA8)· R. Abolição, 270, cf 135,00m' RS 25.000,00
2030' /0 Rau· Casa em alv;, R. Conrado Herdmann, cf 2 casas. Uma c/72,00m' e outra cf 63,00m' RS 30.000,00
2031 .: ha da Figueira· R. Aguas Claras, alv., cf 128,53m' RS 58.000,00
2032' /f!niewiez. ótima loealização, c/ 155,00m' RS 110.000,00
2033' ro Pessoa· Rua Fritz Satler- Sobrado, terreno cf 322,00m' e rontr. cf 164,00m' RS 90.000,00
2034: IIhnto An.tôni? R. Hercili.o Anadeto Garcia, 416, alv., cf 110,00m' RS 27.000,00
2038' V.,a da FIgueira· R. Domingos Rosa, 302, cf 326,00m' RS 120.000,00
2040' N' a Amizarle· Sehroeder I, cf 170,OOm' : RS 22.000,00
2041: /va Brasilia: R. Ofto Kuehenbeeker, cf 150,00m' RS 37.000,00
2042 Nereu Ramos· Casa olv. cf 186m', terreno c/ 450,OOm' RS 45.000,00

2045', ereu Ramos· Caso alv. ef90,30m', terreno cf 550,00m' RS 35.000,00
2046: /ntro � R; Antonio Carlos Ferreira, Galpão Comercial, c/ 500m', terreno cf 1218,00m' RS 330.000,00
2049 J

entenano· Cosa alv. cf 200,OOm', terreno cf 360,00m' RS 85.000,00
2051' :raguá 99· Casa nlv. c/ 120,OOm', terreno cf 460,OOm' , , RS 40.000,00
2052' .' o Lenzi/Nova Qrasília· Casa de mad., R. João Ploniseheek, terreno cf 400m', e eonsl. cf 80m' .. RS 55.000,00
2055

•

��a Verde· Casa mista, R. Jorge 8uhr, terreno i/700,00m' e a consír. cf 11 O,OOm' RS 50.000,00
•

lelras· Casa alv., R. Gustavo lessmann- Terreno cf 375,OOm' e ronsír. cf 11 O,OOm' RS 33.000,00

3001.,
'

,

APARTAMENTOS

3002 ,entro. eobetura cf 400,OOm' .

, 3003:E;ntro. R. Reinoldo Rau, cf 3 qtos, cf 120,00m' ..

,;�1:: ���f:::�i:s:L;��!��::��;��:��:�;�:�;��:e�:.:.:.:.:::.:.:;.:.:.:.:.:·:.:�:.:.:�:.. :.:.:.: ... ::,.:::: .. :.:
.....

9000. • .
CHACARA

Tres RIOS do Norte· c/ easo de 1 OO,OOm', e terreno de 23.000,OOm'· Topografia plana ..........

..RS 160.000,00
.. ..... RS 65.000,00

. RS 55.000,00
.... RS 58.000,00
RS 85.000,00

CORREIO DO POVO 3

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardi,m Jaraguá Ltda.
-

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul, - se - FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal
Barg cl área total de 134,OOm2, suíte

, + 2 dorm., sala cl sacada + chur.,
bwc-social, coz., área serviço, gar.,

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

CENTRO - ótimo

opto rio Ed. Jacó
Emmendoerfer (2°
andor), com área total
de 190m2, suíte
(mobiliado) cl hidro
+ 2 qtos, solo amplo
cl socado, bwc-sociol,
bwc-serviço, cozinho
cl armários sob
medido, área serviço,
dep. empregado, gor,
pi 2 carros. Valor
R$ 85,000,00

CENTRO - casa em alv., cl área de
157,OOm2 - 3 qtos, 2 salas, coz. 2

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

valor em Jaraguá).

ILHA DA FIGUEIRA - ótima casa em alv.
cl área total de 248,00 m2, 2 suíte, cl ba
nheira, 1 dorm., 2 salas, 2 bwc, cozinha área
de serviço, garagem pi dois carros, terreno
cl 1383,OOm2.R$ 145,000,00 (aceita pro
posta)

SAO LUIS - casa em alv. (semi-nova) - cl
área total de 11 O,OOm2, 2 dorm., 2 salas,
bwc-social, coz./copa, área serviço, gar.
pi 2 carros, terreno cl 525,OOm2• Valor
R$ 45.000,00 c cl estrutura para 2° pavi
mento (aceita proposta).

JGUA ESQUERDO - casa em alv. cl área
total de 150,OOm2, suíte + 2 dorm., sala, 2
bwc, cOZ., óreo serviço, gar., área de" festa, ter
reno c/380,OOm2• R$ 75.000,00. Obs.: aceita
terreno nas praias de Ubatuba ou Enseada.

, SÃO LUIS - (Próx. CAIC) casa em alv., cl
total de 140,OOm2, 4 dorm., 2 salas, 2

bwcs, coz., área serviço, gar., terreno cl
450,OOm2• Valor R$ 48.500,00.

CENTRO - Casa em alv. c/ área total de

250,OOm2, suíte + 3 dorm., 3 salas, 2 bwc,
coz., área serviço, gar., terreno c/

450,OOm2• Valor R$ 90.000,00

CENTRO
- ótima
cobertura
(Duplex)
no Ed.
Dianthus
c/ área
total
397,80m2,
2 suites (1
c/ couset e
bwcl+ 2

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

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

CENTRO - apto no Ed. Karine c/ área total
de 75,00 m2, 2 dorm. sala com sacada, +
chur., bwc-sociol, coz., área serviço c/ sa
cada, gar. R$ 43.000,00

CENTRO - apto
no Ed. Schiochet
(30 andar), c/ área
total de 170m2-
suíte + 2 qtos, sala
ampla c/ sacada,
bwc-social, cozo c/
armários bob
medida, área
serviço, dep. empr.
c/ bwc, área de
festa, pscina, gar.
Valor R$
85.000,00 ou

financ.

VILA NOVA - sobrado c/ área total de 345,OOm2,
2 suítes + 2 dorm., 3 salas, 2 bwc, cozo cl armá
rios, área serviço, gar. p/ 3 carros, chur. cl salão
festa, piscina e demais dep. - terreno c/ 900,OOm2•
Valor R$ 240.000,00 (aceita apto em Jaraguá)

VILA LALAU - casa alv. (semi-nova), c/ área
130,OOm2, 2 dorm. + edícula c/ qto e bwc,
sala, 2 bwc, coz., área serv., gar. p/ 2 carros

c/ chur. - terreno c/500,OOm2• R$ 85.000,00
(aceita apto no centro de menor valor)

BAEPENDI - ótimo terreno plaino/com
77,50m de frente para Rua Bernardo
Dornbusch, c/ área total de 2,500,OOm2 -

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 c/ sacada,
bwc-social, coz., área serviço, gar.
Valor R$ 100.000,00 ou financ

VILA NOVA - ótima casa em alv. c/ área

tqtal de 180,OOm2, suíte + 2:dorm., 2 so

Ias, escr., bwc-sociol, lavabo, cozo c/ ormóri
os, área serviço, gar., terreno c/450,OOm2•
Valor R$ 105.000,00 (aceita proposta).

NOVA, BRASILlA - Apto no Ed. San

Miguel, área de 70,OOm2, 2 dorm., sala,
bwc-social, coz., área serviço, gar" play·
ground. Valor R$ 48.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 2298- NOVA
BRASILIA - R: JOSÉ
EMMENDOERFER, 981 -

SOBRADO ALV, 160 M2, 1
SUíTE COM CLOSET, 2 DORM,
LAVABO, PISCINA, GARAGEM.
FICAM MÓVEIS COZINHA,
SUíTE E ÁREA DE FESTA.

RS 100.000,00. TROCA POR
MAIOR VALOR

REF 3114 - CENTRO - R: LEOPOLDO

MANKE - TERRENO 13 X 40 = 520 M2.

RS 90.000,00

ALUGUEL

REF 2294 - SÃO LUIZ - R: LEVINUS

KRAUSE, 750 - CASA ALV 143M2, 1 SUíTE,
2 DORM, BANH, GAR. TERRENO 3B3,39Ml.
RS 53.000,00. TODA LEGALIZADA PARA

UTILIZACÃO DE FUNDO DE GARANTIA.

ACEITÁ CASA ATÉ RS 25.000,00

REF 9001 - JGUÁ. ESQUERDO - R: SÃO
JOSE, 160 - CASA ALV 160-M2, 1 SUíTE, 2
DORM, ESCRITÓRIO, BANH, GARAGEM.'

RS 630,00 MENSAL

REF 9000 - CENTRO - R: MAL. DEODORO

DA FONSECA, 909 - APTO 3 DORM, 2 BANH,
ALA, COPA/COZ., ÁREA SERViÇO, DEPOSITO,

GARAGEM. RS 480,00 MENSAL

REF 9003 - BARRA RIOMOLHA

R: OSWALDO MABA,50 - CASA ALV, 110
M2, 3 DORM, BANH, SALA ESTAR/
JANTAR, ÁREA SERViÇO, GAR. TERRENO
420 M2. RS 430,00 MENSAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

../COMPRA

SÁBADO, ,17 de agosto de 20�1

CRECI8489

* Nereu Ramos - R$ 19.000,00, aceito carro
* Boa Vista - R$ 6.500,00
* Boa Vista - R$14�000,00 + parcelas
* Ilha da Figueira - Rj20.000,00 - aceita troca

LOTEAMENTO
* Lot. Souza - R$ 15.500,00 - Aceita troca

TERRENOS
* Figueira - R$.18.000,00 - riegociável
* Amizade - R$ 13.000,00 - negociável
* Três Rios - R$ 13.000,00 - negociável

../VENDE

../ ALUGA

Rua .José Emmendoerfer, 704 ir 371-2507

REF. 302 - EDIF. PÉROLA NEGRA - 120m2, 2

dorms
..

- Centro. R$ 75.000,00
REF. 303 - EDIF. KLARICE KOCH - 115m2, 2 dorms.
- Centro. R$ 65.000,00
REF. EDIF. SUELEN - 105m2 - 3 dorms. - Próx,
Resid. Charnpagnat - R$ 53.000,00
'REF. 304 - EDIF. ROYAL BARG - 160m2 c 3 dorms.

- Centro - Entr. + financ. direto.

REF. EDIF. GONZAGA - 120m2 - 2/3 dorms. - Vila

Nova (ótimo padrão de acabamento) - Entr. +

financiamento direto (Entrega 2003) - Consulte-nos!
t,

i,v e s
CRECI w HlS9·J

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

REF.l02-CASAALV.-3dorms, 120m2-Amizade-R$43.000,OO
REF.l03-CASAALV. (2 PISO)-3dorms- Rio da Luz-R$65.000,OÓ
REF. 104 - CASA ALV. (nova) - 3 doim. - Estrada

Nova - R$ 40.000,00
REF. 106 - CASA ALV. - 3 dorm. (231,OOm2) - Bairro

Santa Luzia - R$ 35.000,00
REF.107 -CASAALV. -2 dorrns, 88m2-Barra Rio Molha-R$
45.000,00
REF.l08-CAS<\ALV.-3dorms,l44m2-EstIroaNova·R$40.000,OO
REF. 110 - CASA ALV. (SOBRADO) - 3 dorrns - Vila

Carolina - Rio Branco - Guaramirim - R$ 27.000,00
REF. 111 . SOBRADO ALV. (NOVA) - 3 dorms - Ana

Paula II - R$ :UO.OOO,OO
REF.113-CAS<\DEMAD.-3dorrns,8Orri'-\llaNCMl-R$8>.OOO,OO
REF. 115 - CASA ALV. (NOVA) - 3 dorms., c/203m2
- Vila Nova - R$ 160.000,00
REF,117 ·c,As.l.ALV.-3dorms,lfful2-lIhadaRgt.eira�R$60.000,OO
REF.119-CASAALV. -1 suíte + 2 dorms, 165m2-Nova Brasilia-R$
95.000,00
REF.121-CASAALV. (SOBRADO)· 170m2-Czerniewicz· R$
140.000,00
REF.122 - CASA ALV. - 3 dorm., 95m2 - Jaraguá Esquenío- R$
70.000,00

REF. 124 - Casa alv., 1 suíte + 2

qtos, 200m2, Resid. Champagnat.
R$1.3O.000,Oo

REF. 123 - Casa Mista com aprox. 105m2 - terreno com

722m2'- Próx. Urbeno - Jguá Esquerdo - R$ 35.000,00
REF. 124-Casa Alv. cf 200m2, 1 suíte - 2 dorm., Champagnat
R$130.000,OO

REF. 401 - Sala comercial - 62m2 - Centro - R$

40.000,00 (aceita carro e parcelamento)

_.'§1l1",�.... dil"

REF. 501 - Área 325m2 (Próx. Colégio) - Ilha da

Figueira - R$ 25.000,00
REF. 502 - Área 300m2 (Próx. Faculdade) - Bairro

Estrada Nova - R$ 12.000,00 ou entro R$ 2.000,00
+ R$ 230,00 pI mês
REF. 504 - Área 703m2 (Próx. Ponte Argi) - Jaraguá
Esquerdo - R$ 18.000,00
REF. 505 - Área 462m2, com 16,5m de frente, (próx.
Salão) - Bairro Amizade - R$ 12.000,00
REF. 507 - Área 350m2 (ótima Vista) - Vila Nova - R$

25.000,00
REF. 509 - Terreno c/ área 360m2, próx. Salão 25 de Julho

- após Malwee. Entr. R$ 3.500,00 + R$ 250,00 I mês
REF. 511- Terreno c/ 476,70m2, próx. Mercado Souza

- Ana Paula II - R$ 22.000,00
REF. 512 - Terreno c/ 3.515,15m2, Vila Lenzi. R$

12.000,00 + 48x

REF. 600 - Galpâo Industrial, área constr. 400m2, área
terreno 737m2, próx. Posto Behling. R$ 110.000,00

REF. 601 - Prédio com 945m2 de área construída·
Centro - defronte Justiça Federal (antiga Scar), destinção
comercial, industrial ou serviços R$ 160.000,00

"DISPOMOS TAMBÉM DE ÁREAS PARA

INDÚSTRIAS, REFLORESTAMENTOS, CHÁCARAS E

IMÓVEIS COMERCIAIS NA REGIÃO CENTRAL".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A CHALÉ TRAZ e
PARA JARAGUÁ DO SUL �����,rnericana

"

E REGIÃO O PLANO MINHA CASA'

Consórcio Imobiliário.

" ,

A Chalé Imobiliária em parceria com o Grupo Silvio
Santos e o Consórcio Panamericano agora vai
realizar o sonho da sua Casa Própria.
A partir de R$ 163,00 por mês você vai morar no

que é seu, sem pagar mais por isso.

Chalé Imobiliária. Há 20 anos a gente faz acontecer '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apto cf 2
dorrn., sala,
coz., bwc.·
A partir de
R$ 4.60'0,00
de entrada

,

* CENTRO I G. ARAMIRIM -

ganhe áté R$" �.400,OO men

sais. São 17 qúiiPnetes, terreno
cl 850m2, área const, 780m2,

R$ 185.000,00 nego

Apto cf 1

dorrn., sala,
.

coz., bwc.
A partir de

R$ 3.600,00
de entrada

ED. BRUNA MARIANA - na rua da Unerj
Obras em andamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.brREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

5074 - VILA LENZI - casa alv. cl
175m2, suíte + 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

1969 - BARRA DO RIO MOLHA
- casa alv. cl 245,OOm2, 3

dorm., 1 bwc, sala, copa, coz.,
lav., gar. cl área festas.
Terreno cl 992,50m2. R.

Adolfo Antônio Emmendoerfer,
1700 - R$ 68.000,00

5115 - BARRA - sobrado cl 251,00m2,
suíte + 3 dorm., 2 bwc, 3 salas, área
de festas cl chur., 2 varandas, suíte e

COZo cl móveis emb. Terreno cl 600m2.
R. Elizabeth Rabock, 21 esq. Padre
Aluísio Boeing. Valor R$160.000,00

5032 - CZERNIEWICZ - Sobrado cl
280m2, 2 dorm., 2 bwc, sala cl
sacada, copa, cozo ampla, área
serviço, desp., gar. pI 2 carros.

Terreno cl 1.450m2.

R$ 120.000,00 negociável

5142 - AMIZADE - Casa alv. c]
130,87m2 cl 1 suite + 02 dorm., 01

bwc, terreno cl 420,00m2. Rua
Frederico Todt, 361 - R$55.000,00

4268-
CENTRO -

Edif.
Aquama
rine - apto
301, com

166,73m2,
suíte cl
móveis +

2 dorm.,
bwc, sala
estar/
jantar,
cozinha cl

armários, lavanderia cl
móveis. R. Erich Mielke, 40 -

R$ 84.000,00 - permuta pi
casa

sobrado cl 183,60m2, cl 3 dorm.,
bwc social, sala em 2 ambientes,
sala TV, varandão, gar., cozo cl
móveis. Terreno cl 409,50m2. R.

895, sino. R$ 78.000,00Ref. 6020-
, Sala
Comercial
cl
79,47m2 -

Centro -

Sala com

quatro
divisões +

bwc - 70
andar -

5157 - CZERNIEWICZ - Casa alv. cl
156,00m2 - 03 dorm., 02.bwc (1 cl
Hidro), terreno cl 378,00m2. Rua
Henrique Marquardt. R$ 65.000,00

4292 - CENTRO - Ed. Schiocht, cl
153,00m2, suíte + 2 dorm., eoz.

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

Ref. 5150 - Três Rios do Sul - casa

alv., el ·70m2, 2 dorm., 1 bwc, copa,
coz., 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, cl
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, cl 140,00m2, suíte + 2

dorm., demais dep. Terreno cl
802,50m2. R. Ana Zacco, 234 -

R$�5JOOO,00

5040 - CENTRO - Casa alv. cl
170,00m2 + 1 casa antiga cl

96,00m2 - comercial - Res. ao lado
da Studio FM. Terreno el

420,00m2. R. Domingos da Nova,
306. Valor neçociável, el cond. de
fazer estacionamento pi clientes.

5134 � VILA RAU - sobrado cl
210,00m2, lot. Renascença - suíte
cl sacada + 2 dorm., bwc social, sala
estar, jantar, lavabo, copa/coa. el
armários emb., salão de festas cl

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

"

Ret. 5137 - VILA RAU - casa alv.

nova, cl 150,OOm2, suíte + 2

dorrn., 1 bwc social, sala, copa,
coz., lav., gar. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Escolha Agora
Sua Cart.a de Crédit.o!!!

PLANOS 32 E 43 MESES

/

M
PLANOS 37 a 60 MESES

ESCOLHAA MARCA E O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA
\

* Portas abertas para você e sua família
,

* Sua casa própria sem complicação ,

* Construir .. Adquirir mais um Imóvel ou realizar sonho da sua

.

casa ou apareamento na cidade, campo ou praia, com o

. PANAMERICANO você terá benefícios especiais.

275-04:75/9975-7602
,

Rua Jacob Buc.k, 120 • Centro • Ao lado do Besc • Jaraguá do Sul • SC
Anexo à PLUS COMPUTADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IMÓVEIS

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

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

L T DA.
"

E-mail: girólla@netuno.com.br

1iE�',
.. '\'

�;7@a Verde - Casa - c/80m2 em terreno de

528m2 (17,50 x 32) tendoo 2 qtos - R$ 33.000,00.

1073- Amizade - Casa de Alv. c/ suíte + 2 qtos. R$

69.000,00.
1114- Barra - Casa - c/200m2 c/ 3 qtos, ehur.,

piscina, gar. c/ 2 carros.

1314 � Vila Lenzl - Casa - (1 de madeira e 1 de alv.

semi-acabada, ambas com 70m2). Terreno c/

450m2, murado. R$ 3'7.000,00
1985 - Picarras - Sobrado - c/100m2, 3 qtos,

chur., c/ telefone. Troca por imóvel em Jarnguá. R$
62.000,00
1986 . Guaramirim - Casa mista; parte alta, c/
200m2, terreno c/ 616,87m2, 3 qtos, 2 bwe's,

chur., gar. p/ 2 carros. Aceita imóvel em Jaraguá.
R$ 60.000,00
1991- Schroeder - Casa - mista, c/168m2 em

terreno de 1485m2 (33 x 45) tendo 4 qtos, 2 bwc's,

chur., gar. p/2 carros. A casa toda c/ piso cerâmico.
2001 . Centro - Terreno c/375m2 (15x25). R$
60.000,00
2003 - Centro - Terreno ao lado Javel, 885m2

(30x29,50)
2021- Centro - Terreno c/ 1537,06m2• Em frente

ao Posto Marechal.

2022 - Centro - Terreno c/609m2, próx. Beira Rio
- R$ 48.000,00
2034 - Centro - próx. Justiça Federal - Terreno c/
793,48� - R$ 66.000,00 .frente para 2 ruas

2081 - Res. Bela Vista - Terreno c/ 378,75m2

(15x25,25), próx. Champagnat - R$ 26.000,00
2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18) - R$

18.000,00.
2132- Ce.,tenário - Terreno - c/450m2, (15x28),
prÓx. ao portão 3 da w�g II. R$ 21.000,0«;1
2198- Figueira - Terreno (alto) - Rua Rudolfo Sanson

cf 457,25m2 (15,50x29,50) - R$ 22.900,00
2199- Figueira -Terreno - de frente p/ a rua prineipai r
esquina c/ 421,40m2, sendo 22m de frente - R$

34.500,00
�01. Figueira - Terreno lat�ral da rua principal c/
+ ou - l.000m2 - R$ 24.500,00
� : Jaraguá Esquerdor - Terreno c/ 409,60m2
(13,65 x 30,00) - R$ 26.000,00
ª69. Vila Nova - Terreno parte alta, e/4651,40m2•
R$ 150.000,00
�2 . Guaramirim - Terreno defronte p/ asfalto

PfMassaran"duba, cf 42372m2• 'R$ 40.000,00
�3 - Guaramirim - Terreno próx. Pedreira Rio

Branco, c/ área 450m2 (15x30). R$ 7.500,00
ªº-º.O . Ed. Cristiane Monique - suíte, 2 qtos, eoz.

mobiliada, dep. ernprgada, 2 vgs garagem. Área
Privativa de 128,09m2 - R$ 80.000,00
�. Centro prôx, a Millium - apto c/ suíte + 1 qto
. R$ 48.000,00
� . Centro - Ed. Tower Center apto NOVO c/
Suíte + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas
de garagem - R$ 150.000,00
ªºªª . CENTRO· APARTAMENTO no Ed. Royal Barg
- suíte cf hidro + 2 qtos, dep. empreg., 2 vgs. garagem,
sacada c/ Churrasqueira . R$ 'i.so.ooo,oo
�. Res. Baltel . Apto novo c/ suíte + 2 qtos, c/
piso laminado - R$ 47.000,00 •

�. Baependi • apto - c/ suite � 2 qtos . R$
45.000,00. Aceita Carro como parte de pago

/

� próx. dá Rod. - APTO c/ 3 qtos- 32

FINANCIAMENfO

CAI}[A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

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

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

1211 - Jquá Esquerdo - parte alta >

casá cl 200m2, suíte + 3 qtos,
churrasqueira • R$ 100.000,00 - aceita
troca cl apto > Central cl 3 qtos.

1174 - CZERNIEWICZ • sobrado de alv.
• próx. a Gruta N. Senhora de Fátima, cl
suíte, 2 qtos. R$ 135.000,00

andar, piso de madeira - R$ 2!Yeubs de entrada + 74

parcelas de 2,21 eubs mensais.

3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata - c/ 'suíte,
2 qtos, eoz. mobiliada, sacada c/ ehur., piso = madeira.

R$ 35.000,00 + finane.

4208 - Schroeder - Chácara - e/245.800m2, tendo

400mts frente p/ estrada principal, casa em alvenaria,

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

EMPREENDIMENTO
•

ConVI••

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

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210nF, suíte + 2 qtos, dep. empr., chur.,
gar. pi 3 carros. Aceita apto até R$
100.000,00. R$ 170.0000,00

1213 - Jaraquá Esquerdo - Casa

alvenaria cl 185m2 em terreno de

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

601 - CASA ALV. c/ suíte + 2 qtos . Vila Lalau - R$

550,00.
602 - CASA ALV. ILHA DA fiGUEIRA c/ suíte + 2 qtos
- Ilha da Rgueira - R$ 450,00.
603 - CASA DE MAD. ÁGUA VERDE c/ 2 qtos. R$

190,00 - R$ 190,00
604- CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO c/ suíte + 3

qtos - R$ 300,00.
606 - CASA ALV. nova e/3 quartos em Nereu Ramos

- R$ 270,00,
608 - CASA ALV. - BAEPENDI c/ 2 qtos - R$ 280,00.
609 - CASA MAD. - CENTRO c/i qto. R$ 120,00

I ,

612 - CASA ALV. e/4 qíos, póx, Studio FM. R$ 320,00.
613 -CASA e/2 qtos, início 50 Jaraguá Esquerdo-R$ 230,00.
621- APTO c/ súl!e + 2 qtos - Ed. lsa::,ella ';R$ 470,00
622 ·APTO. ED. ARNO REICHOW - CENTRO c/ suite +

2 qtos e gar. RS480,00.
624 - APTO c/ suíte + 2 qtos - Ed. Verona - R$ 400,00
625 • APTO CENTRAL c/ suite + 2 qtos e dep.
empregada. R$ 600,00.
627 • APTO. ED. CAETANO CHIODINI - CENTRO c/

- qtos e gar. R$300,00.
628 - APTO - ED. BARÃO - CENTRO c/ suite + 2 qtos
e gar. R$ 400,00.
629 - APTO - JARDIN CENTENÁRIo c/ 1 qto. R$ 200,00.
630 - APTO - CENTRO - c/ i qto. e garagem. R$

300,00'.
631- 8). ,MENEGOTTl • CENTRO c/ 3 qtos - R$ 300,00•

632- APTO - SANTA LUZIA - c/ 1, 2 e 3 qtos a partir
de R$ 160,00.
633 • APTO - CZERNIEWICZ c/ 1 qto, bwe, sala e eoz.

eonj. - R$ 200,00.
635 • QUITINETE • ED.' MARQUARDT a partir de R$

200,00.
637-APTO - iARDIN CENTENÁRIO - c/ 1 qto e garagem.

R$,200,00'.
638 • APTO - CENTRO - cobertura c/ suíte + 3 qtos,

garagem p,1 2 carros - R$ 700,00.
639 - APTO - VILA BAEPENDI c/ suíte + 2 qtos,

.
'

garagem - R$ 350,00.
640 - APTO - CENTRO - c/ suíte + 2 qtos., garagem.

R$ 780,00.
641- APTO· CENTRO e/3 qtos, eoz., mob., despensa
e garagem - R$ 450,00.
659- SALA COML. - CENTRO - c/ 3 amb. e bwe., após
centro médico odontológico. R$ 250,00.
660 - SALA COML. - CENTRO c/70m2 - Rua Leopoldo
Malheiro - R$ 300,00.
664- SALA COML. - VILA LALAU - c/300m2, c/ estae.

na frente. R$ 670,00.
671- SALA COML. - CENTRO - c/ 2 amb., c/60m2. R$
300,00.
673-SAIA COIVI... - CENTRO c/ 7Qn2. R$ 400,00.
674-SALA COM. VILA LENZI - c/50m2. R$ 220,00.
678- SALA COM. - ED.MARKET PLACE - CENTRO - C/

-

45m2• R$ 270,00
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ViVotoraltUm I finanças

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

vw
GoICLI1.6 G Prata 1911GM Gol Mil Plus G Branco 1911

Corsa Milênio, 4p 02 Branco G Santana CL 1,a, ar, dlr. G Branco 19Ii

(Sege
Saveiro CL 1.6 G Cinza 1911

Dakota,4Cc 99 Vermo Gas. R$ 20.000,00 Monza Sle, compl., 4p, 90 G Fusca1.600 G Cinza 1991
Vectra GLS compl.,Ap 94 Bege G Santana CL i.a, dlrl. G Verde 1991Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.300,00 SantanaQuantum GLS 2.0 G Prata 1991

Escort GL ,99 cinza Gas. R$ 14.500,00 Corsa Wind; 2p 96 Bordo G AploGL1.a G Cinza , 1991
Go11.6 93 Branco A GoICL1.a G Marrom 1991Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00 Varlantll G Cinza 19&1

Ranger,.compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00 '\ FORD RAT
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1911S-10 95 Bordô Gas. R,$ 14.800,00 Fiesta,4p 97 Branco G UnoCS1.5,2p G Verde 1911

Goll.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00 Branco
Aorlno1.5 G Prata 1991Escort GLX, 2p 95 G UnoCS A Dourado 19&1

Uno 4p. 94 Cinza. Gas. R$ 7.200,00 Escort Hobby 1000 94 Cinza G
GM

Goll.0 93 Gas R$ 6.400,00 5-102.2 G Preta 1911
0-20 Conquest, compl.er D Branco 1911

l.ogus compl. 93 Preta Gas. R$ 9.800,00
.

F-1000 gabo 95 Bordô O omega CD 30 compl. G Verde 1991
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00 FIAT omegaGLS 2.0 G Prata 1991

ChevySL1.6 G Branco 1991
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00 I

ChevetteSL A Dourado 19IDMille Smart, 2p 01 Branco G
Pampa ! 93 Azul Gas. R$ 7.800,00 FORD

CourlerCLX G Azul 19�
Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale. R$ 6.900,00 Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G KaGL G Vermelho 1991
C-20 88 Bege Gas /Gnv. R$ 14.500,00 Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G

Versalles GL, trio A Prata 1993
Verona LX1.a A Dourado 1991
EscortGL 1.6 A Azul 19&
Escort GL 1.6 A Azul 1984

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

Rua João Januáro Ayroso, 65 ,

371-5343 - '(47) 9903-2936
e-mail: javel@netuno.com.br

Rua Francisc'o Pischer, 100 - CentrO - Jaraguá do Sul

Plnanclames
seu veículo!

vw
Gatl.0. rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerof61io
Kombi Stander 1.6, envidraçada
Parati ci. 1.6, gas.
Santana Quantum 1.8, 4p., Q, H.
GM

96
95
91
86

prata
branca

prata
Azulmet.

Corsa Sedan; 1.0, 4p, dir. hldráullca. único dono 00
Vectra 2.0, GL, compl. cl película, gas. 97
Kadet GL, 1.8, Trio, para-choque pers. 96

Logus CL 1.6, desemb., ar quente 94
Kadet SL, 1.8, desemb.. ar cond., ar quente 93
chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92
FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, limp. e desb. tras., ar qte, compl.· ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., lp. e desb.t., gas., ar quente" 97

Tipo cornpl., 4p, 95
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94

Pick-up Fiorino aberta 1.0, longa 94
FORD'

verde meto

branco
bordô
verde met.
cinza
dourado 9981-5840

9979-0113
Operadoras Maga'e Orsola

bordá
bordô

preto onix
azul met.
branca

Escart GLI, 1.8, limpo desemb., ar-quente, dir. hidr.
Escart L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Versales G,L 2.0, 4p, bordô, ar cand., d.h. + abs

F-l000, motor MWM, Turbinado, hidr.
PEUCEOUT

Pick-up peugeout aberta, 504f, diesel
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002· R$ 2,500,00
CC Titam 125 E5, el P.E.

96 azul meto
94 cinza
93 bordô
86 branca

'95 bordo

02
01 ,azul

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

Kalibra 2,0, 16V 95 Vermelha G R$ 21.500,00 F-IODO Dupla Comp 91 R$ 30.000,00
Vectra GLS 2.0 95 Azul G R$ 14.500,00 F-IODO 87 R$ 17.500,00Fiesta,4p 97 R$ 10.000,00

R$ 7.200,00Fiesta 2p. 97 R$ 8.900 Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00 Gol 1.6, gás., 93

palio ED, 2p 97 R$ 9.900,00 Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00
Corsa 95 R$ 8.400,00

Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00 Monza Class 2p Compl. R$ 8.500,00
Escort GL 95 R$ 9.500,00 Pick-up corsa 96 Bordô G ' R$ 10.700,00 Monza 4p Menos ar R$ 8.500,00
Uno ELX, 4p 95 \ R$ 8.700,00 Chevette, ale., 88 R$ 4.000,00
Uno ELX, 4p 94 R$ 8.400,00 Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00 Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00
Uno ELX, 2p 94 R$ 6.900,00 Uno ELX, 4p 94 Bordô G R$ 7.500,00 608 c/ Baú Seco, 78 R$ 18.500,00Uno ELX, 4p ,94 R$ 8.400,00

R$ 6.300,00D-20 94 R$ 28.000,00 Monza Classic 90 Marron G R$ 6.500,00 Uno 2p., 93
,

R$ 3.300,00Fusca ale., 94 R$ 6.500,00 Voyage,' 83
Verona 92 R$ 6.500100 XR3 Conv. 1.6 89 Preto A R$ 6.800,00 Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v 99 R$ 14.000,00
Gol 91 R$ 5.900,00 Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Saveiro fechada, 99 R$ '15.000,00
Opala Dlptom., 4p R$ 8.500,00 Gol CLI 1.6 95 R$ 9.500,00Uno R$ 5.000,00 Monza SLE 1.8 85 Prata A R$ 4.450,00 Gol 1.8 CLI 95 R$ 9.500,00Chevette SE R$ 2.500,00

Corsa Wind 1.0 95 Azul G R$ 9.000,00 90 R$ 7.000,00
Uno SX, 4p, 1.0 99 Branca G R$ 11.100,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



13 CORREIO DO POVO SÁBADO, 17 de agosto de 2002

Engetecui·

CRECI934-J

quartos, sala,
cozinha,
garagem pi 1
carro no

Condomínio
Amizade no

Valor de
RS·
I
32.000,00

(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

1041 - (aS(l em alvenaria, próximo ao Forum
com sala de visitas com 2 ambientes, suíte com

doset, sacada, hidromassagem, 2 quartos e 1
SlJfte de visitas, cozinha com armários embutidos
revestido de granito, sala comercial independente

com 55,70 m2, salão de festas, 2 linhas
telefonicas,etc... R$1220.000,OO

.

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

E-mail: engetecj@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.

1044 - Loteamento Versalhes: Casa em
alvenaria (sobrado) em construcão (fase de
acabamento} com 270,00m2contendo 1 suíte
+ 2 qtos, sala de lVI estar e jantar, copa, coz.,
lav., g�r. para 3 carros.Terreno +-/480,OOm2•

RS 93.000,00

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

Casa: 280,11 m2 área constr.

RS 140.000,00 aceita-se carro

1001- (asa semi - acabada ótima
localização, ao lado da recreativa da Duas

, Rodas.RS 170.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14 CORREIO DO POVO SÁBADO, 17 de agosto de 200

Vende: 2 casas em alvenaria, sendo:
uma 60 m2 (3 dorm.); e outra 36 ni2 (2
dorm.). Terreno de 360m4;Lot. Corupá.
Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro)

Vende: Casa alvenaria, clârea 172

m2, em terreno 405 m2. Rua Irmão

Leandro, 705 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 70.000,00

Vende: Casa alvenaria, c/ área 270
, m2 (6 dorm.), em terreno 750 m2.
Rua: Paulo dos Santos (Vila Lenzi)

Preço: R$ 110.000,00

Intermediária

Vende: Casa alvenaria, c/ área 273
'm2 (5 dorm.), em terreno 630 m2.
Vila Nova Preço: R$ 100.000,00
(Aceita casa de menor valor)

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

de 1.100 m2. BR 280 - Guaramirim

Preço: R$ 75.000,00

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

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 36.000,00

-+ VENDE
-+ Terreno, c/área 412 m2. Nereu Ramos: Preço: R$lO.OOO,OO
-+ Terreno c! área 5.000 m2. Garibaldi. Preço: R$ 22.000,00
-+ Apartamento, c/ área 70 m2 (1' suíte + 1 dormitório). Vila Nova.

Preço: R$ 55.000,00
-+ Casa alvenaria (semi-acabada), c/ área 120 m2, em terreno de 392 m2.

Centenário (Próx. APAE) Preço: R$ 43.000,00
-+ Casa alvenaria, c/ área 120 m2, em terreno de 512 m2. Vila Rau (Próx.

Colégio Julios Karsten) - Preço: R$ 45.000,00
-+ Casa alvenaria, c/ área 105 m2, em terreno de 322 m2. (Barra)

Preço: R$ 50.000,00
-+ Casa alvenaria, c/ área 238 m2, em terreno de 580 m2. (Vila Lenzi}

Preço: R$ 85j.000,00

,

Vende: Ap., contendo 3 dorm., '(área
aprox. 90 m2), c/ excelente

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

Vende: 2 casas, sendo: mista c/ área
153 m2, e alvenaria cf área 70 m2.
Terreno de 770 m2. Rua João

Planincheck. Preço: R$ 120.000,00

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

Vende: Casa alvenaria, cf área 70

m2, em terreno 589 m2. Rua Bertha

Weege (Barra)
Preço: R$ 35.000,00

VENDE

Mine chácara, em terreno cf área 2.00m2,
contendo casamista, cf aprox. 117m2•

Tifa Teresinha

Preço: R$ 23.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·��� 3�F[omóveis 370-311
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul • se
VOLKSWAGEN
Gol I, 1.0 Branco 97
Gol! GL, cornpl, Roxo 95

Santana GLI campl. Azul 95

logus GL, campo Prata 94
AAT

Palio ELX campl. Cinza 01

Strada 16V compl. Cinza 99
Palio ED Vermelho 98
Palio Elx BEGe 98
Palio Weekend Branca 97
Uno ELX Vermelha 95
Rorino Bege 91
Rat 147 Branco 85
FORD
KaGL Dorado 00
Tempra 16V Branco 95
Verona GLX Prata 94

CHEVROlET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Corsa Wind Prata 99
Monza SLI Vermelho 91
Chevelte Verde 89
P,ug,ot 205 Vermelho 96
MOTOS. Honda Biz Azul 99

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Fin,anciamos Hyosung 125 98 vermelha gas. VEíCULO ANO COR COMB.
Gol 16v,4p 98 prata gas. Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.
Gol Mi 1.8 97 branco gas. Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

seu veículo! Corsa 1.0 96 branca gas, Gol 16'1, 4p 99 Branco Gas.
Uno 2p, 1.0 96 bordô gas, Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.
Gol CLll.6 96 'verde gas. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.
Tipo, 4p, compl. - ar 95 prata gas, Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.
Gol CL, 1.6 94 bege ale.

Palio ED, 4p 98 Azul Gas.9981-5840 0-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die.
Fiesta,2p 97 Verde Gas.

Voyage, GL 1.8 93 verde gas. Vectra GL, compl, 97 Azul Gas.

9979-01-13 Escort GL 1.6 92 branco gas,
Vectra GL. compl. 97 Branco Gas.

Gol CL 1.6 91 prata gas
Uno SX, 4p 97 Cinza GaS.

Escort 1.6 L, 89 azul ale.
Mondeo CLX 96 Preto Gas.Operadoras Maga e Orsola

Parati CL '1.6 89 marrom meto ale.
TempraSX 96 Preto Gas.

Monza SL 1.8 88 vermelho ale.
GolCIi 1.6 96 Branco Gas.

Escort 1.6 84 azul ale.
Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.

0-10 76 branca die.
Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.

Fusca 78 branco gas.
Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.

Fusca 79 bege gas.
VectraCD 94 Prata Gas.

Moto Sundown 50 Cc 97 preta gas.
VoyageGL 89 Cinza Ale.

Av. V.�ldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641 CB400 84 Azul Gas.

Arduíno
371·4225Veículos Gol GL 1.8 92/92 G Cinza

Gol, 2p, MI 97/98 G Vermelha

Financiamos Gol, 2p, MI 1.6 97/97 G Branca

Gol, 2p, MI 1.6 97/98 G Bordô

Gol, 2p, MI 1.0 97/97 G Branca

Gol, 2p, MI 16V 99/99 G Branca

veículo! Gol, 2p, CLll.6 96/96 G Azul

seu Vectra, compl., 2.0, 98/98 G Prata

Gol Plus, 16V, 4p 98/98 G Prata

$010 CS, 2.8, MWM 00/00 D Prata

Gol, 2p, 1.01 96/97 G Branca

9981-5840 Tempra Ouro 16V 94/95 G Preta

Fusca 1.300L 78/78 G Branca

9979-0113 S-10 AR d.h., 2.2, 95/95 G Cinza

Kadett SLE dir. e trio 93/93 G Branca

Kombi 1.6 87/87 G . BrancaOperadoras Maga e Orsola Gol MI 16V, 2p 98/98 G Cinza
Escort compl., GL 1.8 94/94 G Azul

Silverado DLX 6Cc 97/98 D Branco
0-20 Custon compl. 93/94 D Bege
0-20 conques compl. 93/93 D Branca

17'-250 XLT CD compl. 00/00 D Branca

Ranger CD compl. 00/01 D Cinza
F-250 XLT 99/00 D Preta

Ranger4x4,XLT,CB 99/99 D Prata
-- -_
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16CORREIODOPOVO

ILar Imóveisl
275-2010 /9101�9028/9122·7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

TERRENOS

1+
Terreno cl área de 442,OOm2 (13x34), sito no

loteamento Pierrnonn, próximo a escola Giardini Lenzi.
Valor R$ 18.000.00.
+ Terreno cl área de 600,OOm2 (15x40), sito a Rua

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

CASAS

1+
Coso de madeira cl 72,OOm2, Rua Antonio José

Macedo - Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
R$ 30.000,00.
+ 112 (meia) Água de Madeira. Loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00 .

+ Casa de alvenaria, c/ 400,OOm2• Centro.
+ Casa de alvenaria, cl 280,OOm2, em construção

1
(70% .conclufdo}, no Jaraguá Esquerdo. R$
65.000,00
+ Casa de alvenaria, c/ 70,OOm2, no Loteamento Ouro
Verde (Barra). ,R$ 14.000,00 entrada + 57x 500,00
+ Casa de madeira, cl 80,OOm2, no Firense - lote
101 - Jguá Esquerdo. R$ 15.000,00 + prestação
+ Casa de alvenaria Jguá Esquerdo, cl 65,OOm2, Lote
256 - Firense. R$ 18.000,00
+ Casa 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
+ CAMPOSAMPIERO I + CAMPOSAMPIERO II
+ OURO VERDE + FIRENZE

, \
CONDOMINIO FECHADO

- FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA
Aptos de 2' e 3 qtos (financiamento própria)

�
TELECOMUNICAÇOES

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Vendas e Serviços

., intelbm.f
111111 HDL

:....
1111111

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.slncrotel.gb.net

empreges
COBRADOR - precisa-se cl
experiência e que tenha moto.
Tratar: 273-5144 ou 275-1174.

DIARISTA - precisa-se, que
pernoite no emprego, que não
tenha filhos e seje solteira.
Tratar: 275-0887.

IMPRESSOR - pI máquina Dry-off
set, sexo masco Tratar: 275-3388.

1
REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes
na região. Tratar: 370-7321, cl
Dorival.

TELEMARKETING - cl experiência
em vendas, sexo fem., idade
mínima de 20 anos. Tratar:
Consórcio União, R. Barão do Rio

Branco, 627, próx. Angeloni.
Tratar: 371-8153.

1 VENDEDORAS - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDORES EXTERNOS
Precisa-se, cl experiência, para
trabalhar na área de seguros. (Vir
acompanhado de Currlculurn).
Tratar: 370-0075.

1 VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pI Jguá do Sul e

região. Consórcio União. Tratar:
371-8153. Rua Barão do Rio

Branco, 627, centro.

1
1

BABÁ OU EMPREGADA - ofereço
me p/ltrabalhar. Tratar: 370-6371.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e
impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

DIARISTA - Ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 370-6371.

DIARISTA - Ofereço-me pi
trabalhar, ou mensalista. Tratar:
371-8081, cl Claudia.

ENTREGADOR - Ofereço-me pI
trabalhar, farmácias, etc. Tratar:
376-0888, clWagner.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar cl experíencía. Ou
Contino. Tratar: 9902-0063 cl José.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

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

VENDEDORES (AS)
EXTERNOS

Para Vendas porta a

porta (Produtos Naturais)
Sob comissão de 30%.

Tratar:(47) 372-3943
Cf Marlos

Roy�
Vendas ou loca ão

• L�las e SUhiS Comerciais
(C/ diversas metragens)

• Alime�taçio
• p/Eventos

3.080m2
(com Garag�m)
LOCALIZAC;AO:

Rua Marechal Oeodoro
da Fonseca;972- Centro

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua EJsvaldo Glats 40
À vista R$ 35.000,00 (aceito propo;tasj

veículos

[

BLASER - vende-se, 98, 6 cc, 4x4,
cf GNV. 35.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437 cf Giovani.

C-10 - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
cf ar cond .• e d.h. R$ 3.200,00 aceita
se troca. Tratar: 9111-7033.

CHEVETIE - vende-se, 80, inteiro.

R$ 2.100;00. Tratar: 9993-0530.'

CHEVElTE - Vende-se, 86, cinza, aros de

liga, gas. R$ 3.500,00. Tratar: 275-1817_

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

CHEVI - vende-se, 90, gasolina,
protetor, caçamba, 2' dono.
R$4.800,OO. Tratar: 273-1001

CORSA - vende-se 95, wind, R$
9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-se sedan, 01, prata,
única dona, R$ 7.200,00 + 16x.
Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

CO,RSA - vende-se; pick-up compl. (
d.h.), prata. R$'10.500,OO à vista ou

R$ 7.000,00 de entro +12x R$ 351,00
fixas. Tratar: 9955-5572, cf Jucêlio.

CORSA - vende-se 96, Wind. Tratar:

371-7212.

CORSA - troca-se 98, 2p, por carro de
maior valor [pálio ou corsa). Tratar:
376-2092 ou 9104-8542, cf Carlo!\.

CORSA - vende-se Sedan, 00.
Tratar: 371-5343.

CORSA - Vende-se, Wind, 97, prata.
Tratar: 370-6247 ou 9102-8715.

CORSA SEDAN - vende-se Pick-up,
96, GL,' prata, acento de couro, em

ótimo estado. R$ 10.500.00.
Tratar:371-6651 ou 9977-4913.

CORSA SUPER - 4p, bordá, cornpl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01
ou 02. TLatar: 370-6360, cf Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209,
cf Charles.

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., v.e., t.e., ar cond., espelho
e., capo e., d.h., volante esc., 6Cc,
gas., compl. R$ 6.700,00. Impec.

Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se 98, álc.,
cornpl., v.e. R$ 6.500,00. Tratar:
(47) 330-6557 Blurnenau. VE

d.l

4p
ac

31

DIPLOMATA - vende-se. R$
6.500,00. Tratar: 9979-0605.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.
VI

R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
cornpl., doe: paga até 03. R$ 12.000,00
ou troca-se pI menor vaiar. Assumir

financ. Tratar: 275-2860, cl Sandro.

KADETT - Vende-se, Sport, 96.
cornpl. 'ou troco por caminhonete
608 ou F4000. Tratar: 373-1137.

MONZA - vende-se 87, SLE, compl. [.
ar) e d.h. R$ 4.500,00. Tratar: 27&3355.

-

MONZA - vende-se, 88, hidr., elétrtco

compl. R$ 5.200,00. Troca-se por carro

de menor valor. Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE, álc.

Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
2.800.00. Tratar: 373-4018.

OMEGA - vende-se 93, GLS, compl.,
teto cf comp. de bordo. R$ 8.500,00
'+ 19 x R$ 275,00. Tratar: 371-8432.

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
cornpl., ótimo estado, carro de parto
R$ 10.000,00 + 6x R$ 400,00.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

OMEGA - vende-se, GLS, c.ompl. RI

13.500,00. Tratar: 373-2563

OMEGA - vende-se CO, 96, cl teto,

painel dig., único dono, cf 160.000
km. Tratar: 376-1772. '

S-10 - Vende-se ou troca-se. Deluxe,

die., 96 e 97, imp. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se, 97, compt.. cl lona

marítima e protetor de caçamba.
Tratar: 373-2563.

S-10 - Vende-se, 96, preta, cl d.h:,
valor a comb. Tratar: 376-1772, cl Ner.

5-10 - vende-se, 95, prot. de
,

caçamba, cap. Marítima, V.E ..
D.H.

R$ 14.900,00. Aceito Troca e financ.

Tratar 275-0777.

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,

compl. Tratar: 371-9730.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,

por terreno. Tratar: 371-9616, cl
Lídio.

CEAPSEGUROS

RuaReinaldo Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá do Sul
E-mail: ceapseg@uoLcom_br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prata

prata
branca
branco

_-----------�;r&�JMlil-------C-O-RRE-I-O-DO-P-OV-O-17
Fone: (47)
370-8622

2
Branco
Vermelho
Prata
Verde
Azul
Azul
Preta
Prata
Branco
Roxo
Cinza
Marrom
Prata
Branco
Verde
Branco
Branco
Bordo
Roxo
Roxo
Prata
Azul
Azul
Vermelho
Prata
Verde
Branca
Azul
Prata
Branca
azul
vermelho
Cinza
Cinza
Prata
Bordo

1998
1993
1997
1996
1996
1988
1996
1994
1993
1994
1999
1987
1978
1998
1997
1997
1997
1995
1994
1996
1995
1992
1991
1991
1991
1991
1990
1988
1998
1996
1993
1990
.1990
1995
2001
1994

ua Walter Marquardt, 518

d.h., ar, t.e., v.e., volante escam.,

4p, insutilme, doc. pg até julho/03,
�eila carro 1000 na troca. Tratar:

37(}4622, c/ Edivino.

VECTRA - vende-se GLS, 97, azul,
único dono, c/ 56.000 km orig.
Tralar: 273·0994 parto

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano

95, hidr., cinza, chumbo, com 27.000

km,orig. novo, Tratar: 275·3044 ou

9993-5946.

RAT147 - vende-se 86, R$ 1.600,00.
Aceila-se troca. Tratar: 9111-7033.

FIORINO - Vende-se, 84,
[Iechada). branca. R$ 2.300,00.

Em frente ao Posto Mime

Tratar: 376-1375.

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

FIORINO - vende-se plck-up, 93,
álcool, prata met., oferta. R$ 5.950,00
ou financio. Tratar:273-1001.

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99,
eompl. R$ 20.000,00. Tratar: 9979-

1437, c/ Giovani.
'

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4p, 97,
eompl., - ar e d.h., carro de mulher

em ótimo estado, entro + financ.

Tratar: 9117-0666.

PALIO - vende-se 2000/2001, vidro,
trava, limp., desemb.-, 4p. R$15.500,OO.
Tratar: 370-4208 c/ Ademir.

PALIO - vende-se 98, 1.6, c/ v.e.,

trv., 4p, prata. R$ 12.800,ÓO.
Tratar: 373-1026. Após 17h ..

PALIO - vende-se, EX, 98, c/ trv e.,

alarme, desemb., doc. paga até 03,
em ótimo.estado. R$ 11.000,00.

Tratar: 371-1914 c/ Mari.

PALIO - vende-se' 00101, azul met.,

gas., ar quente/fria, trv. e ar-cond.

Aceita troca de menor valor. Tratar:

370-4810

PALIO WEEKEND - vende-se, ELX,
02. R$ 23.500,00, aceita carro ou

terreno de menor valor ou casa de

maior valor no nego Tratar: 370-0464.

PREMIO - vende-se 86, R$ 2.000,00.
Tratar: 9101-9410 ou 370-4617.

PREMIO - Vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4P, compl. Valor a comb.

Tratar: 371-1335.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entr. +

restante). Tratar: 376-2890.

UNO - vende-se, CS, 1.5 IE, 95, ar

cond., v.e., t .. e" alarme. R$ 7.850,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

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

9102-8715.

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
_ prata, muito bem conservado.

Tratar: 376-1772.

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

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde

met., compl. - ar cond., único dono,

c/ NF e manual já licenciado até 03.

R$ 8.700,00. Tratar: 371-6056.

UNO - Vende-se, ELX, 95, 4p, v.e.,

t.e., vermelho meto Entr. + parco R$
239,00. Tratar: 372-2989, c/ Darli.

UNO - Vende-se, 96, 4p., eompl.
Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, Mille SX, 97, bordô,
gas., v.e., trv.e., lirnp., desb. tras.,
ar quente, para-choque pers. R$
8.500,00. Tratar: 371-5343.

UNO - vende-se. somente o motor,
94, 1.6, valor a cornb., c/ NF. Tratar:

371-2117, c/ Charles.

BELlNA - troca-se, 88, R$ 4.000,00
+ cons. e troco por Parati 92 a 95.

Tratar: 276-0600 ou 9902-3012.

CORCEL II - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00. Empl. até 03.

Bom estado. Tratar: 370-9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

comb. Tratar: 9965-9318 c/ Leandro.

CORCEL II - Vende-se, 83, 5

marchas, ótimo estado. R$ 2.400,00,
nego Tratar: 370-0604 ou 370-5338.

COURIER - vende-se 99, CLX, 1.3,
azul. Entrada R$ 7.800,00+ 22x R$
280,00 fixas. Tratar: 273-0994.

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

DEL REY - vende-se 86, prata, 4p,
álcool. Aceita-se carro menor valor

R$ 3.800,00. Tratar: 376-3004 ou

vw
Gol 1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerol6110

Paratl CL, 1.6, gas.
Kombi Stander 1.6, envidraçada
Gol 1.6, alc

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, dir. hidráulica, único dono
Vectra 2.0, GL, compl. cl película, gas.
Kadet GL, 1.8, 96, cl trio, e para-choque pers.

Logus CL 1.6, desemb .• ar quente
Chevette DL 1.6, gas.. ar-quente, desb. tras.

FrAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., llmp. e desb. tras., ar quente, compl. . ar

Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo
Plck--up Florlno aberta 1.0, longa
TIpo compl. 4p.,
FORD
Escort GLI, '1.8, IImp. desemb., ar-quente, dlr� hldr.

Eseort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Eseort Hobby LO, gas.
Versales GL 2.0, 4p, bordô, ar eond., d.h. + abs

PEOJEUT
Plcape aberta 504 diesel

MOTO
Kawasakl 50 Cc, Okm, 2002 - RS 2.500,00
CG TInam 125, c/ P. E.

96
91
89
88

00
97

9E;
94
92

verde mel.
branco
bordo
verde met.
dourado

bordá
bordá
Azul meto
Branca
Preto onlx

azul meto
cinza
deuredo
bordô

bordô

9975-7785.

azul

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0, 94,
bordô, c/ 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 GL, 88. Tratar:

371-7212 ou 9963-7641.

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,

amarelo, 88. R$ 6.300,00, ou aceita
.

carro de maior valor financ. Tratar:

379-1571 ou 9121-4703.

ESCORT - vende-se, L, 93, azul

petróleo, gas., 2' dono, pers.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95, gas.
Tratar: 376-2068 ou 9992-4712 c/ Leo.

ESCORT - vende-se, 84. R$

98
97
94
94
93

96
94
94
93

9S

02
01

2.000,00. Tratar: 276-0478.

F-1000 - Vende-se, 94, compl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar: 376-1701.

F-1000' - Vende-se, 81, motor novo,

carroceria de mad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370-7481.

F-1000 - Vende-se, 86, branca, c/
d.h., die, motor mwm-turbo. R$
17.000,00. Tratar: 371-5343.

F-1000 - Vende-se, gabo p/ 6 pessoas,
motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563.

F-1000 - Vende-se, 5S, 94: gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde

limão, c/ alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x R$
172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97 c/ 4p,
branca. de preto EP. Tratar: 9122-2093.

P'I CROMOART

[JIij ..

f' I Palio 1.0, 4p, cl opcronars
R:t Prêmio CS 1.5, a!c

Ral Uno Mille SX, 4p, compl.
Ral Uno M!Jle EP, 4p, Jimp.(des./ar quente

fiaI Uno Mille EPi 4p, c�mp.. .

fiaI Uno 1.3.CS, cl .cccrcners. gas.

�Wl �g{inO �i.5i.J.r��k�pgcionais
�� �61f à�P�o��il/�ouro/teto..
VW paratl 1.0, 16v, 4p, trava + opcrcnars

VW Santana GlS, 4p, autom.

VW Fusca 1300L, rodas 14

GM Corsa Sedan 1.6. cl opcionais
GM Corsa Super 1.0, 4p, clar

�� �6��; �i��r lo�'2': c1 o':fc��onna��s
GM Corsa 1.0. 2p,Wind cl opcionais
GM Corsa 1.0, 2p Wind, cl opcionais
GM 5·10 Det.uxe. 2.5, turbo diesel

GM vecue GLS 2.0, completo
GM Monza Sl/E, 2p, cl opcionais (alc.)
GM Monza Classic, 4p, completo
GM Chevette DL 1.6/S + rodas

GM Chevy 500 DL 1.6/S arcoor

GM Opala Diplomata 4p, relíquia
GM 0-40 Baú Diesel

GM 0-20 Custon Diesel

Ford Resta 1.0, 4p. básico

Ford Pampa 1.6, cl opcionais

���� ����� t i:�' c1 t�roci�n;��ionais
Ford Verona LX 1.6, cl opcionais
Seal Cordoba GLX, 1.8 completo
Honda 1itan 125, parto elétr.
Kawasaki Ninja ZX-ll - 1100cc

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
eompl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou R$ 2.500,00 entro + 36x R$
269,00, c/ Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se ELX 95, compl., R$
4.000,00 + 16 x R$460,OO. Tratar:
9121-6163.

UNO - vende-se ELX, LO, 96, 4 p, eompl. .

(- ar), c/ rodas de liga. R$ 8.700,00.
Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO� vende-se Mille, 93, c/ Iimp.,
desemb., e ar qte. R$ 6.800,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. tras., àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. c/ Marlon.

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

UNO - Vende-se, 94, 4p, llrnp.,
desemb., ar qte. R$ 6.000,00 + 7x

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

UNO - Vende-se, 94, compl.
R$ 7.500,00. Tratar: ;370-6247 ou

,

Seu desejo acabou de ganhar forma

A Dream Car é o seu revendedor

Ssang Yong para Santa Cotorlno,
oferecendo completa assistência

técnica, peças e serviços.

Conheça também a grande variedade de

veículos novos e usados multimarcas

nacionais e importados com a garantia
de procedência Dream Cor,

'�

SANGYONG

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 Tel. (47) 372.0676

SSANG YONG SERVICE

0800140076

dreamcar@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



18 CORREIO DO POVO

BOA NOTí
Empréstimo

CIA

públicos esta��/servidores
ativo ou inat'

ais, federais

folha de paglVO, cf
desconto �m-

amento f
ao SPC ou SERAS

,s consulta

m;ediata. Também
A, liberação

velculos. Atend
financiamos

emos Já
'

-

Sul e toda
ragua do

a região.

Rua João Planinscheck,
Tratar. 370-6261

293 sala 6.

,•
ou 9991·6366

sn '90 Zonla M
.

'

aI. Conslr.

FIESTA
6 50

- vende-se 00

9'
0,00 + 36x R$

,cj ar. R$

963-5287.
275,00. Tratar:

KA - Vende-se 97
10.70000 T

' , , LO, GL R$
, . ratar: 376-1854

MONDEO - Ven

.

compl. R$ 13
de-se" 96, GLX

veículo de
.500,00, aceita-s'

7
menor"

. e

542 (res.) ou 275v;lor. Tratar: 370;
990 (com)

RANGER - V

..

caç
.

ende-se'

,

amba pj 110
,plck-up XL

�rro imp. R$ io.�o�g, 4Cc, gas.',
4,00. Tratar' 372

,00.+ 36x R$
. -3499 cj

RANG

.

Volnei.

ER - Vend

Dl, XLT, 4x4 p

e-se ou troca-se

R$ 50.000 00 �eta, top de linha'

:::-
'_.rratar: 379-1342

.

VERONA - V

.

�tlmo estad:.n��s:, 90i ale., em
74-8550.

.500,00 .. Tratar:
I

VERONA -

motor A
vende-se LX 9

.

mag é
P, dourado cj

, 1, álcool,

n 510. R$ 6 1
rodas

273-1001.
. 00,00_ Tratar:

VERSAllES - v

se, guia, 2 O 94ende-se ou troca

5.500,00 ;22
,compl. R$

-

999199'
x R$290 00

_ '10 cj Clóvis.'
. Tratar:

VERSAllES

álcool, 4 po�a�ende-se GL, 92,

Impecável R$
,prata met

273-1001.'
5.600,00. T;�tar:

APOLO - vend

1.8, álcool cj
e-se ou troca-se

'

perfeito
' aro de liga

' 91,

estado T
' em

ou 9121-1320.'
ratar: 370-0277

GOL - ve d

-

AP
n e-se ou troe

, gas. R$ 4500
a-se, 94 16

290,00. Trata;: 27'�0 + 17x R$
.

-3056 à tarde

GOL

.

- vende-se 99
valor a comb

JOO, compl 4

men

-, troca-se
., p.,

Clau�e�:IOr. Tratar: 37;.���:rro
de

.

' cj

GOL - vende-se
'

4.500 00 +

94, 1.6 AP

276-3056
17x R$ 290 0'0ga;-, R$

, a tarde cj Valdeclr
ratar:

GOL - vende-se

.

branco 2p"
99, cjar GNV

16.000 O
' Insulfilme, R$

,

, O. Aceit
9979-8040

a proposta l'

.

. ratar:

GOL - vende-se
branco. R$ 500gL 1.6, 91, gas

3883 cj Davi.
,DO. Tratar: 9113-

I

GOL - vende-se 92

3_000,00 + fi
' 1.6, álc. R$

n. Tratar: 371-6916

GOL - vende-se

.

desemb_, ban
plus, 95, cj li

para-choque
co bipartido a(

rnp.,

Tratar: 273-:;�sl' ,Tratar: R$ 9�;n�e,
cj Waldir

' O.

GOL - vende-se

'

.

371-5343.
96, 1000, I. Tratar:

GOL· vende-se ou

95. 'Tratar' 370
troca-se CU

. -4810.
' 95j

GOL - ve dn e-se CL 1

prata em óti
.6 gas., 89

4.000 00
mo estado R$

,

R$
, entr + 9 R

.

5_200,00 à vi
x $ 148,00 ou

8579 cj Marcelo
sta. Tratar: 370-

GOL - vende-se

.

ou quitado
CU, 1.6, 96 fin

vaiar. Trata;' ���to carro d� m:nc.,
.

. -8199, cj Joel.
nor

GOL - vende-se
estado. R$ 7.80;5 em ótimo

6348 cj JaCkson.'OO'
Tratar: 370-

GOL - vende-se

9.500,00. Trat�r_9�7M3I, branco. R$

.'
-2563_

GOL - Vende-se
-

moto, 95, be
ou troca-se por

R$ 7.500 O
,ge met., ótimo e

9992-60
' O. Tratar: 373-0

stado.

16, cj Hélio.
335 ou

GOL - Vende-se
10.00000 T

,96, 1.0. R$
, . ratar: 371-9730.

GOL - Vende-se
R$ 13.000,00. T��O�, special, brancoar. 379-1342

.

GOL - V

.

I
ende-se 85

a c., cj aros de'!,
,BX, branco

;.600,00, troca-
rga, 3 pontas. R$

70-2275.
se por moto. Tratar:

�Ol - Vende-se
óttmo estado. V' 199, Special, em

carro d
a ar a comb

3
e menor vai

. Aceito

730 ou 370-1184
oro Tratar: 275-

GOL .._ Troca-se
branco

.' 1.6, MI 97

, motor t d
"

carro de me

o o revisado po

3
nor vai

,r

191, cj Roml
?r. Tratar: 275-

9111-7012 ..

mi, apos 18hs, oú

GOlF - Vende-se o

cornpl., consorciad
u troca-se, 96

8153 ou 9122-6
O. Tratar: 371-'

233, cj Elsio

lOGUS

.

com

- Vende-se GU

379�' R$ 2.500,00 + í
94, prata,

_ 342.
manco Tratar:

PARATI � Ve
.

prata, d.h., tr: CL 1.8, 97

Tratar: 9121-8522P. R$ 14.00000

==-
__ -=-8_:_0:U�3j(71-951�'

-

PARATI - vend

.

por carro de m

e-se ou troca-se

370-1161 cj L
�Ior vaiar. Tratar.'

89

UIS.

•

PARATI - vend
Tratar: 9963_764e�se GL, 89, álc

ou 371-7212
.

PARATI - Ven

.

9.00000 T
de-se, CL, 95 R$

, . ratar: 275-0927.'

PARATI - Vend

confortline, co

e-se, GIII, 1.6, 00

t.e., alarme 3�P,O1., arjd.h.
v.e

'

revisad
. . OOkm 5

I .,

999
a. Tratar' 275 O'

upernova

3-3206.
.

- 405 ou

'

GEOMETRIA

CON�ERTO� DE RODA�

Rua Domin os da I\T
nov«

PASSAT

pr t

- Vende-se 8
e o, álcool R$ 3

4, vllage

9903
. .000 O

'

-3450 cj Gilma
,O. Tratar:

,

r pela manhã

PASSAT - Vend

.

prata, ale R$
e:se, 1.8 87

1.600,00' e r

4.000,00, du e�tr

Tratar: 9963_:��;nt nego Impecá�:�
ou 370-5504

.

SANTANA

.

93'

- Vende-s
'

9
' Cl,l, cj ar cond

e, Quantum

.800 00 T
., e d h R$'

, . ratar: 9973-8955

SANTANA

.

compl., a ;:ende-se, 97, MI

15.50000 T
. Ótimo estado R$

, . ratar: 373-2563
.

SANTANA

.

com I

- Vende-se GL

p., autom T
' S, 4p 87

. ratar: 370-8622 "

SANTANA

.

portas, dir�hidvende-se GU, 94, 4

fmancio. Trata �., chumbo met

___::..::,r ..•2,,73-1001
'

SANTANA

---.---

vermelho p;r
Vende-se, MI, 18

-v.e. R$15.50�jo;�nUal, NF,'C�!;'
S

' . ratar: 371-6056'

ANTANA - Ven
-'

":":"

R$ 5_50000
de-se, 89 18

valor T
' ,aceito troca'

-, gas.

.

. ratar: 371-6238.
por menor

SÁBADO I

APOLO

3.500,00-:;: fivende-se GLS, 90

'

CG 200
mane. Ou troca

. R $

1. Tratar: 370-22
-se entro por

,

80 após 15h

BRASILlA - Ve

.

por moto, 81
nde-se ou trôca-se

Tratar: 9122_0���nca. R$_ 2.000,00
I

' c/ Joao.
.

BRASlllA

por moto �G vende-se,
79 ou tr

1500 O
'

ou mat d
oca-se

, O. Tratar' 376'
e constr R$

�
__ -=�'�'b--331666

.

BRAS

cj Paulo

ILlA - V
"

dono. R$ 2 8
ende-se, 81

.

. 0000 T
' rrnp., 2'

F

' -. ratar: 370-7481

USCA - vende'

.

1.700,00. Trata -�e 73, bege. R$
r. 9909-0502

FUSCA V

.

est d

- ende-se 74
'

a O. Tratar: 276_307;.m ótimo

�USCA - Vende-s
ótimo estado R$

e, 72, modo 80

9991-6631.'
1.450,00_ Trat�r'

FUSCA -

m'
vende-se 73

otor e caixa n

' reformado

373-2563
a garantia. Tratar:

'

FUSCA - vend
estado aceita

e-se 81 em ótimo

0391 ou 9965-�;;�·. Tratar; 372-

FUSCA
R$

- Vende-se 80
..

2. 700,00. Trat�r' 37aOmarelo claro.

=
--.:.:::_

.. �I -6316

FUSCA - ve

.

em dia
nde-se, 67, beg

todo o' .em
ótimo estado (

e, cj doc.

9134
ng. R$ 2.800 00

motor 1300)

ou 9122-7341.'
. Tratar 370-

FUSCA - Vend

met., insulfilmee-s_e,. 94, dourado

5.600 00
' ótimo est d

, . Tratar' 376
a O. R$ ..

. -1772

FUSCA

.

óti

- Vende-se 85

3
mo estado. R$:3

,motor 1300

76-1772.
.500,00. Tratar:

'

FUSCA - Vende-
<'

estado. R$ 2 2
se, 81, bege ó

9965-8875.
- 00,00. Tratar:'

timo
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AKOTA - Vende-se pick-up, 99,

,rmelha, 32.000km, capota

antima, írnp. R$ 23.000,00.
Tratar:

1&1772.

EEP - Vende-se, 65, reformado, em

·moestado. Tratar: 9902-7378, cj

ICK UP WILLYS - vende-se, traçada

mcarroceria orlg., em ótimo

fslado. Valor: 4.500,00. Tratar:
276-

287 ou 27&D373.

RURAL WILLYS - vende-se, 75,

molor6Cc, mecânica exc .. Valor a

1100mb., pronta pj trilha'. Tratar: 276-
0031 ou 27&D544.

TOYOTA-vende-se Hilux SRW, 99,

4x4, prata, bco couro, 5.800 km

orlg., superconservado, equipada.
Tretar: 372-2339 ou 9993-5946.

1 VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$

100,00. Tratar: 9112-9033.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,

91, branca, pneus seminovos. Ótimo

� eslado de conservação. R$
- 8.250,00. Tratar: 371-7842, 275-

04350u 372·0136, cj Edilene.

CALIBRA-vende-se 2.0, 16v, 95,
wrm. Ferrari. Impec. R$ 2.100,00.
lialar: 370-7986.

IEEP-vende-se 65, motor 6C, em
ólimo estado cj acessórios. Tratar:
9902·7378 cj Marcos.

MERCEDES-troca-se, compl.,
trucado, por chácara. Tratar: 372-

0108, não importa a localidade.

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

PEUGEOUT - Vende-se, 96, compl.,
verde meto Cj 77,000 km orig. R$
13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

9112-4950.

PEUGEOUT - Vende-se, pick-up 504,

die., 95, bordá. R$14.000,OO.
Tratar: 371-5343.

TOBATA - compra-se em ótimo

estado de cons. Tratar: 276-0264.

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
compl., dramático. Tratar: 373-2563.

CHEVROLET - vende-se, 78. com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita

se carro menor valor. Tratar: 373-2563

DOGE - vende-se, d 400, 77,
vermelho, cj baú e 5m. R$
10.800,00, aceita-se Corsa na troca.

Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagem. Paga-se a vista. Tratar:

9121-4061

MERCEDES - Vende-se, 1113,

trucado, carroceria graneleira.
R$ 24.000,00. Tratar: 9973-8839.

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

CORREIO DO POVO 19

restaurada, orlg.,
68. R$ 3.000,00. ÁGiU'lATratar: 376-0409,
cj Rubens. I�'� [.:i ,·n
ML 85 - vende- MOTOS NOVAS E USADAS
se moto em ótimo

estado. Tratar: Veículo Ano Conib. Cor

276-1007 cj
RF 600 93 G VermelHo
XT 600 96 G Bronco

Alexandre. XT 225 00 G Azul
NX 350 96 G Vermelho

NX - compra-se
(B 450TR 87 G 8ronco

(B 400 80 G Vermelho
400 falcon, 00 ou DT 200 95 G Prelo

01 de parto Tratar: (BX 200 OI G Prelo

9902-0033. (BX 200 98 G Vermelho ,

XlX 250 89 G Prelo

SCOOTER-
XlX 250 84 G Bronco

NX 200 98 G Verde
vende-se 97, IND 250 98 G Prelo

90Cc, aceita-se Tilon 125 02 G Vermelho

troca ou financ. Tilon 125 00 G Verde

Valor R$
Tilon 125 99 G Azul
Bis 100 02 G Vermelho

1.700,00. Tratar: Bis 100 98 G I.
Azul

9111-7033. H. Dreon 100 96 G Aiul
Mini molo Hondo 50 G Bronco

SCOOTER-
Mini molo Yomoho 50 G PW 50

"

S�l
B U_/rast

rOla1llellft?,��zy.\

Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Gráxa

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

Vende-se, 97,
Palio, toda
revisada cj
motor feito.

R$ 1.600,00. Tratar: 370-9134,
9122-7341 ou 275-0051, cj
Jussara.

BR 280Km 57, n"1149- Próximo ao Trevo de Guaramirim

Fax: (47)37W91.7/373-:L38.1-Guaramirim-SC

SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: 371-6310.

Com. ou 9133-0560.

SHADOW - Vende-se, 01, prata cj
5.000km, toda equipada. R$

14.500,00. Tratar: 371-9935 ou

9113-2231.
.

TENERÉ - vende-se 600, 88, ótimo
estado. R$ 4.500,00. Tratar: 9103-
1611 ou 275-1204.

TORNADO - vende-se, Azul, 02. R$
7.000,00 cj tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 cj Mara hjc.

'

VIRAGO - Vende-se, 250, 01,
3000km, super inteira. Tratar: 371-

7390 ou 9125-2722.

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. cj Luís no 370-1161.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,00
ou R$ 500,00 entro + 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 entro + 6x R$ 180,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

HYOSUNG CRUISE -125, 97,
bordá. R$ 2.800,00 ou R$ 800,00
entro + 24x R$ 135,00. Tratar: 374-

1117 ou 9975-0117.

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

370-2227, cj Anderson.

LAMBRETA - Vende-se ou troca-se.

R$ 500,00. Tratar: 371-1335.

LAMBRETA - Vende-se, relíquia

Especializada em

estofamento

automobilístico

em couro e

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

XL - Vende-se, 250, 83. R$

1.500,00. Tratar: 370-1161, cj Luis.

XL 125 - Compra-se. Tratar: 9124-

6939.

GRUPO ESPECIAL

MOTO/CARROS

C100 Biz

CG 125
YBR 125
XLR 125
CBX 200
Twister
Tornado

RS 8.591,00
RS 9.702,00
RS 10.296,00
R$ 10.788,00
RS 11 .394,00
RS 12.178,00

RS 12.348,00

BIZ - compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, cj Gisele.

CBX - vende-se, CBX, 150cc, 88

P.E., freio a disco. R$ 2.200,00.
Tratar: 273-0241.

CG TITAN - vende-se, 01. R$

1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlei).

CG TITAN - vende-se, 125, 01 cj
partida eletr. e freio a disco. R$

4.000,00. Tratar: 373-2563.

CG TITAN - vende-se, 91. R$
1.800,00. Tratar: 9124-6939,
Alciomar.

éG TITAN - vende-se, consórcio, partida
elétr., cj 10 parco Pgs, faltando 26

parco Tratar: 376-3034 (manhã).

CG TITAN - troca-se, 96 por moto de

maior valor. Tratar: 373-0335 ou

999�16.

•
Consórolo

UNIAO

..�
•• _.AI._••- II. __' .• -,If __.tf •._ .'!I,,�::� _,__ ,ali_.�;�r ·,i,!�,••T �"�'�;I:-":-�:::\:,� tiG

I'

XL 125 - Vende-se, pg a vIsta até

R$1.000,00. Tratar: 376-2593,

após 18h.

XLR - Vende-se, 125, '01, vermelha.
Valor a comb. Tratar: 275-1676 ou

27�817.

XR 200 - Vende-se, ih, 1.000km,
branca. Tratar: 370-9357 ou 9104-

2775.

XT 225 - Vende-se, 01, verm., cj
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R$

164,10. Tratar: 372-3673, após
15hs.

XT 600 - Vende-se, 95, preta.
R$ 7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x

R$ 336,00. Tratar: 374-11!1.7 ou

9975-0117.

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 97j
97. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117.

R$ 76,37
R$ 80,42
R$ 92,22 viR$ 103,63 Iii .. ;
R$ 117,351:11
R$ 140,36 t'j
R$ 154,051:

.:.\1
RS 127,79 �:i
RS 144,31 .1:=
RS 1 53 I 1 5 >31
RS 160,47 ��!
RS 169,48 i
RS 181,1411
RS 183,67

•

•
CQn�6f'C:IO

UNIAO

•
Con s ó r c! o

UNIAO

•
Corl$ÓrClo
UNIAO

•
ConsórCio
UNIAO

•
ContóJelO :

UNIAO I
.
.

•
�

UNIAO

•
c o e s

ô

r c r c

UNIAO

•
c e n s

ô
r e r e

UNIAO

•
c e n e

é

r c l c

UNIAO

'.
Consórcio

UNIAO

•
c e n s e r cr o

UNIAO

•
c e e s e e cr c

UNIAO

'.
c o n e c r cr c

UNIAO
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20 CORREIO DO POVO

APARELHO CD _ Vende-se;
pioner, cl controle, 6 cornetas, 2
super tuíter, 2 sub de 12' e
bateria de 100 ampér. R$
2.000,00. Tratar: 376-1854.

diversosAROS Cf PNEUS _ Vende-se, 4
aros 13, cl pneus liga pI Fusca.
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

Lanches
BESTÁ'- vende-se GS, 99, cl 12

.

lugares, a mais compl. Tratar:
371-9464.

.
. Porções

24) FILÉ
25)CALABREGA
26)CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITAS.
':;0) FRANGO E FRITAS

) POLENTA FRITA

2) AIPIM FRITO

:;:;) AZEITONA
,

34) PICANHA'AO ALHO

Lanche eem haml:>urauer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
3) X-CALABRE5A
4) X-CATU-FRANGO
5)X-MIGNON
6).X-f'ICANHA
7) X-GARNISÉ

nche com hàmvurguer
08)X-5AlADA:
09}X-DOG
tO) x.fMCON
11) X-HOT f'OINT

Tradiclonale

12) MISTO QUENTE

13) X"BURGUER
14) X.;EGG

ACARAí - Vende-se, título do

clube. R$ 200,00. Tratar:
99794455. BATERIA - vende-se, nova, mar�

Turbo, cor vinho. Tratar: 371.1171 IL�
ou 9122-1830 oi Adriane. eH·'

CAPOTA FIBRA _ Vende-se, pI
Pampa. Tratar: 370-0670, cl
Paulista. ALUGUEL - precisa-se de moça pI

dividir. Tratar: 9103-8378. CI Joana
ápos 19b. ,

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade, R$ 9,000,00.
Tratar: 370-6624, CRECI 8844. ILl

CAPOTA FIBRA _ Vende-se, pI
D-20, Torro, R$ 800,00, Tratar:
276-3223, APARELHO DE FAX:- compra-se,

novo ou sernlnovo. Tratar:
372-1131.

--�-------"'oki:
BEBÊ - Aceita-se doação de rale
roupas, carrinho, andador etc. Ar
Tratar: 370-9367,

CARRO DO ANO _ Compra-se,
acima de 95 pI frente, 4p,
compl., pret. finaciado. Tratar:
371-0695,

APARELHO MUSCULAÇÃO
vende-se, R$ 3,500,00, Tratar:
379-1207,

. ILI
BEBE CONFORTO _ Vende-ss, da rali
Burigotto, cl alça e balanço, RI 61:
50,00, semi novo, Tratar: 373·1933.

COMPRO - carro de maior valor
ou troco por moto. Tratar: 373-
3001 cl Mara hor.coml.

AR CONDICIONADO - vende-se
373-3787.

EU
BEBEDOURO - vende-se Eleg. RI 18'
150,00. Tratar: 370-8615
___________ .agl
BERÇO - Vende-se marca Habe, 11

branco, (madeira) cl colchão, RI
300,00 aceita proposta, Tratar:
9903-1898.

CONSÓRCIO - vende-se não
cont. Honda Biz, 10 pare., pg.
R$ 450,00. Tratar: 9119-0444,

BAEPENDI - vende-se título de

Baependi, R$ 350,00. Tratar:
373-0263

ElBALCÃO FRIGORíFICO - vende-se,
4p, 3 prateleiras, bom estado.

R$ 800,00, Tratar: 275-3958 cl
Pacheco,

CONSÓRCIO - Compra-se, de
.

moto não contemplado.
Tratar: 373-4018.

rm.

___________ .,71
BOXER - Vende-se filhotes 45
dias. R$ 100,00. Tratar: 370·3062 El
ou 9122-1830

ENGATE PARA CARRETINHA _

vende-se, R$ 50,00, Tratar:
372-1817.

BALCÃO Pf BANHEIRO -

80X55cm, creme, cl espelho.
R$ 500,00 ou troca-se por esteira
elét. Tratar: 371-7060.

-----------·,50

CARTA DE CRÉDITO - vende'l! 11
contemplada. R$ 11,500,00, c/I
parcelas pagas, .R$ 2.000,OO+55xRi II
223,00, Tratar: 9123-7514,cjMallielll ar

7!

PÁRA-CHOQUE _ Vende-se, 1
par, pI Uno turbo. R$ 150,00,
Tratar: (47) 9105-9172, cl

;

Jeferson,
BARBEADOR - vende-se elétr. cl
6 lâminas, Philips. Tratar: 372-2316.

BARRACA - vende-se infantil,
"bananas de pijamas", Tratar:
371-6707,

CELULAR - compra-se, Pronto

KS788, Tratar: 274'8404,RODAS _ Vende-se, esportiva, de
Opala 5 furos, ou troca-se por
orig, de Diplomata, R$ 200,00.
,Tratar: 370-1225, cl Robson,

CELULAR _ troca-se, Ericson ks

788, por um par de 69, Tratar: 271

8103, cl Cristiano.BATERIA - vende-se pI criança
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Major Júli<;> Ferreira.
258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguã do Sul

�LULAR - vende-se Ericson.

cartao.R$ 180.00. Tratar:
03.3526 ou 273-0454.

ova. mar� �LULAR _ Vende-se. Samsung
371·1171 �H.N105. Voicer Fashion, com

;_____ meses de uso. Tratar: 372-

I
507 ou 9102-2954, cl Suelen.que e

000.00
3844.. �LULAR - vende-se Global,
...--- okia.1 anso de uso. R$ 80,00.

iOde latar:370-0075 ou 99750601

r etc. Andreson.

,__

�LULAR - vende-se Nokia.

[e-se, da latar: 371-5133 comI. ou 370-

Iço. RI 613 após 20h cl Lígia.
373·1933.11.------------,-

r-- �LULAR -vende-se Nokia
Eleg. RI 180. da global telecom, pré-

ago. R$150,00. Tratar;

� 111-1691.

pão. R$
Iratar: ELULAR - vende-se pronto da .

Im.R$100;00. Tratar:
71·0002. Cf Fabrício.

ELULAR - vende-se, Global

od.5180, um ano e meio de

50. R$ 100,00.-T-ratar:
113·3099.

ELULAR - Vende-se, pronto, 25
ecrédito. Valor a comb. Tratar:

75·1676.

ENTRíFUGA - vende-se nova.

ratar: 9119-0444 cl Rodrigo.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,

.portátil, cl duas bocas, ideal pi
camping ou pi quem gosta de

cozinhar em pequenos espaços.

R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00.
Tratar: 9965-1347 cl Osnildo.

COMPRESSOR - vende-se.

Tratar: 376-0971.

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:
9979-0605, cl Adir.

COMPUTADOR - vende-se Micro

Pentium, 31, 800 mhz.

Processador asus CUV 4x, 180,
128 MB, 133MHZ, Hard Disc

10.2 GB, Placa de vídeo 8MB, 3D

tridente, Placa de som yamaha;
monitor 15'LG 56 A, Drive 1.44

MB, Gabinete Mini torre ATX; CD

multimídia, placa fax modem,
scaner , impressora Epson. R$
1.850,00, semi novo. Tratar: 373-
0263 ou 9979-0283 cf Paulo.

CONSÓRCIO - vende-se de

moto Honda, NX4, Falcon. Valor

pg R$ 5.200,00, vendo por R$
4.500,00 + 60 x R$ 193,34.
Tratar: 392-3050.

DIVISORA - pI pães francês
R$ 800,00. Tratar: 376-1090 cl

ATENÇÃO COLECIONADORES

Par de chifres de veado, originários da

alemanha, artigo muito bonito para embelezar

sua loja, sala de estar, seu bar ou museu .

R$ 1.300,00. Tratar: 9133-7539

1000 pães por hora, novo, na
caixa, ou troca-se por carro.

R$ 4.500,00. Tratar:

(47) 635-4043.

FURADEIRA - vende-se cl Kit.
Tratar: 276-3256.

FREEZER - vende-se vertical,
prosdócimo, 180L. R$ 300,00.
Tratar: 371-6409.

GABINETE - vende-se de

computadorAT. R$ 30,00.
Tratar:9952-7337.

GATO - vende-se, Siames.

Tratar: 373-3787. CI Noeli.

GELADEIRA - vende-se Duplex,
Consul, em ótimo estado. R$

460,00. Tratar: 9975-1936 cl
José Carlos.

GRAMPEADEIRA - vende-se

14x50 (na caixa) e uma caixa de

grampo 14x50. R$ 850,00.
Tratar: 276-3256.
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Zuleica ou Adima. Tratar: 372-0108.

GRAMPEADEIRA - vende-sede'

ar (na caixa). R$ 150,00. Tratar:
276-3256.

HD 20GB - compra-se

estragado marca Quantum.
Tratar: 376-0811 cl Rafael.

ISOPOR - vende-se, 135m' pi

isolamento. Tratar: 9992-7162.

IMPRESSORA - vende-se

Epson 480. R$ 200,00. Tratar:
276-3256.

LAVAÇ�O - vende-se pI auto
. em frente à Kolbach no centro.

R$ 2.800,00. Tratar: 370-1478

cl Jean.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor

a comb. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LIXADEIRA - vende-se Orbital

(treme-treme). R$ 100,00. Tratar:
276-3256.

LOJA - vende-se de roupas cl
estoque e móveis. Tratar: 371-

9116 cjCacilda.

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar:

9992-7162.

MANGUEIRA-vende-se PI.
latoaria, Oxicorte, cornpl. (cI bico e

mamômetro). Tratar: 370-9062.

MAQ. CORTE - vende-se

industrial, semi-nova. R$ 1.300,00.
Tratar: 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

. duas ou troca-se por moto de menor

valor. Tratar:375-1080.

ESCORREGADOR - Vende-se, pi
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cf prof. Ademar.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, 'cl Joilce.

FITAS DE VíDEO - vende-se,
.700 fitas cassetes por R$
7.000,00 cf expositores. Tratar:
376-1090.

FARMÁCIA - vende-se cl
clientela e convénio formado.

Tratar: 376-1949.

FILMADORA - compra-se. FORNO - vende-se Turbo pf

Produtos de Limpeza Ltda.

3.70-7271Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e

Produtos de Limpeza em Geral

Rua 25 deJulho, 662 '" E-mail: alana@netuno.com.br
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MÁQ. COSTURA -

Vende-se, 1 corte

de trabalhar
KamerR$
1.300,00 (pacote
cl todos tem
desc. ou avulsa).
Tratar: 275-0616.Higienização

Lcx;oçôo e higlenlzoçÔO'de toólhoS e copos
poro salões de Cabeleireiros

•

locoçóo é higienização de lençOI,Jalecô, roupão e
sapatinhos pára Clinicas de Eslélicas e Medica

Higienização de roupos
'

de corro e 6ohhO poro 80lels
HigieniZação de toalhas demesa, guarodanapos
e copos de cadeiras poro Restaurantes

Higienização de EdredOns ,e Cobertores

MAQ. COSTURA
,

- vende-se,
Vigorelli. R$
70,00. Tratar:
371{)4()9.

MAQ. LAVAR
vende-se Enxuta,
3 anos de uso

modelo novo. R$
300,00. Tratar:
371-1044cl
Solange.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo
reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:
9113-7636.

MAQ.LAVAR
vende-se pI carro
cl água quente
R$ 1.700,00 e

maq. pI fazer
espuma.

R$ 900,00. Tratar:376-2279.

MAQ. OVERLOCK - vende-se Klindex.

R$ 2.500,00. Tratar: 376-1838.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a

comb. Tratar: 99934340 ou

370-5547.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou entro R$
2.000,00 e o resto pare. Tratar:

99754523, cl Rosa.
MAQ. COSTURA - vende-se Closley
(antiga à pedal). R$100,OO. Tratar:
371-7060.

MAQ. RETA - vende-se Brotter. R$
700,00 nego Tratar: 275-0616.

\MAQ. SACOLAS - vende-se pI
fazer sacolas plásticas. Tratar: 376-
1042 cl Lurdes.

MORÇA Nº 6 - vende-se. R$
100,00. Tratar: 276-3256.

·MAQ. SOLDA - vende-semaq. solda
elétrica, lixadeira, furadeira de impacto
,(industrial) e caixa de ferramenta
corrpeta Tratar. 370-9172 ou 9975Dl02.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampa
de vidro, pI 6 cad. estofadas.

R$ 200,00. Tratar: 372-4153, cl Alex
ou 370-6278.

MESA DE SOM - Vende-se, cl 6
canais, 1 amplificador, 1 retorno WR

12,3 vias. Valor a cornb, Tratar: 371-

9099, cl Luiza ou Pricila.

MODELADORA - vende-se pI pão
francês, Sulpan. R$ 800,00. Tratar:
376-1090 cl Zuleica ou Adima.

MOTOR - vende-se, die., 10 hp,
marca Yamaha. Aceito carro ou moto

na troca. R$ 1.200,00. Tratar:
372'{)3910u 9965-8875.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$1.300,OO. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, cl Simone.

PASSAGENS AÉREAS - Vende-se, para
o nordeste ou qualquer outro país
dentro da América do Sul, com 20 dias
antes da data da viagem. Valor 60%

Sua carga n.a hora certa no lugar certo!
37'1-0363 brasil@netuno.com.br

l7Ocê pode ro

do valor da passagem oferecida pela
empresa. Tratar: 9973-3358.

80,00. Tratar: 373-3787. cl Noeli. c/6 furos. R$ 1.100,00. Tratar; 372-

4492, cl Zigue ou 372-1693, cjZiro.
, PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.). Tratar:
9905-2929 ou 275-2229.

PORTAS (4) -Vende-se, mad.
Maciça (cedro), cl almofada e canto

superior em meia lua. R$ 400,000u
1 por R$ 120,00. Tratar: 91044588.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões

de luz cl catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

PISTOLA - compra-se Taurus 6.35.
Tratar: 370-7080. cl Elemar.PIA - vende-se balcão cl 3p: e

cuba inox.R$ 80,00, nova. Tratar:
9119.{)444, cl Rogrigo.

PRANCHETA!AQUITETURA
vende-se cl l,20xO,90, cl regulagem
e cadeira. Tratar: 370-9172 .

PLOTER � Vende-se, ploter de recorte,
boca de 25. Preço de ocasião. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$

150,00. Tratar: 371-6409. PROTETORES DE BERÇO (3)
Vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:

370-9228. cl Rosane.
PNEUS - Vende-se, 4 Michelin, cl aro
de ferro 16 - 215/75, pi pick-up, aroPINCHER - vende-se filhotes R$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ODUTORA DE GELO - vende-

I
degelo em cubos c/ depósito e

amaq. De gelo em barra c/50

I mias de inox. Tratar; 376-1496
9873·8743

manual em perfeito estado. R$
180,00. Tratar: 370-8E:i15.

SERRA - vende-se circular c/
mesa e motor trifásico. R$
150,00. 'Tratar: 370-8615.

UADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

I uga-se por hora, 1!
hora grátis.

I la!ar: 371-9603 ou 9104-2393.

I ElÓGIO PONTO - vende-se,

SERRA - vende-se eireulat. R$

200,00. Tratar: 276-3256.

.! CRÉDITOS

TECLADO - vende-se Cassio CT

655. Tratar:
275-2125 c/
Taís.

Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa

de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

mtl:l temos créditos para

caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

I (47) 322-7505 ou

!J 9121-6142, cf Maurício

MASSAS

TECLADO -

Vende-se,
Cassio, modo
CTK500,
seminovo. Tratar;
370-1462, até

19hs, c/ Rávio
ou Miriam.

FLORICULTURA

�FI(lrrs tl4tlmrfs, amugos ell!grml, al'mdclII.osfestm,
CIlSill11C11tOS, fimmrl e cestm de café da mfwhii�

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 {ao lado do cemitério

11' 371-9942 temos disk entre a

370-6687. game cubo c/ 4 cd's, 2 controles e

memoryeard.Original. Tratar: 376-2206.

TElEVISÃO-vende-se, 24',
Panasonie. Tratar: 373-3787. VIDEOGAME -vende-se super

Nintendo e/3 fitas e um controle.

TíTULO -vende-se Clube Baependi. R$110,OO. Tratar: 376-2767.

R$ 350,00. Tratar: 392-3050.
VIDEOGAME - vende-se Play

TRITURADOR - vende-se p/ adubo Station 2, destravado c/6 cd's,

orgânico. R$ 200,00. Tratar: 376-0971.. Tratar: 376-2206.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se VIDEOGAME - vende-se super

R$ 80,00. Tratar: 9991-9940. Nintendo c/9 fitas, 3 controles. R$

120,00. Tratar: 373-0391 c/ Kiko.

VIDEO lOCADORA - vende-se c/
9000 fitas e DVD'S c/Jola de

conveniência. Tratar: 9993-5946.
Do you want to speak

English?
50 call me at
9902-0732.

Private English classes
wlth teacher Junior.

VIDEO GAME - vende-se Play
Station c/16 jogos, R$ 300,00.
Tratar: 370-0075 ou 99750601 c/
Andreson.

VlDEOGAME - vende-se Nintendo

.,

CLINICA DE MASSAGEM

P'E
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279
* 9963-6820

PIZZAS

CARNE & FRANGO

TECLADO

vende-se Yamaha

Iser 520 c/
cartucho digital,
pedestal e caixa
de som. R$
800,00. Tratar:
376-0971.

TElEFONE

vende-se 370

milhar 4000.

R$ 400,00.
Tratar:

-

Experimente
nosso rodízio

de massas!

Levamos até sua casa!

A CONTÉM 1G no Shopping
. Breithaupt está buscando moças

com experiência em maquiagem

para fazer parte de sua equipe.
Falar com Alessandra,

das 15:00 as 17:30. (Vir maquiada)

CORREIODO POVO·

371·1919
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X - PINGUIM
X - BACON
X - CALABRESA
X - EGG
X - SALADA
X - BURGER
X - TIKE
X - C;ORAÇÃO
X - MINGNON
X - BIFE
HAMBURGER
BAURÚ
MISTO QUENTE
QUEIJO QUENTE
HAMBURGER Cf
FRANGO
PÃO Cf BIFE
PÃO ct BIFE E QUEIJO
MISTO FRIO
PÃO ct BOLINHO
BOLINHO
PASTEL

SORVETE 1 LITRO
SORVETE 2 LITROS

BATATA FRITA

CORAÇÃO DE FRANGO
BIFE (PICADO OU INTEIRO)
CAMARÃO AO PALITO
MOELA DE FRANGO
QUEIJO (PORÇÃO)
PEDAÇO DE PALMITO
PRESUNTO E QUEIJO
FRANGO À PASSARINHO
PICADINHO FILÉ DE FRANGO
PICADINHO FILÉ DE FRANGO Cf QUEIJO
POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS)
AIPIM FRITO (12 PEDAÇOS)
PICADINHO DE MINGNON

DA CASA

FRANGO

PALMITO'

PRESUNTO I

MILHO VERDE

CALABRESA

ATUM

MUSSARELA
CAMARÃO
4 QUEUOS
PORTUGUESA

F/ESC
,SENA/

JARAGUÁ DO SUL

Promeve Carso de:

M,OOElAGEM
IHOUSTRIAl

Inscr'i�io �té 22/08/2002
Vagas LimitadasU!

�

TECNI.cO EM
�

COMERCIO EXTERIOR
I

ULTIMAS VAGAS
ar.

- m

c/!
310MAIORES INFORMACOES

"

FONE: '370-0251
PRC
cas

sei
SIC

. E-MAil joroguodosul@sc.senoc.br
CZI
sob
2s,

pj:
Irer
21!

IlH
tr�
co:

22
Tr,@SESC III
25
Im

101
lli

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CI;NTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC - CREDENCIAMENTOS EM SAÚDE
Exames Laboratoriais

Fone: 47 - 372 1662
'Responsável: Dr. Cristiano Ricardo Wulff .' CRO/SC n.' 4572
Apresentando o Carteiro do SESC, você recebe atendimento portirular: rei

- Consulta inicial poro avaliação: sem custos
.

mi

· Exames em clínicos radiológicos: responsabilidade do usuário 2i
• Consulto poro apresentação dos exames: sem custos
• Trotamento Ortodôntica: Mensalidades de RS 55,00 lO
· Contenção: no período pós trotamento será cobrado o valor de RS 55,. GI
para as consultas de contenção. Os aparelhos indicados para conten!aa

pr,
terão descontos de 30% sobre a tabela do ABO. 3C

\
Clínica Crianca Feliz cl
Rua: Dr. Waldomiro Mazurechen, 55 - Centro - Jaraguá do Sul
.Fone: 47 - 371 6511
Pediatra: Dr. Marcos Lennert - CRM n.' 4B33
Rua: Intenente Blunck, 6B - Centro - Corupá
Fone: 47 - 371 6511
Pediatro: Ora. Maria de Fátima Ternes Lennert- CRM n.' 4877 SI
Apresentanda o Carteira do SESC, você recebe atendimento portirulor n

valor de RS 30,00, o serem pagos no ato do consulto

MultiCOn Espeáalidades,Médicas Ltda
Ruo: Dr. Wolilomiro Mozurechen, 26 - Centro - Joroguá do Sul
Fone: 47 - 372 OB14
Ortopedista: Dr. Acyr H. R. do Silvo - CRM n.' 643B
Ginecologista: Oro. Silvia CB. Lennert - CRM n.' 5109
Apresentando o Carteiro do SESC, você recebe atendimento portiwlar n

valor de RS 30,00, o serem pagos no ato do consulta

lO

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
Rua: Waldomiro Mozurechen, 67 - Centro
Fone: 47 - 371 08B2
Responsável: Mario Souza Júnior· Bioquímico
Apresentando o Carteira do SESC, você realizo exames médicos e

laboratoriais com descontos especiais,( de até 60%) de acordo com a

tabelá da AMB.
-

CLíNICAS MÉDICAS
CEPPSI- Clínica de Psicologia
Rua: João Picolli, 247 - Centro
Fone: 47 - 371 2224
Responsável: Odenite Cardeal de Magalhães - CRP N.' 12/00336
Apresentando a Carteiro ao SESC, você recebe atendimento portitulor
no valor de RS 25,00, o serem pagos no otc'dc consulto

Clínica CSO - Clínica
Rua: João Picolli, 247 - Centro
Fone: 47 - 371 2224
Clínico Geral: Dr. Glenio
Audiometria: Oro. Kellv
Apresentando o Carteiro do SESC, você recebe atendimento particular
no valor de RS 30,00, o serem pagos no ato da consulta

ClínicaDr. Amaury
,

Centro Médico Odontológico - 4' Andor
Fone: 47 - 275 3667 .

Ginecologista e Obstetra: Dr. Amaury
Apresentan,do o Carteiro do SESC, você recebe atendimento particulor/
no valor de RS 30,00, o serem pagos no ato do consulto

Clínica OrtoPlus - EspeáaOdade de Ortadontia
Ruo: Pedro Froncken, 174· Centro

HI
SE

dc

CRJ - Centro de Recuperafiía Jaraguá
Ruo: Ido Bano Rocha, Jaraguá do Sul
Fone: 47 - 275 1 B04
Responsável: Dr. Sergio Luiz Rodrigues - CREFIlO n.'10101-F

.

Apresentando o Carteiro do SESC, você recebe atendimento particular
valor de RS 13,00, a serem pagos no ato da sessão.

Maiores Informofões: SESC 371 9177ou 311 8930

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

. 'I

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LUGA.SE - quarto mob. c/ eoz.,

. Tratar: 370·3561 c/

prietário, ou R. Fidélis Stinghen,

,próx. Portal.

IRRA VELHA
- Vende-se ou

&se por chácara ou sítio em

araguáou Guaramirim. Sobrado

Barra Velha, a 500m da praia,

/235m', 4 qtos, 1 suíte e

maisdep. R$ 75.000,00. Aceito

arro no nego Tratar: 456-2559.

RRA VELHA - Vende-se ou

ase poreasa em Jaraguá do

ul,c/4qtos, sendo 2 suítes e

ar.p/3earros. Tratar: 372·2710.

BARRA VELHA - vende-se, mista,

C/152m'. Tratar: 376·1804 ou

71).3453.

PROX. CENTRO - compra-se

casa alv. Até R$ 55.000,00. Paga·
seR$ 34.000,00 + carro. Tratar:

371).1161.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos., 2 bwc,

2salas, eoz., área de serviço, gar.,
p/2 carros. Próx. ao Pama, em

Irente ao n' 134. Tratar:
275-0845.

ILHA DA FIGUEIRA· Vende-se ou

troc&se, madeira, c/ 3 qtos, sala,
coz., bwe e demais dep. R$
22.000,00. Aceita-se carro no nego
Tratar: 370-5012, c/ Marcos.

IIAJUBA-Vende·se,.mista, a
250m da praia, próx. da Erivelto

Imóveis. Ficam imóveis, geladeira,
fogão, etc. R$ 12.QOO,00" nego
Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

LOTo SANTO ANTÔNIO - Troca-se

residência, c/160m', por resido
mais próxima ao Centro. Tratar:
276-0645, c/ Altair.

, LOTo SEU CHICO - Vende-se, na

Gu.stavo Lesmann, s/ns, junto casa
�e-moldada 6x8. R$ 7.000,00 +

30XR$150,00. Tratar: 370-1616,
c/Elcio.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende'
seou troea-se por outra em Jaraguá
do Sul. Tratar: 276-3257.

casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João.

TROCA:SE - em Caseavél (PR), por
casa ou apto. em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-0927.

VENDE·SE - imóvel em Jaraguá
do Sul, ou troca-se por casa ou

terreno na Praia do Forte ou

proximidades. Tratar: 371·2598 ou

370-0794.

VILA LENZI- Vende-se, frente p/
colégio, c/125m', c/ gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica

na casa. R$ 75.000,00, aceita-se

carro ou R$ 60.000,00 + finane.

Tratar: 370-9050, c/ Simone.

BAL. CAMBORIU - Vende-se, 2

qtos, sala, sacada, eoz., bwe, gar.
Centro, a uma quadra e meia da

praia. Tratar: (47) 363·5700 ou

367-4315.

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

3561, c/ proprietária. ,

CENTRO - Precisa-se de moças

para dividir. Tratar; 9103-9387.

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

finane. (R$150,00 por mês).
Tratar: 275·3798.

CENTRO - divide-se só p/
moças, perto do Angeloni. R$
170,00. Tratar: 372·0025,

Georgio.

CENTRO - Vende-se, novo, c/ 3

qtos, eoz., bwe e demais dep.
Prédio c/ 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, c/ Rose.

CURITIBA - Vende-se. c/
165m2, 1 suíte, 2 qtos,
totalmente mobiliado, no bairro

Batel. Troca-se por apto ou casa

em Jaraguá do Sul. Tratar: 372·

2339 ou 9993·5946.

VILA NOVA - Vende-se, em

eonstr. Pela construtora JG, Ed.
Jardim das Mercedes. R$
4.000,00, nego Tratar: 370·6348.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

eonstr., c/ 2 qtos., gar., ehur. e
salão de festas no.Res. Jardim das

Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

1/2 CUB pormês. Tratar: 370-

7698, c/ Vilson.

ÁGUA VERD� - Vende-se, c/
678m2, por R$ 37.000,00.
Tratar: 9975·2164, c/ Jr.
CREC19465 .

AMIZADE - Vende-se. próximo
Clube dos Viajantes, 60% de

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992·6045.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

S, c/350m', por apenas R$
8.500,00. Tratar: 9975·2164, c/
Jr. CRECI 9465.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

s, t/ 13X32, pronto p/ construir,

c/ escritura. R$ 10.000,00.
Tratar: 9122-0566.

CENTRO - Vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2• Valor a

eom6l1, todo murado. Tratar:

371·9157.

CENTRO - Vende-se, R. Leopoldo
Janssen, c/522m2• R$
40.000,00, aceite-se carro ou

parcelamento. Tratar: 275-3900

ou 9113·0900.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,

c/ 577,76m2• R$ 18.000,00.

Tratar: 9975·2164, c/ Júnior.
CREC19465.

ITOPAVA - Vende-se, c/460m2.
R$ 2.200,00 ou R$ 700,00 +

10x R$ 180,00. Tratar: 274-
8404, c/ Dilson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se,

Tratar: 371-'/061.

MASSARANDUBA - Vende-se, c/
casa em alv. em eonst. R$

7.000,00 à vista ou R$ 4.000,00
de entro + 40x de R$ 100,00
mensal. Tratar: 9133·6515.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2

do mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

PRAIA DO ERWINO - Vende-se.

Valor a eomb. Tratar: 275-3730

ou 370·1184.

RES. RENACENÇA - vende-se,

c/416m2, de esq. R$
20.000,00. Tratar: 9975-2164
c/ Jr. CRECI 9465.

VILA LENZI- Vende-se, terreno

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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com área total de 644,00m2,

próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de

R$ 19.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: 371-6310,

comercial, ou 9975-9543, c/
Patricia.

VILA LENZI - Vende·se, R. Elpídio
Martins, c/ 562,87m2, sendo
29m de frente p/ asfalto. R$
22.000,00. Aceita-se carro ou

parcelamento. Tratar: 275-3900

ou 0113·0900.

VILA RAU - Vende-se, área de

3.646m2, frente 40m p/ Rua José

Raver, ao lado da Transportadora
Planalto. R$110.000,00. Tratar:

275-2163.

BARRA - Vende-se, em alv., c/
piso e laje, c/ terreno de 980m2•

R$ 23.000,00. Tratar; 276·3333,
aceita-se terreno de menor loe. no

Jguá Esquerdo.

CENTRO - Vende-se escritório,

c/ infra-estrutura montada.

Tratar: 371-3216. Venda: R$

20.000,00.

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, c/ ar, mob., fax,
ramal exclusivo e secretária.

Centro Med. Odontológico, 3"

andar. Rua Guilherme Weege, 50.

Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

CENTRO - Aluga-se, na Av. mal.

Deodoro da Fonseca, Ed. Picolll,

próx. Hospital São José. Tratar:
372-0802.

DIVIDE·SE - c/80m2, equipada.

c/ 2 linhas telefônicas, fax,
computador e recepcionista.
Tratar: 370·0431 ou 370·3634,

pela manhã.

VILA LENZI - Vende-se

locadora, ótimo ponto. Tratar:

275-3937.

ESCRITÓRIO - troca-se

Central, por bar, lanchonete ou

por uma moto de autoi cilindrada.

R$ 15.000,00. Tratar: 370-
7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se

Central, de Prestação de

serviços previdenciários c/
telefones, computadores, fax, ar

eond. R$ 10.000,00. Tratar:

371·7390 ou 9125-2722.

LOJA 1,99 - vende-se montada

c/120m2. Tratar: 9915·0993.

SALA COMERCIAL - vende-se

no Ed. Tower Center, 101m2, c/

gar. R$ 40.00.0,00. Aceita-se

carro e pare. Tratar: 371·9935

ou 9113-2231.
-,

oi Comprar sua casa

oi Comprar um terreno'

oi Reformar sua casa

oi, Concluir sua construção

oi
o Ainda poderá utilizar seu FGTS

oi Seu e da sua esposa

REPRESENTANTE

EMMENDORFER CONSÓRCIO

Moacir F.o Fagundes

Tel. 371-3655 - 9102-1674 -370-0187

Consórcio de imóveis

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, c/ área de 75.000m2,

c/ casa de alv., c/ lagoa c/ peixe.
R$ 30.000,00. Aceito troca por

casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
376-0927.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, de 8 rnorgos, perto da Malwee.

R$ 45.000,00. Aceita-se terreno

ou casa no valor de R$
15.000,00, nas prox. da Ilha da

Figueira ou Vila Lalau. Tratar: 376-

2221, c/ Francisco.

RIO MOLHA - Vende-se, c/ casa
de 5 qtos, terreno de 3.900m2, 2

lagos c/ peixe. R$ 100.000,00,
aceita-se proposta. Tratar: 370-

1401, c/ Flavio.

GARIBALDI- Vende-se, Ribeirão

Caeilda, c/ 200.000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

RIO MOLHA· Vendo, c/ área de 20.

850m2 R$ 130.000,00 ou de

40.850m2 R$160.000,00 À 6km

do centro perto de tudo que ve precisa.
Local com toda infra-estrutura, chalé

e edícula no estilo suíço c/ gar., ehur.,
eser., telefone, circuito de tv, aquee.

à lenha e parabólica, rede sanitária
septiea, rede hid. direto da nascente,
rede elétrica c/ iluminação externa,

galpão c/ quitinete, canil, lagoa, e
mais terrenos prontos para construir.

Tratar: 370-8563/9975-0102.

MASSARANDUBA - Vende-se,

área de lazer, c/ 1000m2 eontr.,
salão de baile, lanchonete, rest., 2

campos fut. suíço, 1 cf ilurn., lagoa
de peixes c/400m2 e pista de

motoeros. Área de 20.000m2 a

16km do centro de Jaraguá. Aceito
troca por imóvel me menor valor.

Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Café da manhã
Chá da tarde

t..5Zlperítivo
executiva

�ternidade

[frutas e [fwres
,Cicor e Chocolate

6speciafCDiadas�es

especial ,CDia dos rNamorados
Üutras ocasiões especiais ..

.
. .'tJI"-

••

,;.(47)\372-0316
Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá. do Sul - se

�t4�.�JMlil
Para anunciar ligue:

371-1919

ALUGUEL
DE

.,1 TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do

Registro Civil do 1º Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus do
cumentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:

EDITAL nº 23.861 de 12-08-2002

Cópia recebida do Cartório de Blumenau,
neste Estado

JONAS ITTNER E REBECCA PRUESS

Ele, brasileiro, solteiro, professor, nascido em

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
João Doubrawa, 269, nesta cidade, filho de
Orlando Ittner e Leonita Ittner. e

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Henrique Bennertz, 510, Blumenau, neste
Estado, filha de Flavio Pruess e Vivian Pruess.

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
i5 (quinze) dias.

A RCS fnformôtita pode oferecer os melhores vonlagens
para o seu (omputador não,lhe deixar no mão.

Tudo em.ccessônes, manutenções e peças em garal.
Gostou? Entôo ligue e faça a seu orçamento, nós. garantimos o sua salisfoçõo!

Falou em computod(}f8S, ligou paro RCB (nformótica.
Pensando no seu bem estar, sempre".

Rua: Borõo iID Ría Bran"" 320 ",1• .04 • Cenlro • Jomgu(í do Sul • se

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

.

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, faco saber ao responsavel pelos Titulos abaixo'
relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se
nao forem pagos.

-,

Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar
declaracao de resposta por escrito.

'

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR

IND DE ESTOFADOS VILA NOVA LTDA 79.644.050/0001-61 DOHLER S.A.
D 379196/01 13/07/2002 1.094,00 O MESMO

IND DE ESTOFADOS VILA NOVA LTDA
'

79.644.050/0001-61 DOHLER S.A.
.I

',I D 379195/01 13/07/2002 452,67 O MESMO
IND DE ESTOFADOS VILA NOVA LTDA 79.644.050/0001-61 DOHLER S.A.

D 379197/01 13/07)2002 1.594,68 O MESMO
IND DE ESTOFADOS VILA NOVA LTDA 79.644.050/0001-61 DOHLER S.A.

D 381598/01 02/08/2002 403,52 O MESMO

I
Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da
CGJSC.

Jaraguâ do Sul, 14 de Agosto de 2002.

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVA�ES DA CUNHA MELLO, Tabelil Ú
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Salltl
Catarina, na forma da Lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

AlAOR ESTADEU RIBEIRO MORAIS - R JOINVlllE 3379_
!

NESTA;
ALEXANDRA PARMA - RUA JOAO CARLOS STEIN S/NR - NES11
AlLAN MARCUS PISKE - RUA FELIPE KRENZEl 89 - NESTA'
ANGELA ANDREA ZIMMERMANN - RUA CLUBE DOS VIGILANli�
482 AP 13 - NESTA;
ANTONIO FELIZARDO DA SilVA - RUA ANTONIO MAXIMILlANij
BEBER 92 lOT STO A - NESTA;
ANTONIO MARCOS BEZERRA - RUA GUilHERME ZERBIN 274-
SCHROEDER;

.

C M FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA - REINOlDO RAU 781
CENTRO - NESTA;
C M FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA - RUA REINOlDO RIU
787 - CENTRO - NESTA;
CASA HIDRAULlCA IDEAL lTDA - RUA BERNARDO DORNBUSC�
590 SALA 1 - NESTA;
ClAUDIMIR RUTSATZ - RUA BERTHA WEEGE S/NR - NEST�
CLlNICA UNIAO DO SER - EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 33l
-NESTA;
COIOTE TRANSPORTE E TURISMO lTDA ME - RUA HORACW
PRADI 290 - NESTA;
COMBATE EQUIP SEGURANCA ME - RUA JOAO FRANZNER 400
- NESTA;

.

CONFECCOES ALINE lTDA - RUA DA MATRIZ 144 - NESTA;
D VITOR PERFUMARIA lTDA - RUA MARECHAL DEODORO DA
FONSECA 302/02 - NESTA;
EDERSON lUIS JUNG - RUA ROBERTO BUCHMANN 339-

NESTA;
ELlZEU JOSE MOTTA - RUA BRACINHO S/NR - SCHROEDER;
ELlZEU JOSE MOTTA - RUA BRACINHO S/NR - SCHROEDER;
El.SON JOSIAS KRUTZSCH - RUA JORGE CZERNIEWICZ AO LADO
325 lOJA DE - NESTA;
ESTOFADOS MOVETII lTDA - R PRIMO RONCHI S/NR - NESTA;
FERNANDO TUPAl RAMTHUN - R CARLOS FREDERICO RAMTHUN
17400 - NESTA;
GilBERTO PEREIRA DA SilVA - RUA FELIPE SCHMIDT 96-

NESTA;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS lTDA - R ALAGOAS 190
- NESTA;
IVAN PROBST - RUA AlEIDA DA SilVA TEllES 407 - NESTA;
MANOEL BUDAl ARINS ME - RUA ISIDORO PEDRI 318 - NESTA;
MARCELO MARQUES DOSANJOS - RUA RIO GRANDE DO NORTt
37 - NESTA;
MARCIA RITA CECCHI SPESSATTO - AV MAL DEODORO DA

FONSECA 345/09 - NESTA;
MARCO AURELIO BENNER - BARAO DO RIO BRANCO 88 AP 03
- NESTA;
MARCO CEZAR DE OLIVEIRA - R PREFWAlDEMAR GRUBBA 5249
- NESTA;
MARCO CEZAR DE OLIVEIRA - R PREF WAlDEMAR GRUBBA 5249
-NESTA;
MARCO CEZAR DE OLIVEIRA - R PREF WAlDEMAR GRUBBA 5249
-NESTA; .

MARCO CEZAR DE OLIVEIRA - R PREF WAlDEMAR GRUBBA 5249
- NESTA;
MARCO CEZAR DE OLIVEIRA - R PREF WAlDEMAR GRUBBA 5249
- NESTA;
MOACIR CESAR SOUZA - SANTllHA PURES RANGEL 193-
NESTA; .

MODAS Mil IND COM lTDA ME - HEINRICH AUGUST lESSMANN
125 - NESTA;

.
.

NEWS VIDEO lOC ME -,R ROBERTO ZIEMANN 195 - NESTA;
PANF�R METAlMECANICA IND COM l - BR 280 KM 80 NR
7403 - NESTA;
PAmlCIA WETRICH - RUA PREFEITO JOSE BAUER - NESTA;
REFRIGERACAO FRIGOMAQ .lTDA ME - R POMERODE S/NR
NESTA;
SANDRA FABIANE PINHEIRO - RUA ANGELO FlORIANE
lOTEAMENTO ZANGHELlNE NEREU RAMO - NESTA;
SOLANGE APARECIDA DI FSAZ - R MAURO lEON11801- NESTA;
TATIANA DE PAULA - GETULIO VARGAS 689 - NESTA;
TATIANA DE PAULA - GETULIO VARGAS 689 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua Arthur Muller, nQ 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, 14 de Agosto de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTAS

o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do Sul

realiza, de 9 a 13 de setembro, a oficina Vivência de

criatividade e transformação de lixo em arte". O curso

é destinado a professores e pessoas interessadas no

assunto e vai acontecer no horário das 13 às 17 horas e

79_
das 18 às 22 horas. O objetivo dos organizadores da

oficina é proporcionar oportunidade de reaprovei
tamento de materiais recicláveis e contribuir para
transformar o lixo em arte, através de urn olhar criativo,

LlANij auxiliando definitivamente na solução de urn problema
de ordem mundial.

4-

Ibelil
Sanb

Icham

I 781 EXCEPCIONAL
RA� DeZ1 a 28 deste mês, comemora-se a Semana Nacional

USC� do Excepcional. A Apae (Associação de Pais e Amigos
de Excepcionais) de Guaramirim está divulgando os

i;�� direitos básicos dos portadores de deficiência, que
começa com o direito de viver como cidadão. Entre as

CIO garantias de inclusão social, a assistente social Wanderlise

400 ]eaneteGili Silveira cita o direito à igualdade, à saúde, ao
trabalho, transporte, vida familiar, educação e eliminação

DA
de barreiras arquitetônicas, além de direito a beneficios
eao lazer. A assistente social explica que, de acordo com

-

as normas e recomendações internacionais sobre

ER; deficiência, o princípio de igualdade de direitos significa

fR; que as necessidades de todas as pessoas têm igual
DO importância.

�[II�:VII POLíCIA
O' Governo do Estado vai lançar, ainda este mês, o

90
edital do concurso público para a seleção de 450'policiais

I militares. Os aprovados no concurso serão admitidos a

�; partir de janeiro de 2003, para trabalharem no sistema

[AE
prisional dos municípios de São Pedro de Alcântara e

de São Cristóvão do Sul e também nos batalhões das

I cidades de Chapecó, Canoinhas, Lages, Joinville,
G Criciúma eBlurnenau. Os 396 profissionais, já aprovados
I no concurso realizado ano passado, deverão ingressar

I._n_as_uru_'d_a_d_e_s_d_a_c_o_r_p_o_r_aç_ã_o_at_é_o_fim__d_e_s_te_m_ê_s_._ ___j.

l

Seleciona
SECRETÁRIA(O)

Requisitos:
Ensino médio completo

Conhecimento de informática
Dinamismo

Fluência verbal
Bom relacionamento interpessoal

Com idéias sensatas,
erá quem estiver por
to especial para
promissa amoroso.

aixão protegida pelas estrelas.
Câncer _:_ O Sol, em seu

'inferno ostrol' inibirá a sua

judará a recuperar

Liberdade Assistida, que se

configura pelo acompanha
mento, auxílio e orientação
ao adolescente (Artigo 118

do ECA). Os dois progra
mas são mantidos Com re

cursos da Prefeitura, da Se
cretaria da Justiça e Cida
dania e do FIA (FundoMu
nicipal da Infância e Ado

lescência) e contam com

equipe técnica composta
por assistente social, peda
gogo, psicólogo e recreador.

IFE'STIVIDADE: MAIS DE CINCO Mil PESSOAS ESTÃO SENDO AGUARDADAS NA FESTA DE AMANHÃ

Igreja Nossa Sra. do Rosário

completa 50 anos de história
]ARAGuA DO SUL - O

cinqüentenário da Igreja
Nossa Senhora do Rosário,
localizada no Bairro Nereu

Ramos, será comemorado
no dia de amanhã, com.ex
pectativa de reunir aproxi
madamente cinco mil pes
soas. Uma das festas mais

esperadas pela comunidade
local, o evento reuniu cerca

de 150 voluntários, que tra

balharam em conjunto para
tornar a festividade urn mar

co na história da instituição
religiosa.

tlara atender melhor o

público, mais de 25 mesas e

cem cadeiras foram adquiri
das, além de terem instalado
novo forro no salão. O pre
sidente da comunidade da

igreja, Avelino Gretter, in
forma que o calendário da
festividade inicia às 5 horas,
com a procissão, com saída

programada em frente ao

campo do Estrella, seguindo
até o local da celebração dos
50 anos. "Nesta caminha

da serão carregados restos

mortais do padre Antônio

Equimeyer, para serem de-

foi urna característica forte

desse povo, que valoriza a

união entre as famílias e a

propagação da fé em Deus,'
o que reflete na prática do
bem.

Por isso,morar aqui nes
ta localidade é muito bom,
porque é urn bairro em de

senvolvimento, com gran
des possibilidades de expan
são, e tranqüilo-, conside
ra a professora 11arlise de
Fátima Moretti, 36 anos.

(FABIANE RIBAS)

Horst 8aümle

Restos mortais do padre Antônio serão depositados em um túmulo, dentro da igreja

positados no túmulo pro
jetado dentro da igreja", diz
Grerter.

Às 6 horas acontecemis

sa presidida pelo bispo
dom Orlando, e, às 9 horas,
o culto será presidido pelo
superior provincial da con

gregação dos padres do Sa

grado Coração deJesus, Os
nildo Carlos Klann, resi
dente em Curitiba. ''Após a

primeira missa será servido
café' da manhã, com ade

são", comunica.

]ARAGuA DO SUL - Até veis restaurados, artesanato
o dia 23 deste mês, estarão feito commaterial reciclado,
expostos no hall do Fórum móveis restaurados e ainda

de]araguá do Sul trabalhos bordados feitos por mães
artesanais produzidos por dos adolescentes.

adolescentes que integram o
.

O Programa de Presta-

Programa de Prestação de '-

ção de Serviços à Comuni-

Serviços à Comunidade, dade é urna medida socioe-
.

implantado pela Prefeitura ducativa, prevista no Artigo
há mais de três anos e coor- 117 do ECA (Estatuto da
denado pela Divisão de As- Criança e do Adolescente),
sistência à Criança e aoAdo- destinada a jovens encami-
lescente. São peças produzi- nhados pelo Juizado da In-
das pelos alunos, comomó- __ fância e da Juventude por

Trabalhos de adolescentes expostos no Fórum de JS

-lastre que você está

radp para investir em

��tivos, Bom momen'to
p Ç'�tir as badalaçães com

a ga'le1-a� o seu par, à noite,

Virgem - Mesmo com um

menta mais retraído,
r a sua presença,
s respeitarão os

as. Atração por um
fluente,

olha bem as palavras
goar quem está perto ,

u�m vai apoiá-Ia na

;.oITl!11raxf:::j<LQJnor, a apatia
poderá gerar distanciamento,
Escorpião' - Aproveite as

,

ades para fazer um
stirnento. Será hora de

O evento, que vai atrair

pessoas de cidades como

São Bento do Sul, Corupá,
Guaramirim, Blumenau,
Pomerode eJoinville, ofere
ce serviçocompleto de bar

e cozinha, além de apresenta
ções de bandas musicais.
� A comunidade de

NereuRamos é basicamente

formada por descendentes

italianos, que cultivam suas

tradições peculiares até os

dias de hoje.
E a religiosidade sempre

terem cometido ato infra

cional. O programa dispõe
de urna oficina de arte em

papel,madeira e bijuteria pa
ra os adolescentes e outra de
bordado para as mães, as

quais ainda são incentivadas
a se alfabetizarem efou pros
seguirem com seus estudos
na educação formal.

Paralelamente a esse tra-
'

balho, aDivisão de Assistên
cia à Criança e aoAdolescen
te desenvolve o Progr�a

Seu jeito responsáve
segurança às
eria com um amigo

ira revo ucionar os seus planos.
Contenha seu impulso sexual.
Peixes - Saberá mostrar o seu

rá uma

de de progresso na

noite, porém, o
oderá enfrentar
repentinos.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINTEGRAÇAO: ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MOVIMENTAM JS

Crianças e

maioria na Feira do Livro
]ARAGuA DO SUL - A

7" edição da Feira da Livro,
que começou nesta quinta
feira e se estende até ama

nhã, no pavilhãoA do Par

queMunicipal de Eventos,
está servindo paramostrar

que as crianças e os adoles

centes estão se interessando
cada vez mais pela leitura.
Embora as vendas até on

tem não estivessem agra
dando aos expositores; os
livreiros afirmam que o in
teresse do público, espe
cialmente o infantil, tem
sido gratificante. ''As crian
ças são as mais interessadas,
até porque os preços dos
livro's infantis estão bem
em conta", afirma a fun
cionária da Livraria Pe

drinho, Carin Piccinini, Ela
comenta que os bons pre
ços e a grande variedade,
de títulos atraem a crian

çada. "Temos livros de R$
1,00." exemplifica Carin.

Segundo ela, as vendas até

ontem não estavam muitos

boas, mas com a chegada
do final de semana a ex

pectativa é que esse quadro
mude para melhor. A Li-

"vraria Pedrinho está ven

dendo títulos de todas as

áreas do conhecimento
comdescontos de até 50%.
Os mais procurados pelos
adultos são os de auto-aju
da, e entre os adolescentes
o preferido é "HarryPotter
e o Senhor dos Anéis".

-

Para o estudante da 5"

série da Escola Canguru
Vinicius Bogo Portal Cha

gas, 11 anos, a leitura é mui�
to importante porque "a

gente aprende de tudo e

melhora o vocabulário".
Ele afirma que gosta de ler
um pouco de tudo, mas
prefere mesmo são os gi-

adolescentes
,.w

sao

Canto do Conto foi um dos espaços mais freqüentados pela criançada

bis, que ele adquire na Lo

ja Sebus, que vende ape
nas usados. "Vale a pena
porque, depois, a gente
pode trocar por outro e as

sim por diajite", argumen
ta o garoto, que pretende
voltar no final de semana

para, talvez, comprar mais
algumas coisas.

Para o proprietário da

Sebus, Nelso da Silva, a

Feira do Livro 'é uma

oportunidade de, além de
incrementar as vendas,

mostrar os produtos e re

forçar a imagem da loja.
Ele afirma que tem parti
cipado de praticamente
todas as edições da Feira

do Livro e sempre conse

guiu vender bem. Este ano
ele está oferecendo, além
de livros, CDs em todos
os estilos de música e tam

bém DVDs.

Fonte inesgotável de
prazer, a leitura sempre foi

a grande paixão do escritor
Paulo Francisco de Souza,

38 anos. Ele faz parte da

Apeijas (Associação dos

Poetas e Escritores Indepen
dentes de Jaraguá do Sul),
entidade fundada em 1991

com o objetivo de divulgar
e promover a literatura re

gional. ''Já nasci escreven

do. A leitura e a escrita me

acompanham desde a mi

nha infância", justifica.
Paralelamente à Feira

do Livro, acontece ainda a

1" Feira R�gional de Arte
sanato, que encerra ama

nhã, no pavilhão B do Par

queMunicipal de Eventos.
A Feira está mostrando

produtos feitos por arte

sãos de Jaraguá do Sul e

I
também do ''Arte Catari

na", um programa de

apoio ao artesanato desen

volvido pelo Sebrae (Ser
viço de Apqio às Micros e

Pequenas Empresas). Ao'
todo, 33 estandes foram
montados de vários muni

cípios catarinenses. Ontem,
encerrou o 12° Concurso

de Declamação, evento
que reuniu 202 inscritos nas

mais diversas categorias.
(MARIA HELENA DE MORAES)

SÁBADO, 17 de agosto dq 'I

Festa da Amizade acontec�
neste final de semana

]ARAGUA DO SUL -

Muita comida típica, baile,
competições de tiro, bocha
e outras atrações fazem

parte da 7" Festa da Ami

zade, que acontece neste fi
nal de semana, na Socieda

de Desportiva e Recreativa

Amizade. A festa começa

/hoje, a partir das 21 horas,
e encerra amanhã, com a

premiação das competi
ções de tiro e bocha. A

grande novidade de hoje
é que as 200 primeiras pes
soas que comparecerem
vão ganhar um prato de

.

Schwatzauer (molho par

do). Às 23 horas começa
o baile, animado pela ban
da "Clarins de Prata".

De acordo com o pre
sidente da sociedade,
Mauro Minelli, a expecta
tiva é de que aproximada
mente 3 mil pessoas de

vem prestigiar o evento,

que amanhã tem início já
à� 9 horas, com as compe
tições de tiro e bocha, des
file das sociedades, almoço
típico alemão, apresenta-

.{

ção da dupla "Carla e

tliri" e do Grupo da i
�

ceira Idade Coração
(

gre e do Grupo de D,
Folclórica Grünes T
além de tarde danç r

com a banda ''Verde V�
O presidente da s (

dade salienta que o su

so da festa, que já se to

tradicional na região,
resultado do trabalho

equipe dos sócios e em'
,

d id
1

vimento a comum ade
Bairro Amizade. Para

edição da festa, 120pes
estão trabalhando desde
início da semana na OI

zação e produção dos r
tos típicos. O presidenes
menta que a idéia de sef

a festa surgiu da necess

de de integrar os sócios e

outras sociedades de J
guá do Sul. A Socied'

ao alvo e manutenção
tradições germânicas, É

.

das mais antigas de Jara�i
do Sul. (MHM)

Trabalho de equipe garante o sucesso do evento

CASA VALDUGA
VINHEDOS PRÓJ>IUOS, EMOÇÕES llN1CAS.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
EM JOINVJLLE. IARAOUÁ, SÃO F. DO SUL,

SÃO BENTO E! PLANALTO.NORTE.

TELE-VENI;>AS
fone: (47) 472 1470
t'ax: (47) 4721021
dernarselllc@terra,co1Jl.br
www.casavalduga..com.br

Língua &
Gramática

r PÓS-GRADUAÇÃO UNERJ

Vinícius, 11 anos, aproveita para comprar gibis usados
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I x-parteira já fez cerca
� ,

e 3 mil partos em casa

GUARAMIRIM
- A

ndemaioria das pessoas

e fez alguma coisa em

I

01 do seu semelhante é

II conhecida depois de já
, rpartido. No caso de Al

!� ra Lunelli Bertoli, o re

nhecimento pelo traba-

o de parteira aconteceu

da a tempo de ser pre

nciado pela própria ho

enageada. Alzira, aos 72
os de idade, vai empres
r seu nome para a ala

bstétrica do Hospital e

aternidade Santo Antô

'o, inaugurada ontem à
; rde, em solenidade pres-

.

Bf �ada por lideranças po
, ricas e comunitárias da re

'ão,
ta Alzira trabalhou. no

n ospitaI como parteira du
nte 15 anos e está apo

e entada há 12, mas ainda

reserva a vocação natural,
raticada durante muitos

til os não apenas dentro de

hospital. Ela começou

atuar como parteira do
iciliar no interior de

orupá, na região próxi
a a Ribeirão Grande do

orte, onde nasceu e mo-

ou até aos 47 anos de ida

e,quando se transferiu pa
a Guaramirim, para tra

alhar no hospital, a' con
'te do hoje vereador Sa

,

José Dequêch, e rece-

ber três salários mínimos

por mês. Atualmente, ela

recebe, como apósentada,
dois salários mínimos.

Alzira lembra com sau

dades da época que' fazia

partos em casa. "Naquela
época não havia médicos

nem hospital por perto",
informa a ex-parteira, que
era obrigada a subir mor

ros, atravessar rios e en

frentar até enchentes para
. chegar onde era chamada

para ajudar as mulheres a

darem à luz. ''Antigamente,
pouco se fazia cezariana.

Agora é tudo muito dife

rente", compara Alzira,

que afirma ter comprado
um livro para aprender a

fazer os partos. Ela calcula

que em toda a sua carreira

de parteira domiciliar, deva
ter feito aproximadamente
3 mil partos. Ela atuou

como parteira domiciliar

até a década de 60.
- Não tínhamos mé

dico, mas contávamos

com Deus, o médico
maior -, ressalta Alzira,
que aindamora em Guara

mirim. "Quando vim para
esta cidade, foi por amor
a minha profissão e tam

bém porque era a minha

chance de trabalhar e

ganhar algum dinheiro",
afirma a parteira.

[ •

Reprodução CP

qUlpe de trabalho de Alzira, no tempo em que ela estava
no Hospital Santo Antônio, em Guaramirim

CONVITE

� Grupo �: Estudo e Apoio à Adoção de Jaraguá do

U! e Reglao convida para o próximo encontro, dia 23

�OXimo, no auditório do Sesi, na Rua Walter

'Aarquarot, às 19 horas, com a seguinte programação:
preSentação da diretoria

'D'
. plVUlgaÇão dos trabalhos de outros grupos
alestra: "Trabalhando os conflitos familiares" �

corn o p
.

-I
.F

SICO ego Jakson Cruz ,

.pormaÇão de subgrupos para troca de experiências

L al�stra: "Família/espiritualidade" - com Sadi Bento
enzl

Sejam todos bem-vindos

I SAÚDE: NOVA UNIDADE RETOMA ATENDIMENTO, As GESTANTES DA REGIÃO DE GUARAMIRIM

Hospital Santo Antônio tem

novo Centro de Obstetrícia
GUARAMIRÍM - o

Hospital Municipal Santo
Antônio inaugurou, ontem
à tarde, o seu novo Centro

Obstétrico.A nova unida

de ocupa uma área de 300

metros quadrados e rece

beu R$ 40 mil em investi

mentos feitos pelaPrefeitu
ra.Na solenidade de inau

guração, a direção do hos

pital e o poder público
municipal homenagearam
a ex-parteiraAlzira Lunelli
Bertoli, dando seu nome ao
Centro Obstétrico. Cente

nas � pessoas, entre auto

ridades políticas, empre
sariais e da área da saúde,
acompanharam a soleni

dade.

O prefeito Mário Sér

gio Peixer destacou que as

reformas fazem parte de

um processo do governo

municipal em resgatar a

imagem do hospital junto
à comunidade. "Esta uni

dade estava fechada desde

dezembro do ano passado,
e sentíamos que a comuni

dade estava aflita em busca

de uma solução". A dire

tora médica, Denise Var
nier, anunciou que as pró
ximas reformas deverão

seras reformas do Centro

Cirúrgico e da ala masculi

na. ''Acredito que, com o

funcionamento desta uni

dade, o número de partos

Alzira (no detalhe) quando fazia discurso, muito emocionada, agradecendo a homenagem

deva superar os 60, que
realizávamos por ocasião

.

do seu fechamento."

Alzira, muito ernocio

nada, estendeu a homena

gem a todas as colegas que
trabalharam no hospital,
em sua passagem. "No

berçário se faz a história do

amanhã. Amém à vida",
falou. O empresário Antí
dio Aleixo Lunelli, sobri
nho da homenageada, co
mentou que seu grande
sonho profissional era ser

médico.

Após seu pronuncia
mento, ele fez a entrega de

um cheque de R$ 10 mil

ao provedor do hospital,
João Alceu Butschardt,

para compra de equipa
mentos. "Precisamos

guardar o exemplo de mi

nha tia, que sempre traba

lhou com muita fé e dedi

cação."
Ao final dos pronun

ciamentos, .a homenagea-

da, o prefeito, o vice-pre
feito,JoséJoaquim Fernan

des, o secretário de Saúde,
Luiz Carlos Pereira, des
cerraram a faixa de inaugu
raçã<? (OSMAR PINHEIRO)

Antídio entrega cheque a João Butschardt, provedordo hospitel

Reformas foram pagas pela Prefeitura de Guaramitim
GUARAMIRIM � A vel pelo trabalho realizado janelas e portas. "Muitas ja- mo roupas de cama, tra-

I

reforma e estruturação do no Centro Obstétrico,Jean nelas e portas eram de ma- vesseiros e outras peças

Centro Obstétrico Alzira Fábio Mantau. Segundo ele, deira", informa o enge- usadas na maternidade.

Lunelli Bertoli representa a a reforma do Centro Obs- nheiro. Também foram São realizados, em mé-

primeira etapa da nova fase tétrico custou R$ 40 mil e construídos banheiros no- dia, no Hospital SantoAn-

que a administração rnunici- foi bancada pela Prefeitura. vos, tanto feminino quanto tônio, cerca de 25 partos

pal pretende implantar no Já as reformas do Centro masculino, e mais quatro pormês. Esse número cor-

Hospital Municipal Santo Cirúrgico não têm data pa- salas pós-parto e duas de responde ao período em

Antônio, que passou por ra acontecer e os recursos parto e para reanimação que o local esteve em refor-

uma crise violenta nos últi- serão buscados junto ao de bebês. ma, porque em épocas de

mos tempos, e agora dá Governo do Estado ou fe- Para a diretora de Ser- funcionamento normal a

mostras de recuperação. A
. deral. viços Internos do Hospital, média era cerca de 50 par-

intenção da Prefeitura é De acordo com o en- Sônia Martini, .essa refor- tos por mês.

continuar o processo de re- genheiro, foram feitas a ma vai devolver a credibi- O Hospital Santo An-

vitalização do local, com a readequação de todos os lidade do ,hospital junto à tônio tem capacidade para

posterior reforma do Cen- espaços do Centro Obsté- comunidade. Ela salienta 57 leitos, mas apenas 42 es-

I

tro Cirúrgico, informa o trico, incluindo pintura nos que também foram adqui- tão em uso. Possui 25 mé-

engenheiro civil responsá- corredores, troca de piso, ridos novos enxovais, co- dicos e 60 funcionários.
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I FÓRMULA 1: GRANDE PRÊMIO DESTE FINAL DE SEMANA SERÁ REALIZADO EM HUNGARORING Mundial de Construtor
pode acabar na HungrhMassa diz que acorrida será

desgastante neste domingo
'b

. J
asta ao time de Ma I \la

ampliar ou manter a

vantagem sobre a \'Qi'
Resumindo: uma vi
no GP da Hungria! s
Ferrari conquistar o

'

do Mundial de COlll
tores da t.emporada � ai
Será a 12" conquistam e

cuderia italiana, a q
consecutiva. O feitoi� z

ria o recorde da Me '

que venceu quatro � I

diais seguidos, entre \

e 1991.

SÃO PAULO - A Fer

rari pode garantir o título

do Mundial de Constru

tores já na próxima etapa
da temporada 2002, neste

domingo (18), em Buda

peste. A matemática do

título é simples: a Ferrari

tem, atualmente, 141 pon
tos, contra 76 daWilliams,
·que ocupa a segunda colo
cação. A diferença, por
tanto, está em 65 pontos.
Depois do GP da Hun

gria, restarão quatro etapas
para o fim da temporada
- 64 pontos em disputa.
Isso significa dizer que,

para sair de Hungaroring
com o título ga�antido,

SÃO PAULO - Depois
de percorrer 42 voltas nos

treinos livres desta sexta

feira e ficar com o oitavo

tempo em sua primeira vi
sita a Hungaroring, Felipe
Massa disse que espera por
uma prova "longa e difícil"
neste domingo. "O cir
cuito é mesmo tão estreito

quanto me alertaram e as

ultrapassagens só ocor

rerão no erro de quem vai
à frente. Será uma corrida

desgastante e que exigirá
muita paciência", avaliou.
Apesar das limitações do

traçado, ele gostou de

Hungaroring. "O circuito é

legal. O piloto tem que
guiar bem pra fazer tempo.
Parece me.smo uma pis
tinha de kart, mas é bastante

divertido", comentou.

Chamou a atenção, no en

tanto, para as constantes

mudanças na aderência.
"Está soltando asfalto em

alguns pontos e fora do tra

çado correto, não tem con-

na frente de Rubens u

richello.

Exposição de filhotes

Hoje e amanhã, no Shopping Breithau o

acontece exposição de filhotes. O hori
I para visitação é das 1O às 22 horas. V

visitar a exposição e aproveite para t'

uma foto com o macaco "Hulk"

Divulgação/CP
Piloto diz que o treino será fundamental para quem sonha com bom resultado

resultado. ''Vamos nos es

forçar para sair o mais na

frente possível.
Quem estiver para trás, .

ficará com a vida com

plicada."

serto", disse, explicando o

seu acidente na última volta
no treino. Apesar de abor
recido com a batida, Mas-

<'

sa afirmou que a rápida
adaptação a Hungaroring

.

foi o mais importante. "O
chato é que meu acidente
e o do Heidfeld acontece

ram exatamente no mes-

mo ponto. E é ruim quan
do os dois carros batem
no mesmo treino", reco
nheceu.

Animado com o bom

começo de GP da Hun

gria, Massa lembrou que o

treino classificatório de ho

je será fundamental para
quem sonha com um bom

Lavanderia

Eu e minha úlcera
Meus dias neste planeta estão che

gando ao fim. Provavelmente ninguém
se lembra,' mas no começo do mês, fiz
uma gracinha �om �inha dor de es

. tômago dizendo que eu provavelmente
era vítima de "formulaunzite". Bem, uma
consulta ao Carlão e uma endoscopia
depois, posso dizer que o diagnóstico
não teve graça nenhuma. Tenho uma

úlcera no duodeno, o que considerei uma
tremenda injustiça de meu corpo car

comido. Sequer sei onde fica o duodeno
e acho úlcera uma palavra terrível.

Assim sendo, fui proibido de beber
e de comer batatas fritas, o que faz de
mim um quase vegetal. Um btócoli. Não

que beba muito, mas gosto de vinho e

caipirinha de vez em quando. Quanto às

batatas, o que dizer?Ninguém é feliz sem
batatas fritas. Estou tomando dois

comprimidos por dia. Nunca tomei re
médios. Não sabia como custavam caro.

. Paguei R$ 73,00 por uma caixinha que
vai durar apenas duas semanas. Me
deram um desconto de 10% na

farmácia. Tomara que eu não dure tanto.
A parte boa é que não posso ficar muitas
horas sem comer, sob risco de minha

úlcera duodenal se manifestar. Vou tentar

aproveitar, mas não sei se vou conseguir.
Não dá para comer a cada duas horas
num autódromo.

Diante deste quadro terminal, estou
'sem ânimo para falar da corrida. Não
vale nada, mesmo. Prefiro falar sobre
minha úlcera duodenal. Minhas preo
cupações, agora, passam ao largo de

pneus, aerofólios e disputas de posição
no campeonato. Neste momento, quero
mesmo é saber o que vou jantar. Fígado
de ganso, que temmuito na Hungria, nem
pensar. Gordura demais. Sopa de

goulash? Apimentada, a úlcera vai recla
mar. Talvez um filé com legumes cozidos.
Que delícia.

Diz o Carlão que se eu me cuidar a

úlcera some. De onde ela veio? Pode ter

sido de fundo nervoso, me disse o Car
Ião. Acho difícil. Como alguém que torce

para a Portuguesa pode ficar nervoso?
Não tenho grandes preocupações, estou
em dia com a Receita, não tenho dividas,
não sou candidato a nada, nem com

panheiro do Schumacher, não çorro na

Minardi. Não entendo o corpo humano.
Dá defeito demais. E é difícil consertar.

Locação 'e Higienização
Locação e higienização de toalhas e capas
para salões de Cabeleireiros

Locação e higienização de lençol, jaleco, roupão e

sapatinhos para Clinicas de Estéticas e Medica

Produtos utilizados

para Higienização
somente da

Higienização de roupas
de cama e banho para Hoteis

DJVERSEYLEVERHigienização de toalhas de mesa, guaradanapos
e capas de cadeiras para Restaurantes

.

Higienização de Edredons e Cobertores

RESTAURANTE CABELEIREIROS.
PAULO FRANZO! - JOINVILLE
HAIR COLOR ESTETlCA TIÃO - J. DO SUL
WILSON CABELEIREIRO - GUARAMIRIM .

LECIEC(Centro de Integrado Estetica Capilar)- JO!NVlL
CICECABELElRElRA - SCHROEDER
SORELLE CENTRO DE ESTETICA - JOINVrr.;LE
DINA CABELEIREIRA - J. DO SUL

. . IM
ADRIANE CABELEIREIRA UNISSEX _ GUARAMIR
BELLA ARTE - NEREVRAMOS
TOQUE .FINAL - J. DO SUL
VAL CABELEIREIRA - GUARAMlRIM
MARCOS ELIAS CABELEIREIRO - JOlNVILLE
LEIA CABELEIREIRA - J. DO SUL
CIECMASSOTERAPlA - JOINVILLE
JF CABELEIREIRO - J. DO SUL
NATURALLl CABELEIREIRA UNISSEX - J. DO SOL

RESTAURANTE ARMALWEE -J. DO SUL
HOTEL E RESTAURANTE REPRESA - GUARAMIRJM
RESTAURANTE PARKHOTEL AURORA - J. no SUL
l'AVANELLO RES'lAURANTE Il GRILL - J. DO SUL
ATALlBA SER MARISOL - J. DO SUL

MEDICO
Dr. CLAUDIO A, MOKROSS - JOINVILtE

HOTEL
ESTANCIA RIBEfR;\OGRANDE-RIB, GRANDE

E OUTROS MAIS ...
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ee entra em quadra hoje
noite contra aAABB/ToZ20
JARAGUA DO SUL - A

, lta de Manoel
Tobias e

nklin e do técnico Fer

do Ferreti, após a con

'sta da medalha de ouro

s Jogos Sul-americanos
último domingo, no

, ode]aneiro, são as prin
a ais novidades da Mal

e para a partida de hoje,
20h45, contra a AABB/

, 220, em Chapecó. De
!.I; is de uma semana de

inamentos no Ginásio

olfgang Weege, Ferreti
redita que o time esteja

ri fi preparado para o jo
) deste final de semana.

Embora não tenha ne

um problema médico

u disciplinar, Ferreti pre
riu não divulgar o time

e entra em quadra, dei
ndo para fazê-lo apenas
início da noite de hoje.

m uma opção e vamos

tilizar es ta estratégia para
V nseguir mais uam bom

sultado."

Para poupar gastos de

locomoção, a Malwee

conseguiu um acordo com

os dirigentes da Unoesc e

anteciparam o jogo, que es

tava programado para o

dia 21, para o dia 19, se

gunda-feira, em São Mi

guel do Oeste. "Teríamos

que fazer duas viagens des

gastantes e onerosas. Aca

bamos mostrando que o

bom senso prevalece entre

dirigen tes responsáveis",
comentou o vice-presiden
te da Associação dos Ami

gos do Esporte Amador,
Cacá Pavanello. Enquanto
lidera o Estadual, boatos

espalhados pela imprensa
do Rio de Janeiro e de São

Paulo afirmam que os

jogadores Manoel Tobias

e Franklin, além do técnico

Fernando Ferreti, seriam

emprestados ao Vasco da

Gama. A direção da equi
pe Malwee preferiu não

comentar o assunto.

,

Alunos do Colégio Marista se preparam

para a 73 Feira Científico-cultural

Com o objetivo de oportunizar aos alunos a participação
num processo de construção do conhecimento científico,
ocializando-{) com a comunidade, através da exposição da

totalidade desse processo, o Colégio Marista São Luís

realiza a sétima edição da Feira Científico-cultural.

A feira é aberta para todos os alunos do 'Colégio, da
Educação Infantil ao Ensino Médio.

As equipes terão até o dia 9 de setembro para entregar
ficha de inscrição juntamente com o projeto de pesquisa.

A feira desse ano tem como tema "Pequenos projetos
para um grande futuro" e acontecerá entre os dias 24 e

26 de outubro.

I DESTAQUE: ATLETAS DE NATAÇÃO E DO XADR�Z FEMININO E MASCULINO TRAZEM TíTULOS AO MUNicípIO

Jaraguá do Sul conquista três

troféus nos Joguinhos de se
]ARAGuA DO SUL -

Com três troféus conquis
tados (natação feminino,
xadrez masculino e xadrez

feminino) nas finais no sé

timo dia de competições
dos Joguinhos Abertos de

Santa Catarina, Jaraguá do
Sul chegou a 67 pontos no

quadro geral de pontua

ção, ultrapassou Blumenau,
que tem 55, e ocupa a ter

ceira posição. Joinville se

mantém na liderança com

92 pontos, e Florianópolis,
que foi bicampeão da na

tação<9masculina, ocupa a

segunda colocação; com

85 pontos.
O time de basquete fe

minino de Blumenau teve

,100% de aproveitamento
na segunda etapa de classi

ficação e terminou em pri
meiro lugar do grupo; Na

última rodada a vitória foi

sobre Jaraguá do Sul, por
79 a 63. A segunda vaga
ficou com Florianópolis.
Tubarão fez seis pontos e

foi o vencedor da outra

chave. Nasegunda posição
ficou Chapecó, que der

rotouJoinville por 72 a 36.

Na última rodada da

segunda fase de classifi

cação do futebol, Timbó
veríceu Lages por 2 a 1, e

Florianópolis derrotou

Seara, pelo mesmo placar.
O time da Capital saiu em

primeiro lugar do grupo.
Na outra chave, Ibirama e

Criciúma terminaram em-

Divulgação

Equipe de natação da Ajinc/Urbano/FME comemora a vitória nos Joguinhos de SC

patadas com cinco pon
tos. No saldo de gols, Ibi
rama tinha dois de saldo

contra um de Criciúma, e

ficou com o primeiro lu-
.

gar. Joaçaba x Jaraguá do

Sul e Chapecó x Criciúma

são os semifinalistas do fut

sal, sendo que Chapecó foi
o campeão do ano pas

sado, e tenta o bicam

peonato.
Nos jogos semifinais

do handebol, Blumenau
derrotou Florianópolis por
15 a 4, e Jaraguá do Sul fez

24 a 22 em Fraiburgo. Os

jogos semifinais do hande
bol masculino serão entre

Florianópolis x Itajaí e

Criciúma x Concórdia.

Negro, Campo Largo,
Ponta Grossa, Curitiba e

__

São José dos Pinhais), que
irão competir em 12 cate

.

gorias, com idade livre.

Haverá uma prova para
carros de rua.

Considerada uma 'das

melhores pistas de Santa

Catarina, o traçado de 300

metros do autódrorrio

permite alta velocidade

aos pilotos, que prometem
um show de habilidade no

volante. "Esta é a segunda

A final do vôlei mascu

lino é entre Blumenau e

Joinville. Nos jogos do cru
zamento os blumenauen

ses fizeram três sets a zero

em Chapecó, e Joinville
passou por São José, por
três a dois. Chapecó e São

José decidem a medalha

, de bronze. A vitória por
- três sets a dois sobre as

meninas de Braço do Nor
te não foi suficiente para
classificar o vôlei feminino

de Lages para o cruzamen
to. A equipe da serra termi
nou empatada em quatro

pontos com Guaraciaba e

Braço do Norte, mas, no

desempate pelos critérios

técnicos do regulamentú

(set average), a segundá
vaga da chave ficou para
o time do Sul.Joinville ven
ceu as três partidas e termi

nou como lider do grupo.
N o primeiro dia de

competições da ginástica
olimpica masculino, Dou

glas Pereira venceu o indi

vidual do aparelho argola,'
com a nota 8,400. Diego
Lima foi ouro no aparelho
cavalo, com 8,200, e na

apresentação do solo,
sornando 8,800. Ambos
são de Itajaí. As duas me-

,

dalhas de ouro do dia fo

ram para a atleta de Blu

menau, Josie Sabino. Ela

somou 7,700 no salto e

8,100 na paralela.

Campeonato de Atrancada vaimovimentar o autódromo deJS
]ARAGuA DO SUL - O

Autódromo Jaraguá Mo

tor Clube será palco da

quarta etapa do Campeo
nato Estadual de Arranca

da, que acontece neste fi1?-al
. de semana. Organizado
pelo Clube Auto Giro, de

Mafra, e supervisionado
pela Fauesc (Federação de

Automobilismo de Santa

Catarina), o evento vai en

volver aproximadamente
cem pilotos, sendo a gran
de maioria do Paraná (Rio

etapa da competição que
está sendo realizada em Ja

raguá do Sul. A primeira
foi no mês de abril, mas

contou. CO\11 poucos parti
cipantes, devido ao mau

tempo. Esperamos que
este fim de semana não

chova", diz o proprietário
da estrutura da prova, Sil

vio Spezia.
Ele informa que hoje os

treinos livres têm horário

previsto para iniciar às 13

horas, com entrada franca

ao público. Amanhã, os trei
nos cronometrados come

çam às 10 horas e, etl1 segui
da, ocorrem as provas. A

entrada será comercializada

no valor de R$ 5,00. O local

oferece ao público serviço
completo de bar e c6zinha.
Ao final do Estadual, os pi
lotos q,ue participaram de
todas as provas 'e firearam
nas três primeiras colocações,
em cada categoria, vão con
correr ao sorteio de uma

moto CG Titan. (FR)
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• FUTEBOL: PRESIDENTE DA LJF CONSIDERA ALTO O NíVEL TÉCNICO DAS SETE EQUIPES

Campeonato da 1a Divisão tem
este final de

• •�

micro

]ARAGUÁ DO SUL - Este
final de semana será realizada
a primeira rodada do Cam

peonato da Primeira Divi
'são de Amadores 50 Anos

ligaJaraguaense de Futebol.
Este ano, a competição vai
envolver aproximadamente
420 pessoas, entre atletas e

dirigentes, divididos em sete

equipes. Destas, duas são de
outras cidades - C;ME/
Cruzeiro, deMassaranduba,
e Tupy, de Schroeder. No
início do mês de julho foi
realizado o congresso técni
co do evento, onde foram
discutidos assuntos referen- ,

tes ao regulamento dos jo
gos, com adaptação de no
vas regras.

A forma de disputa do

campeonato será de todos
contra todos em turno e re

turno, onde cada campeão
da fase garante a vaga para
a semifinal, além de mais
dois clubes, que terão anali
sados os índices técnicos. Ca-

semana

I}jeiuivo/CPEquipes se preparampara disputar o campeonato da P Divisão de Amadores 2002
da time poderá inscrever seis
ex-atletas profissionais, e, no
decorrer da partida, será pos
s�fetuar cinco substitui
ções, mais a do goleiro.

- O nivel técnico das

equipes que vai disputar a 1 a

Divisão está muito bom,
visto que a rriaioria dos clu
bes estáinvestindo em ade
tas, contratando jogadores

de outras cidades e Esta
dos. Outra novidade será a

volta do Juventus, que está
bem estruturado para os jo
gos -, considera Rogério
Tomazelli. Ele informa que
a equipe mais disciplinada
e o atleta revelação vão rece
ber troféus. O jogo de aber
tura do campeonato acon

tece hoje, às 13h30 para os

aspirantes, e às 15h30 para
os titulares. No estádio do
Cruzeiro, o time da casa en

tra em campo contra o Ju
ventus, e o Caxias vai en
frentar o Cruz de Malta, no
estádio do Caxias. Ama
nhã, jogam Vitória e Fla

mengo, no estádio do Vi
tória. Nesta rodada folga a

Tupy. (FABIANE RIBAS)

Impulso promove amanhã o 10 Triathlon de Revezamento
]ARAGUÁ DO SUL - O

primeiro Triathlon de Reve

.zamento, promovido pela
Academia Impulso, aconte
ce amanhã, a partir das 9 ho
ras. O evento consiste na

formação de equipes, com
postas por três integrantes
cada, sendo um nadador,
um Ciclista e um corredor,
independente do sexo. Ao

todo, a competição vai con
tar com a participação de 24

grupos.
A coordenadora de Na

tação da Impulso, Marlise
Klernann, explica que os

competidores vão nadar
600 metros, na estrutura da

academia; percorrer aproxi
madamente seis quilômetros
de bicicleta e mais 2,4 mil
metros de corrida. A prova
de ciclismo tem saida previs
ta em frente à Academia Im

pulso (na Rua Presidente

Epitácio Pessoa), contorno
pela Rua Felipe Schmidt (rua
da Millium) e retorno pela
Rua Getúlio Vargas e Coro
nel Fernando Grubba. Este

percurso soma 1,2 quilôme
tro, mas os atletas terão de

completar cinco voltas e, na

corrida, duas voltas.
As equipes que conquis

tarem os titulos de campeã
geral ou primeiro lugar de
cada categoria vão receber

troféu, e, aqueles que fica
rem nas 2as e 3"' colocações
recebem medalhas. Todos
os participantes receberão
camisetas exclusivas do
evento. A coordenadora da
academia destaca que o pri
meiro Triahtlon de Reveza
mento tem o apoio da Polí
cia Militar e da Unimed de

Jaraguá do Sul, no que diz

respeito à segurança dos des

portistas. (FR)

SPORTIVAS
TIRO OLíMPICO
O Clube de Atiradores Jaraguá precisa de ap
um terceiro lugar na décima etapa do Campeo
Estadual de Carabina Apoiada para garantir ° ti
de campeão do Estadual de 2002. Com o prim'
iugar em todas as nove etapas realizadas até
dificilmente o clube jaraguaense deixa escapar
primeiro andar no pódio. A LO" etapa acontece n

final de semana, no estande do Clube de Caça 11
Salto, na cidade de Blumenau.
O objetivo do Clube de Atiradores Jaraguá é mao
a invencibilidade e conquistar o 10 lugar nas IT'
etapas a serem realizadas pela Federalà
Catarinense de Tiro.

VELOCIDADE
Muita habilidade e velocidade nos 60 quilômeITa
de trilha traçados para a sétima etapa da Cov.
Catarinense de Jipe Raid, que acontece este

'

de semana, em estradas do Município. Entre �
,

dificuldades naturais do percurso, aproximas
mente 90 adeptos desta aventura estan
envolvidos nesta atividade, divididos nas categorili
Graduados, Junior e Turismo. As provas inioa

hoje pela manhã, a partir das 9 horas, e estendes
até às 14 horas. O almoço está marcado para aCOfr

tecer no Posto 416, no Bairro Barra do Rio Cerro
Os participantes vão passar por estradas com rn�
tas pedras, buracos, morros e demais obstáoh
naturais encontrados nas localidades de PedI!
Branca, Rio Cerro e Rio Molha.

FUTSAL INFANTIL
A equipe de futsal da CME de Schroeder esta

participando das disputas do primeiro Circuito
Infantil da modalidade. O campeonato conta com

cinco times inscritos (Adiee, de Florianópolis;
Estrela Batistense, de São João Batista; Planar, de
São Bento do Sul, e o Japa's, de Piçarras), sendo
que cada uma delas vai 'sediar uma etapa da

competição em sua respectiva cidade. A primeira
etapa acontece em São João Batista. Ao todo,14
atletas da equipe schroedense vão brigar pelo título I
de campeão. Nos dias. 6 e 7 de dezembro aconteceia última etapa, em Schroeder.
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