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Inclusão social é o objetivo do
trabalho realizado pela Apae
Na Semana Nacional do Excepcional, co

memorada de 21 a 28 de agosto, a diretoria da

Apae de Jaraguá do Sul promoveu uma série de

atividades voltadas ao processo de inclusão social

do portador de necessidades especiais. Na sessão

solene realizada em função da entidade, na Câmara

de Vereadores, quinta-feira, a diretora da Escola

de Ensino Especial, Cíntia Schmôckel, falou sobre
os projetos desenvolvidos pela Apae, que visam a

interação do excepcional na sociedade e especial
mente no mercado de trabalho.
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Ontem, os alunos da Apae de Jaraguá do Sul participaram da Rua do Lazer, promovida na rua em frente à

instituição, com o objetivo de integrar o pessoal da Apae com as outras crianças do Bairro Centenário

Antitabagismo em

pa,uta esta semana
w.marisol.com.br

o Dia Nacional de Combate

ao Tabagismo é comemorado no

dia 29 de agosto. Com base nesta

data, entidades uniram-se para tra-
-- balhar-em conjunto na campanha
de coibição ao vício do cigarro,
efetuando mobilização em escolas

e empresas.
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Amanhã, acontece mais unia eta-
.

pa da campanha nacional de vaci

nação contra a poliomielite, des
tinada a crianças com até 5 anos

de idade. A meta é imunizar 9.518

crianças. Página 8

Arquivo/CP
A sétima etapa do Campeonato Ca-
tarinense de Motovelocidade vai
ser disputada neste final de sema

na, no motódromo de Guaramirim.
Evento vai reunir cem pilotos.
Página 12

_.Congresso na Unerj
revela talento dos

estudantes em JS
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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 jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Solidariedade
ROSANA A. RIBEIRO AUXILIAR DE VENDAS

(rosa n a ap r i beiro@uol.com.br)

Gostaria de juntar-me ao sr. Américo Bertoldi (daRuaGustavoHagedom,
Vila Lenzi), que na edição n" 4.628 esteve colocando sua reclamação aberta aos
nossos administradores públicos, para também reclamar daminha rua: Vitor

Withoschi, na TifaMartins,]ataguá Esquerdo. Construíminha casa lá há 8

anos, 'e já por diversas vezes tentamos, todos da rua, conseguir o asfalto lá.
Parece-me que da última vez até foi aprovado, mas até hoje não vimos nada.
O que é mais interessante é que dias antes da última eleição esteve um senhor

(não lembro o nome) olhando a rua com um carro daPrefeitura e nos dizendo

que iriam então passar um tal de antipó, veio a máquina para fazer uma
"endireitada" na rua e um rolo para alisá-la. Não passou disso. E também,
curiosamente, passou as eleições.

Por que sempre temos que nos sujeitar aos mentirosos de plantão?
Agora, na televisão, é só gente prometendo coisas, mas as coisas mais

simples não são cumpridas, como acreditar nas grandes?
Coloqueiminha casa à venda, pois sei que não adianta insistir.
É um desabafo de uma leitora/eleitora desanimada!

Agrndccimento
MARIA LUCIA KRELLING - Diretora

A equipe da AMA (Associação de Amigos do Autista) vem por meio
deste agradecer a toda imprensa jaraguaense e da região o apoio que tem

.

recebidoNa divulgação de nossas necessidades financeiras, principalmente
quanto à diyulgação da nossa campanha referente às doações Na conta de

energia elétrica.
Também fomos contemplados pela campanha "Posto Solidário" em

]araguá do Sul, com 6 mil refeições, o que corrésponde a R$ 2mil, campanha
esta realizada pelo "Diário Catarinense" e Sindipetro.

Na certeza de que sempre possamos contar com o vosso apoio, nossos
sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

o dilema do emprego
KAREN GROTEWOLD - Estudante
de Administração e Recursos
(ka r e n g r o t eto oldtiçglab o sc o m )

universitária
Humanos

Atualmente, vivemos em uma época em que "emprego" não está fácil para
ninguém. Quem nuncaouviu esta frase? Cadavezmais as empresas exigem de
seus funcionáriosmaior qualificação, os mesmos, s�ntindo-se na obrigação de
corresponder com as expectativas da empresa, "submetem-se" a cursos,

graduações ... com o receio de que, futuramente, possam surgir pessoasmelhores
preparadas para a função, e, por fim, ameaçando o seu cargo de ocupação. Os
jovens também sofrem� dilema; a busca de seu primeiro emprego, onde

qualquer trabalho exige-se experiência.Mas como sempre se diz: ''Tem que dar

oportunidades para os jovens começarem". Aí vem aquela velha história: "Façam
o que eu digo, mas não façam o que eu faço".

Sendo assim, surge urna idéiamuito boa: os estágios para os jovens que
estão estudando e querem entrar nomercado de trabalho tão competitivo, sem
se deparar com as situações anteriores. Em um estágio, o jovem não precisa ter
experiência e tampouco habilidade em uma determinada função, porque ele
estará na empresapara aprender alguma profissão e ter contatocom o dia-a-dia
de uma empresa, para que, futuramente, tenha uma experiência e esteja mais
seguro quando for à procura de outro trabalho. O problema é que não são
todas as empresas que oferecem estágios. Émuito importante que os jovens
tenham uma ocupação, é claro, além do estudo, porque,mais tarde, os mesmos
irão se deparar com amesma, ou atémaior, dificuldade que assolamuitos hoje
em dia. A tecnologia está muito avançada, o que tira o emprego de várias

pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar esta evolução. Isso
tende a aumentar ainda mais futuramente. Temos que estar preparados.
8 estudo é um fator importantissimo, talvez, o maior de todos os outros

.

fatores; e não é só isso, estar atualizado é fundamental.
Infelizmente (ou felizmente) esta evolução tecnológica aumentará, e, com

isso, as informações chegarãomais rápido e em números consideráveis, então
será um jogo, onde temmais chance de ganhar quem tiver mais informação.

Por que tantos?

OPINIÃO

•

A campanha eleitoral es

quenta e prende a atenção dos

brasileiros, antecipando o am

biente de pleno exercício demo
crático que atingirá o seu clí

max nodia 6 de outubro, quan
do serão realizadas as eleições
em primeiro turno. A cada dia,
.candidatos e partidos geram
fatos novos, fartando a impren
sa de acontecimentos e estimu

lando um público ávido pelas
notícias, em função do mo

mento decisivo que se aproxi
ma, com tantos interesses polí
ticos envolvidos e o governoda

Nação sendo decidido.
Na refrega pela conquista

dos votos dos eleitores, algumas
questões acabam ficando em

segundo plano, sem que, no en

tanto, sejam de menor impor
tância, como, por exemplo, o
número de representantes que
estaremos elegendo para a

Câmara Federal e ao Senado.
\

Nadamenos do que 513 cadei-
ras terão que ser preenchidas
para.a Câmara Federal, em todo
o País, além de outras 54 para
o Senado. Po'uco menos de 600
representantes, no total, serão
os porta-vozes legitimados,

rNada menos do que S13
cadeiras terão que ser

preenchidas para a

Câmara Federal, em todo o

País, além de outras S4

para o Senado _J
através das urnas, pelos seus

concidadãos.

Ninguém discute a enorme

importância da representação
parlamentar, não só para legis
lar e tomar as grandes decisões

nacionais, mas também para
funcionar como sentinela da

democracia, tendo o Congresso
Nacional para manifestações
em defesa da soberania das ins

tituições nacionais e dos direi

tos dos cidadãos. Entretanto,
em várias ocasiões, levanta
ram-se vozes aqui e ali, ques
tionando se o Brasil precisa de

tanta gente atuando em Brasí

lia, e se os resultados, com me

nos deputados federais e sena

dores, não seriam os mesmos.

O debate do tema, nunca le
vado adiante, e por isso mesmo
nunca esgotado completamen
te, procede, porque, afinal de
contas, são imensas as cifras de
recursos públicos necessários

SÁBADO, 24 de agosto de 200
...,

para manter essa estrutura de I

representatividade funciona

do, num país onde ainda muitas

famílias passam fome, outras

não têmmoradias e outras, ain·

da, sofrem todo tipo de excluo

são social. Um país que, espora·
dicamente, está compelido a

estender o chapéu e pedir din·

heiro ao FMI (Fundo Morei
rio Internacional), num ritual

que, todos sabemos, tem um

custo a ser pago, com muito

suor, e até lágrimas.
Essa reflexão toma-se ainda

mais instigante quando analisa·
da sob o enfoque da premência
que a Nação tem de encontrar

soluções para desafios que estão

se tomando angustiantes, como
a situação da Previdência Social,

ameaçada de entrar em colapso,
senão forem adotadas medidas
realmente eficazes. Enfim, no

Brasil cada real e cada centaVO
.

,

são valiosos parqué as neces·

sidades das famílias de milhões
de brasileiros são muitas e ur·

gentes, pedindo muitos investi·
mentos. E é natural que se espe'

,

re e que se exija que o exemplo,
em se tratando do uso do di·

nheiro público, venha de cima

o� textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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Chegou ontem, em Florianópolis, o primeiro lote de

urnas modelo 2002 com módulo impressor de voto.

São 400 urnas fabricadas na Bahia. Parte desse lote

,erá usada nos municípios de Brusque, Laguna e

Balneário Camboriú, que terão eleições com voto

impresso. Estas três cidades irão utilizar em torno de

460 urnas-impressoras nas eleições.

PT
AFrente Popular (PT, PL,
rMN e PCdoBj preten
de implantár pelo menos

um comitê das candida

turas de José Fritsch e

Luiz Inácio Lula da Silva

em cada um dos 293

municípios de Santa Ca

tarina. A instalação dos

comitês deverá estar con

cluída em 15 dias, e conta
com a colaboração de

pelo menos 30 mil pes
soas. Além dos comitês

le populares Fritsch-Lula, o

n. partido vai montar os co
mitês temáticos, dedica
do a jovens, mulheres e

religiosos. Fritsch acredita
i· que, até o final da pri-
I. meira quinzena de setem

bro, estará ocupando o

segundo lugar nas pes
quisas de intenção de voto.

URNAS
Mais de 60% das 14.286
urnas eletrônicas que se

rão utilizadas nestas elei

ções já foram encaminha

das pelo TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) aos

municípios do interior do
Estado. Nesta semana o

material começou a ser

entregue em municípios
do litoral. A distribuição
do equipamento para as

102 zonas eleitorais, que
atendem as 293 cidades

catarinenses, deverá ser

concluida no dia 5 de se

tembro, quando deve

chegar o segundo lote das
urnas modelo 2002. Este

material também conta

com dispositivo para voto
de deficientes visuais, co
mo entrada de fones de
ouvido e sintetizadordevoz.

,

t SANTA CATARINA
O candidato ao governo da coligação "Por Toda Santa

I Catarina", Luiz Henrique da Silveira (PMDB), iniciou,
o nesta quinta-feira, um roteiro de quatro dias pelo Alto

Vale, acompanhado dos candidatos ao Senado,
Casildo Maldaner (PMDB) e Leonel Pavan (PSDB).

a.
Eles seguem apresentado as propostas de regio
nalização administrativa e conclamando a unidade na

campanha.entre peemedebistas e tucanos.

o ENTRE ASPAS _

"Nenhum problema está afetando a nossa

campanha." CA afirmação é da candidata a de
putado estadual pelo PFL Maristela Menel, ao jus
tificar o acordo de apoio mútuo entre o candidato a

o deputado federal Paulo Bauer e o candidato a de-
o putado estadual Moacir Bertoldi, do PPB).
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I CAMPANHA: CANDIDATO APOSTA NO ELEITOR DA REGIÃO PARA CONSEGUIR VOTOS NECESSÁRIOS

Lio Tironi inaugura comitê

e conta com. votos regionais
]ARAGUÁ DO SUL-

o candidato a deputado
estadual pelo PSDB na

Região do Itapocu Lio

Tironi afirma que o elei

tor está demonstrando

bastante receptividade
em irelação à sua candi

datura. O candidato res

salta que, em suas visitas

nos bairros e nas festas

populares, feitas diaria

mente e em especial nos
finais de semana, tem

sentido o apoio verda

deiro das comunidades
o

por onde tem andado.

Vereador por três vezes

e duas vezes presidente
da Câmara de Vereado

res de Jaraguá do Sul e

ainda prefeito em exer

cício em 1998, ele apos
ta na experiência e no

reconhecimento do tra

balho realizado como

politico durante todos

esses anos.

- Estou na batalha

em busca dos votos.

Neste final de semana,

vou participar de todos
,

os eventos possiveis pa
ra me apresentar ao elei

tor e pedir o voto -, in
forma Tironi. Ele tem

como bandeira de cam-

Teo Bogo/CP

Lia Tironi diz que está tranqüilo em relação à campanha

panha a segurança pú
blica, assunto considera
do uma prioridade em

virtude do crescimento

da violência em todos

os níveis, tanto no trân

sito quanto na vida civil.

Além da segurança, o

candidato também prio
riza a geração do primei
ro emprego, através de

projetos de incentivo às

pequenas empresas e de

programas de qualifica-

ção profissional, a exem
plo do que já está sendo

feito pela administração'
púlica de Jaraguá do Sul.

Como argumento de
sua estratégia de campa
nha, Tironi recorda a im

plantação do primeiro
Conselho de Segurança
Comunitária, fundado
em 1999, no Bairro Ilha

da Figueira, reduto elei

toral do candidato. ''A

Ilha da Figueira foi o

primeiro bairro de Jara
guá do Sul a ter policia
mento efetivo", observa.

Na quinta-feira, o

candidato gravou sua

participação no progra
ma eleitoral gratuito de

rádio e televisão, em

Florianópolis. Em 25 se

gundos, Tironi fez a

apresentação pessoal e
expôs suas propostas de
melhorias na segurança

pública e geração de

empregos aos Jovens.

Aproveitou a oportuni
dade e fez uma visita às

lideranças da capital do
Estadoe dos municípios
de São José, Penha e Pi

çarras. Durante amanhã

do mesmo dia, reuniu-se
com a ala feminina do

PSDB e equipe de pan

fletagem, que começou

a ser feita ontem.

Também aproveitou
para visitar o município
de Schroeder e outras

lideranças locais. Na
noite de quinta-feira,

.

'inaugurou o comitê de
. campanha, localizado na
Rua José Theodoro Ri

beiro, 4.420, no Bairro

Ilha da Figueira.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Amin apresenta propostas para empresários de JS
]ARAGUÁ DO SUL -

\

O governador do Esta

do e candidato à reelei

ção, Esperidião Amin,
estará em Jaraguá do

Sul, na segunda-feira,
para fala! aos empresá- .

rios da região. Ele vem.

a convite da diretoria da

Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), presidi
da por Paulo Mattos, e

pela Apevi (Associação
das Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu).
A iniciativa faz par

te da programação da

Acijs e da Apevi de ou

vir as propostas de todos

os candidatos.

Amin é o terceiro

candidato a apresentar
seus projetos aos empre
sários de Jaraguá do Sul

e região. Antes dele, es
tiveram na Acijs o can-

1 So.by dog + ll<a.po + 1 SurpreSd

Rua 25 de Julho, 234 . Bairro Vila Nova - !Jraguá do Sul/se Fone jFux: 370-8866

Altevir Antonio Foga� Junior
OAB/sc 2969·8

Osvalina Vargas Rodrigues
OAB/se 2968·B

didato José Fritsch, do

PT, e Sérgio Grando, do
PPS.

Depois de Amin,
quem vai apresentar
suas propostas é o candi

dato do PMDB ao Go

verno do Estado, Luiz

Henrique da Silveira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FRANQUIA: SHOPPING CRISTAL RECEBE LOJA INFANTIL LILlCA RIPILlCA E TIGOR T. TIGRE

Marisol Franchising inaugura
terceira loja infantil em Curitiba

]ARAGuA DO SUL - A
Marisol inaugurou, ontem,
mais uma franquia da loja
infantil Lilica & Tigor.
Com esta nova abertura,
somam-se três franquias da
marca em Curitiba é 21

apenas na Região Sul. Mas
o projeto de expansão é
ousado. "Nossa proposta
é chegar até o final deste
ano com 40 lojas Lilica &
Tigor somente nos Esta
dosdo Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná",
informa Jair Pasquali, di
retor executivo da empre
sa. E não termina por aí.
A Marisol Franchising pre
vê implantar 240 lojas até
2005.

A inauguração da nova

loja vai contar ainda com

a participação dos perso
nagens Lilica Ripilica e

Tigor T. Tigre, que estarão

divertindo a garotada e'

distribuindo balas e balões

para quem visitar a nova

loja, que fica no quarto
piso do Shopping'Cristal,
em Curitiba.

Com aMarisol Franchi
sing, criada em 2000, a em
presa está buscando maior
visibilidade e um novo ca

nal de distribuição para as

marcas infantis LilicaRipili
ca e Tigor T. Tigre, com
lojas exclusivas, franquea
das, predominantemen
te em shopping centers.

"Com o projeto de fran

quias, queremos garantir
maior visibilidade às nossas
marcas e marcar presença
nos shoppings", afirmaVi
cente Donini, diretor-pre
sidente da Marisol.

A Marisol é hoje.uma
das maiores indústrias do
vestuário do Brasil.

Possui capacidade ins-

Diretor-presidente da Marisol, Vicente Donini

talada para produzir mais
de 30 milhões de peças de

roupas paremo, comercia
lizadas no País e no exte

rior, através da dedicação
de mais de cinco mil cola
boradores e da tecnologia
de ponta utilizada em seus

parques industriais.
MARCAS - Para aten

der o público infantil femi
nino com roupas diferen

ciadas, em 1991 foi criada
a marca Lilica Ripilica. A
receptividade e a aceitação
domercado foi tão grande
que levou a empresa a lan-

.

çar, em 1993, a marca Ti
gor T. Tigre, dessa vez para
os garotos.

Além do sucesso dos

personagens Lilica e Tigor,
existe o grande diferencial,

,

que é a qualidade dos pro
dutos. Desde o corte até a

modelagem, passando por
tecidos, cores emuitos ou
tros detalhes diferenciados,
as roupas Lilica Ripilica e

Tigor T. Tigre oferecem
muito mais do que tendên-

cias de moda. Para a pro
dução das roupas, calça
dos e meias infantis, aMari
sol utiliza o que há de mais

avançado em tecnologia.
Lilica Ripilica é a coala

mais charmosa, sapeca e

alegre que existe, sendo a

melhor amiga das meninas
até 12 anos. Além da com

pleta coleção de roupas, a
Lilica oferece uma ampla
linha de calçados, meias e

acessórios para satisfazer as
consumidoras infantis. O
conceito da marca já diz
tudo: "É divertido vestir!"

O si te www.lilicaripili
ca.com.br traz informa

ções e brincadeiras para a

garotada se divertir pra
valer.

Tigor T. Tigre é um ti

grinho radical e irreverente
que não sai da cabeça dos
meninos até 12 anos. Sua
linha de roupas, calçados,
meias e acessórios foram
criadas especialmente para
garotos que gostam de agi
tar.e curtir esportes e brin-

cadeiras e se diferencia pelo
visual moderno e arrojado.
Como o próprio slogan
diz: ''A roupa do ferinha".
Também possui um site

www.tigorttigre.com.br
LOJAS - Não são ape

nas as roupas da Lilica Ri

pilica e Tigor T. Tigre que
são diferentes. As lojas
Lilica & Tigor também fo
ram cuidadosamente pla
nejadas para deixar as

crianças bem à vontade. Os

pequenos consumidores
encontram em uma loja
Lilica & Tigor o uninerso
fascinante dos persona
gens, onde podem pular,
brincar e se divertir en

quanto experimentam as

roupas, meias, calçados e

acessórios.

Por ser um ambiente

diferenciado, atrativo e

mágico, as crianças têm
vontadede voltar sempre.

APOIO -Os franquea
dos contam com orienta

ção e apoio na montagem
.

de sua loja temática Lilica
& Tigor e consultoria de

campo com visitas perió
dicas para buscar e manter
o constante aperfeiçoa
mento da franquia. Tam
bém existe o acompanha
mento contínuo da Mari
sol Franchising, esclarecen
do dúvidas mercadológi
cas, operacionais ou ad
ministrativas e assessoran

do os franqueados nas

mais adequadas ações para
alcançar o sucesso do 'seu
negócio.

Para mais informações
sobre as franquias Lilica&
Tigor, o contato deve ser

feito com a Marisol Fran
chising, através do telefone
(47) 370-8788 'ou pelo site

www.marisolfumchisingcombr
.'

SÁBADO, 24 de agosto de 200
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Realidade
MAURlCI ZANGHEUNI - P�esidente da Associação

Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim
zanghe@terra.com.br)

Brasil, urri país de idas e vindas, ricos e pobres, de
certezas e incertezas, de analfabetos e filósofos, com

conflitos mas sem guerras, de rumo indefinido como

um barco sem leme, de um povo criativo e trabalhador.
É um país de muitas oportunidades.

Somos no ranking de países em desenvolvimento o

112°, comquase 14% de analfabetos. Temos desemprego,
uma das piores rendas per capita do mundo,
concentração de riquezas bem como de pobreza, politica
protegida por leis, estabilidade de emprego, leis
trabalhistas antiquadas, proliferação de partidos politicos,
tributação extremamente exagerada, enfim, leis

ultrapassadas e muitos outros itens que emperram esta

nação no �eu desenvolvimento e clamam por reformas

profundas e consistentes.

Nunca é tarde para se agir, porém o retardamento
aumenta os problemas e atrasa as soluções emergenciais.

O que pensar?
O que esperar?
Estes dados analisados são significativos para o

mundo, porém passam despercebidos ou nossas

autoridades disfarçam ter conhecimento ou sequer fazem

algo para mudar.

Dificil? Não!

Somos' o único país no mundo em que todo o

território pode ser utilizado para a agricultura, temos a

maior reserva de petróleo do mundo, sendo esta quase
cinco vezes as reservas do resto do Pl�eta que vão durar

50 anos, e assim mesmo continuamos a pagar em dólar

um produto no qual somos auto-suficientes, em 80%

E ainda mais: possuímos a maior reserva de minério
de ferro do mundo, exportamos para todo o planeta. A
maior reserva de minérios está aqui, encontra-se em nosso

território.

E não somente isso: falar em meio ambiente?

Imaginem só, temos a maior floresta tropical do
mundo, a última grande reserva florestal do planeta, que
contém o maior rio de face da Terra, fazendo este parte
da maior reserva de água potável existente.

Se somos portadores de tudo isso, então somos ricos".

O que nos falta então para sermos uma potência,
tendo todos estes problemas e com tantas soluções
possíveis???

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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IDEDICAÇÃO: APAE DE JARAGUÁ DO SUL COMEMORA SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL COM VÁRIAS ATIVIDADES

Novos projetos ampliam as chances dos
alunos da Apae e incentivam a inclusão
}ARAGUÁDO SUL-Na

sessão solene realizada na

noite de quinta-feira, na
Câmara de Vereadores, em
virtude da Semana Nacio

naldo Excepcional (de 21

a28 de agosto), a diretora
da Escola de Ensino Es-

pecial da Apae (Associação
,

de Pais e Amigos dos Ex

cepcionais) de Jaraguá do

1 Sul, Cíntia Chiodini Sch

môckel, fez um apelo para
que a Secretaria de Educa
Ião do Município passas
se a realizar a avaliação dos
alunos considerados inap
tos para o ensino' regular,
ou seja, aqueles que, por al-

I

gum tipo de deficiência,
tenham de freqüentar a

Apae. A solicitação de

Cíntia é fundamentada no

fato de que, muitas vezes,
as crianças encaminhadas

para avaliação da Apae
não apresentam distúrbios

graves e não vão freqüen
tar a instituição. "Gostaría
mos que o poder público

Aluno da Apae Wesley Nora falou em nome dos colegas na sessão solene da Câmara

assumisse essas avaliações
e somente nos enviasse os

alunos que realmente ten

ham necessidade", justifica
a diretora. Segundo ela, a

equipe de avaliação que
atua na Apae é composta
de assistente social, psicó
logo, pedagoga, fisiotera
peuta, fonoaudióloga e

terapeuta ocupacional.

"Não precisaria ser uma

equipe tão completa quan
to esta, bastaria talvez uma

pedagoga e uma psicólo
ga", avalia Cíntia.

Além da participação
da sessão solene da Câma

ra, a Apae também reali

zou outras atividades para
comemorar a Semana Na

cional do Excepcional. No
sábado passado, a institui
ção promoveu a Festa da

Família, que teve a parceria
da ABO (Associação Bra

sileira de Odontologia) e

Duas Rodas Industrial. Na

quarta-feira, participaram

da Gincana Regional das
Apaes, que aconteceu em

Araquari.
Na quinta-feira, a equi

pe pedagógica participou
do 10 Seminário de Pre

venção de Deficiência, rea
lizado em Joinville, e, on

tem, a comemoração ficou

por conta da Rua do La

zer, realizada no Bairro

Centenário. "Essa é uma

oportunidade de promo
ver a integração entre os

nosso alunos com as crian

ças do bairro", argumenta
a diretora.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ontem, os alunos da Apae participaram da Rua do Lazer

A inclusão dos alunos
,

continua sendo um desafio
Na avaliação da diretora da Escola de Ensino Es

pecial da Apae, a inclusão dos portadores de defi

ciência, especialmente as de ordem mental, continua
sendo o maior desafio para as instituições que lidam

com o problema. Cíntia observa que, apesar das inú

meras 'propagandas sobre o assunto, as escolas regula
res ainda não estão equipadas para atender os excep
cionais, nem em material pedagógico específico e

tampouco com professores especializados. "A inclusão

é coisa de longo prazo", constata a diretora.

Com o objetivo de encurtar essa distância, a Apae
está introduzindo novos projetos, entre eles a utilização
da informática para a alfabetização, que inicia em

setembro, em parceria com a Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul). De acordo com Cíntia, nove
alunos serão beneficiados com aulas duas vezes por
semana, por duas horas. Outro projeto é que será

realizado, em parceria com a Escola Cid Informática,
que ofereceu aulas de informática para 12 alunos, todos

pré-adolescentes e portadores de necessidades espe
ciais. "Estes alunos estão sendo preparados para o

mercado de trabalho", argumenta.
Além desses novos projetos, os alunos da Apae

participam de curso prático de lavação e panificacão.
''A intenção não é transformá-los em lavadores de

carros ou padeiros, mas sim fazer com que se adaptem
à rotina de vida de uma pessoa que trabalha", explica
Cíntia. Ela ressalta que, este mês, quatro alunos foram

admitidos pela Seara, e estão em fase de acompanha
mento pelos especialistas da Apae.

Atualmente, a Apae abriga 219 alunos de todas as

idades, sendo que o mais velho tem 45 anos. Oferece,
além do Ensino Fundamental e Educação Infantil,
projetos de atividades ocupacionais e ainda setores

de dependentes assistenciais, grupos de convivência e

formação profissional. Cíntia lembra que esse é o

último ano que se permite a duplamatrícula aos alunos

da Apae. "Não .é mais permitido que um aluno da

Apae esteja matriculado em duas escolas, como vinha
acontecendo. A partir do ano que vem, ou o aluno

estuda aqui ou em outra escola. Em duas ao mesmo

tempo a lei não permite mais", afirma. Outro recurso

oferecido aos integrantes da Apae de Jaraguá do Sul

é a hidroterapia, com atendimento a 70 portadores
de necessidades especiais, em grupo e individualmente.

A Apae de Jaraguá do Sul funciona em sede

própria, localizada no Bair�o Centenário, e possui uma
das melhores infra-estruturas de Apae de todo o Esta

do de Santa Catarina. (MHM)
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PIADORÃS
.SO� SER E JATO DE TINTA

ÇÃOEVENDAS
. TERCEIRIZAÇÃO DE CENTRO DE CÓPIAS

R: Olívio Domingos Brugnago, 671, Vila Nova
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I CULTURA: TEATRO DA SCAR RECEB,E GRUPO DE JOINVILLE A PARTIR DA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

Dionisos Teatro interpreta
,

peça sobre o respeito à vida
}ARAGUA DO SUL - De, vem, o mestre e o discípu- Siracusa, pormar e por terr;. e percussão, instrumentos

terça a quinta-feira da �e- lo.e o civil e o militar, sen- Como esta é defendida pe- utilizados na época. O es-

manatque vem, a Dionisos do que no primeiro e se- las tecnologias de guerra cria- petáculo representa um

Teatro" de Joinville, apre- gundo momentos, a solu- das por Arquimedes, Mar- alerta sobre os conflitos

senta, a partir das 20h30, ção do conflito que 'pro- cela decide manter a cidade humanos e a música pro-
no teatro da Scar (Socie- põem é interrompido no sitiada, impedindo a saída e cura complementar essa

dade Cultura Artistica), o instante imediatamente an- a e�1trada de pessoas e a cir- mensagem. Procura des-

espetáculo "O Princípio - terior ao seu desenlace. No culação de víveres. Siracusa pertar os sentidos de quem
Tríptico Cênico", corntex- terceiro momento a morte resiste quase três anos. Em assiste e provocar refle-

tos de Borges de Garuva apresenta-se como solu- m-eados de agosto de 212, xões. "Estar sensível é vi-

e Guilherme Figueiredo. A ção duvidosa, embora ra- par ação de várias traições, ver", resume o músico

peça leva ao palco dois in- dical e irreversível. a cidade cai e Marcelo tenta Guilherme Santiago.
/

térpretes de idades bem di- As três peças que com- evitar o saque, mas não con- Borges de Garuva tem

ferenciadas que tratam da
, põem "O Princípio" têm segue conter os soldados, 50 anos e vive em Joinville

fragilidade da carne, em como cenário os primeiros que matamArquimedes en- desde 1971. Foi, por duas
busca de promover o prin- sete anosda Segunda Guer- quanto ele desenha figuras vezes, membro do Conse-

cípio civilizador do respei- ra Púnica (219-202 a.C), a geométricas na areia. lho Municipal de Cultura

to à vida. A peça é dividida chamada Guerra de Aní- A trilha sonora foi cria- deJoinville, além de difetor
em três momentos, cada bal, o famoso general car- da por Guilhermo Santia-

'

de teatro e escritor. Os in-
um deles abordando um taginês. Em 215, o general go e Fabrícia Piva especial- gressos custam R$ 15,00,
aspecto diferente sobre o romano Marco Cláudio mente para a peça, com a e ij.$ 10,00 se comprados
mesmo tema: o velho e jo- Marcelo ataca a cidade de inclusão de metais, flautas antecipadamente.

\.
I

Teo Bago/CP

Apresentações de música, dos mais diferentes estilos, fizeram parte do ,evento
vimento da Cultura Negra
do Vale do Itapocu, Aca
demia de Dança Pátria

Gaúcha, Grupo Circus

Musicales e ainda a partici
pação especial da Dança
do Vilão, de São Francisco
do Sul.

ao público a cultura das-di
versas etnias através de

danças folclóricas e grupos
musicais. J

A Dança do Vilão, de
acordo com informações
dos coordenadores do

mente em São Francisco

do Sul, desde 1920. Além

da música e da dança, a 3a

Noite do Folclore também

ofereceu um cardápio ba

seado na gastronomia típi
ca, com um cardápio 'que
incluiu caldo de peixe, ca
marão, lazanha, pizza e ou

tros quitutes.

evento, é um dos folgue
dos do folclore catari-Todos se apresentaram

com a intenção de mostrar nense executado exclusiva-

BSRElfiiÃüPT

Desfile agrícola deve reunir
mais de cem máquinas

GUARAMIRlM - o se

cretário deAgricultura eMeio
Ambiente do Município,
Alcibaldo Germann, espera
a participação de, nomínimo,
cem máquinas agrícolas e

mais de 150 cavalos para o

desfile agrícola que acontece
a partir das 14 horas de hoje,
na Rua 28 de Agosto. Tam
bém participam do desfile as

sociedades de atiradores e

associações de moradores

rurais, o que deve reunir um

público de mais de mil pes
soas, segundo estimativa do
secretário. ''Nos�a agricultura
está servindo demodelo para
o Brasil pela sua diversidade

EMPRESA SERViÇO DE

PROTEÇÃO A� CRÉDITO

Representante Comercial cf
Core, para atuar em Jaraguá
do Sul e região, 22 grau
completo, boa dicção e

apresentação, conhecimento
básico em informática, veículo
próprio e celular. Interessados
ligar para (47) 370-6615

Colégio Nova Era realiza 3a Noite do Folclore
I

}ARAGUA DO SUL -

Alunos e professores do

Colégio Nova Era pro
moveram, na noite de

,quart�-'feira, a 3a Noite do
Folclore. O evento foi rea

lizado em parceria com a

Secretaria Municipal de
Produção e contou com a

participação dos mais dife
rerites grupos étnicos deJa-

, raguá do Sul e região.
A 3a Noite do Folclore

foi prestigiada por alunos,
professores, comunidade
estudantil da região e por
dezenas de outras pessoas

que passaram pela Praça
Ângelo Piazera. As apre
sentações ficaram por con
ta do grupo de danças fol
clóricas alemã, Nevehimat
Trachten Gruppe, Capoei
ra Porto da Barra, do Mes
tre Joãozinho, Grupo
Afro-brasileiro Dudu Ni

Odara Agba Axé, doMo-

-e pela alta tecnologia ado�
pelos agricultores", enfatiza0
secretário.

O Germann cita como

exemplo da diversidade no
setor àgrícola o cultivo da
palmeira-real e ainda da 00,
nana, hortaliças e cereais,Ele
afirma que a administra�o
municipal já beneficiou cerca

de 200 produtores de arroz

com serviços de drenagem
de rios ,e riachos que abaste,
cem os arrozais. "Os valor�
investidos não são altos. O
mais importante são as de,
cisões de executá-las e os be.
nefícios que resultam", des,
taca o secretário.

Os classificados
do Jornal

CORREIO DO POVO
são os mais lidos e

fortes da Região do

Vale do Itapocu. Ligue
para o 371-1919, e

confira!

Missas

NOSSA MENSAGEM

"Eu te darei as chaves do Reino dos céusll

Celebramos, na liturgia deste domingo, o mistério da

escolha com que Deus chama seus filhos e filhas para servirem

a humanidade. Jesus, a única Rocha, colocou um homem como

pedra fundamentla da sua Igreja: Pedro, com cuja nobreza de

espíríte Jesus sabia que poderia
contar; especialmente da fé com :-A=oic:::,o:_:-----
que o reconhecera como Mes- @sias. Lembramos também, hoje,
o Dia dos Catequistas. Com "

alegria e entusiasmo, celebra
rI'IOS esta ação de graças, pe
dindo ao Senhor que nos forta-

\

leça e faça surgi r mais homens
e mulheres engajados no serviço
de propagação do Evangelho.

Sábado

'15hOÚ - Matriz

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

Domingo

07hOO -_Matriz
09hOO - Matriz,

I

19hOO - Matriz

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Ass�ssoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da ,Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - l° andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o espetáculo trata da exploração dos'mais fortes sobre os m.enos favorecidos

"Os Camaradas" e
a reflexão sobre a

condição humana

O espetáculo "Os Camaradas", que será

encenado na terça-feira, às 20 horas, no
Museu Municipal Emílio da Silva, inaugura a

primeira etapa do Projeto
.

.

"EmCenaCatarina", instituido ano passado
pelo Sesc (Serviço Social do Comércio),

. com o objetivo de divulgar e incentivar a

produção cultural do Estado (teatro e

dança) que não esteja inserida no contexto

meramente comercial. De acordo com o

técnico de Cultura do Sesc de Jaràguá do

Sul, Sérgio Pedrotti, o EmCenaCatarina tem

a proposta de divulgar os trabalhos

desenvolvidos pelas companhias de teatro e

dança do Estado, principalmente as

propostas que contribuam com a reflexão

social, quebrando tabus e recriand� 'novas
imagens e linguagens.
Pedrotti explica que 41 grupos se

inscreveram ano passado, mas apenas quatro
foram escolhidos. "O Sesc recebeu 41

•

Uma produção milionária, com um elenco de peso e

cheio de efeitos especiais. A Rede Globo está apostando
todas as suas fichas em "O Beijo do Vampiro", a nova

novela das sete .

PÁGINA 4E
SÁBADO, 24 de agosto de 2002

inscrições, sendo 21 de Florianópolis, quatro de

Itajaí, três de Blumenau, dois de Concórdia,
dois de Lages e um das cidades de Biguaçu,
São Domingos, Chapecó, Navegantes e

Criciúma.

Os escolhidos foram: Grupo Kaiowas, de

Florianópolis; com o espetáculo "Oito
Trigramas"; Persona Cia. de Teatro, de

Florianópolis, com o espetáculo "F"; Cia.
Carona de Teatro, de Blumenau, com o

Sobre "Os
Camaradas" e a Cia

Carona de Teatro
O espetáculo "Os Camaradas" é representado

por quatro atores (Arno Alcântara Júnior, Fábio
Luis Hostert, James Beck e Paulo Braun) e conta a

história de um casal, sendo que o marido é

desempregado e não se comunica com a mulher.

É ambientado na Eslováquia e sintetiza a

exploração da miséria humana, transformando as

pessoas em objetos manipulados. O texto é

baseado na obra "Os Camaradas Médicos", de
Giba de Oliveira .. A direção é de Pépe Sedres e

texto de Alfredo Megna e Cia. Carona de Teatro.

A Cia. Carona de Teatro propõe-se a levar ao

público espetáculos que sintetizem o seu processo
de trabalho, que consiste em investigar sobre as

leis que regem o trabalho técnico e criativo dos

atores. Desta forma, vem sistematizando seu

trabalho através de treinamento que visa ampliar
as possibilidades criativas do ator.

Os ingressos para o espetáculo custam R$ 5,00
(inteira) e R$ 2,50 (meia). A sugestão dos

coordenadores do Sesc é que os ingressos sejam
comprados com antecipação, porque o espetáculo

é para um público limitado.

espetáculo "Os Caronas"-:Grupo Teatral

Acontecendo por Ai, de Itajaí, com o

espetáculo "Vivei a Vida dos Lírios ouAtirai a

Primeira Pedra". Estes grupos vão percorrer o

Estado, sendo que a primeira etapa inicia com a

apresentação do espetáculo "Os Camaradas",
nas cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Rio do

Sul, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Lages,
Concórdia, Xanxerê e Chapecó. A próxima
etapa acontece em agosto e Jaraguá do Sul

também integra esse circuito.

•
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Difícil'

adaptação
A atriz' catarinense Juliana
Didone, que intepreta a Tati
em "Desejos de Mulher",
confessa que a sua adaptação
ao Rio de Janeiro está sendo
muito difícil. Ela tem poucos
amigos e morre de saudade
da familla, que ficou no Sul
do Brasil.

, Inspiração
Betty Gofman, que viverá a

Amélie em \\0 Beijo do

Vampiro", conta que buscou

inspiração nos filmes da
"Farnllla Adams" para
compor seu personagem.
Amélie será a fiel escudeira da

vampira Mina (Cláudia Raia).

o sucesso continua
Já estamos no final do mês, mas
continua o sucesso da edição de
aniversário de 27 anos da "Playboy".
A revista está vendendo igual água.
Tudo porque a capa é a bela Deborah

,

Secco. Este é o segundo ensaio da

atriz, que desta vez aparece com seus

generosos seios "novos", \\0 ensaio
foi 100% como eu desejava. Poucas
vezes conseguimos realizar o que

idealizamos", diz Deborah. \\0 nu,

para mim, tem que ser valioso e

precioso, não fácil e gratuito.
Conseguir realizar desta maneira é
um momento mágico", comemora a

atriz.

Coisa de fã
Um display com uma foto de Déborah Secco, em tamanho natural I
que fazia a propaganda da Revista 'Playboy", foi roubada de uma
banca de jornal por um senhor de meia-idade que, após ter ficado
parado por alguns minutos olhando a foto, puxou o cartaz e saiu
correndo rua abaixo, enquanto o dono da bancaqrltava atrás dele,
Aconteceu em São Paulo.

"Esperança" no
atraso

Os atores da novela \\ Esperança"
estão preocupados porque Benedito
Ruy Barbosa tem entregado os

capítulos no mesmo dia de gravação.
Por isso, os capítulos são qravados três
dias antes de serem exibidos e já se'

'

nota nanovela a constante repetição
de cenas já exibidas.

.Aniversário do "Companhia de Viagem"
,-

Márcio Moraes está na Europa gravando reportaçens para seu programa
na Rede TV!, mas assim que voltar ao Brasil começará os preparativos
para a festa em comemoração aos cinco anos do programa. A festa deverá
ser numa i lha do Pacífico e patrocinada por uma empresa do setor de
Turismo.

'�

Sem contrato
Rodolfo e ET estão

trabalhando no SBTsem
contrato. A dupla ganha

conforme suas reportagens
são exibidas no \\Domingo

Legal". Sílvio Santos quese

cuide, porque os dois
humoristas foram vistos nos

corredores da Rede TV!

Teatro
Iran Malfitano, Max Fercondinie

Rafaela Mandelli trabalham a todo

vapor para a montagem de uma

peça teatra I. O tri o p retende juntar
boa parte do elenco de

"Malhação" neste proieto.I
)

esperar para ver,

Assumindo os fios

brancos
Tempos atrás, Glória Menezes

raspou os cabelos para viver um

personagem na peça \\Jornada de

um Poema". Agora, que os fios
estão crescendo, a atriz resolveu
não tingi-los mais, deixando assim

brancos, bem ao natural. E o queê
,

melhor, ela está adorando o seu

novo visual.

Groisman no SBT
O contrato do apresentador com a G lobo vence em dezembro e

Sílvio Santos já manifestou interesse em contratá-lo novamente
para comandar um programa no SBT.

Festa de Nossa Senhora Achiropita
Algum atores da novela \\ Esperança" participaram, no último dia 17, da 76a�edição
da Festa de Nossa Senhora da Achiropita. Laura Cardoso, que interpreta Madalena,

mãe de Nina (Maria Fernanda Cândido), estava animadíssima e fez questão de

experimentar as delícias da comida italiana. Também estavam na festa Simone

Spoladore (Caterina), Nuno Lopes (José Manuel) 'e Paulo Goulart (Farina). Na

comemoração foi exibido um clipe da novela. Todos os anos, o Bairro do Bexiga, em
São Paulo, recebe milhares de pessoas no mês de agosto, que vão provar as comidas

e bebidas típicas produzidas pelos imigrantes italianos. A tradicional festa da

Achiropita, neste ano, contou com o apoio da Rede Globo, que aproveitou para
divulqara atração de Benedito Ruy Barbosa.
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le Encruado
E Cynthia Benini gravou o' pi loto de um

r, programa que deverá comandar no S BT. No

entanto, o trabalho ainda não foi aprovado
pela direção da emissora. A nova atração
será exibidaurna vez por semana e terá
show de calouros, sorteios e dramaturgia. É
esperar para ver.

Pie,rcing
Giovanna Antonelli, que curtiu uma

rninllua-de-rnel com Murilo Benício nos

Estados Unidos, voltou com uma novidade.
A bela colocou um piercing no nariz.

Será mais um
dramalhão?
A Globo já definiu a substituta de

"Esperança", A nova novela deverá estrear
nodia 17 de fevereiro de 2003,vai se
chamar"Mui heres Apaixonadas" e está
sendo escrita por Manoel Carlos, que voltou
dos Estados Unidos e está empenhadíssimo
na criação dos seus personagens.

Seguindo os passos da

mãe
Sasha é a mais nova estrela do vídeo da

Xuxa. A menina aparece em vários clipes
de "Só Para Baixinhos - 3". A atuação

mais marcante é no final da história
, "Chapeuzinho Vermelho", onde Sasha

faz o que quer em cena. Alguém duvidava
de que seria assim?

VARIEDADES!TV

Assaltada
E quem foi assaltada foi Dercy Gonçalves. No

outro dia, a humorista, de 96 anos, estava no

banco de trás de seu carro, em uma avenida no

Rio de Janeiro, quando foi abordada por dois

marginais. Dela levaram todos os seus.anéis e do
motorista surrupiaram sua carteira.

,

Affair
Se estão juntos de novo, ninguém confirma, mas
o fato é que fábio J r. e Patrícia de Sabrit não se

largam" Outro dia o cantor estava dando
entrevistas numa emissora de rádio em São

Paulo, enquanto que ela o observava

pacientemente do lado de fora do estúdio. Depois
foram embora em carros separados. Mas a quem
eles pretendem enganar?

� ,

Solidariedade
Ratinho tem levado o seu Projeto \\ Escola

Brasileira de futebol" para todos os cantos do
, País. O projeto dá escola, alimentação e treina os

alunos no esporte. Se a.criança apresentar
condições de seguir em frente, Ratinho orienta e

administra toda a carreira do futuro jogador.

Alexandre, o Grande
I

Leonardo Di Caprio deverá viver "Alexandre, o
Grande", no cinema. O filme é de Dino De

Laurentis, sendo que o produtor tem ainda outros

dois projetos de fimagens de épicos. O primeiro �
sobre a história do grande conquistador.

Fã de carteirinha
Tais Araújo confessa que virou fã de carteirinha
de Elza Soares. É que a atriz está interpretando
Elza, no filme "Estrela Solitária", e tem

acompanhado todas as entrevistas e

programações da ex-mulher de Garrincha. A vida
do jogador está-sendo retratada no filme, tendo
André Gonçalves no papel principal.

CORREIODO POVO 3E

GB EOIÇÕfS..E.OR ARTUR BE�ILI�

3 - Quem é o autor (a) da novela "Por

Amor", exibida em 1998:

a) Glória Perez

b) Manoel Carlos

c) Gilberto Braga
d) Benedito Ruy Barbosa

1) Como se chama o marido de Elba

Ramalho?

a) Gaetano

b) Caitano

c) José Caetano

d) Gabriel Caetano

2 - Quem foi a primeira atriz brasileira a

concorrer ao Oscar na categoria de

melhor atriz estrangeira?
?-) Renata Sorrah

b) Glória' Pires
c) Sônia Braga
d) Fernanda Montenegro

4, - Como se chama o marido da atriz

Daniela Escobar?

a) Chico Anysio
b) Ricardo VVaddington
c) Jayme Monjardim
d) Rogério Gomes

5 - Em que novela da Rede G lobo o
\

saudoso Thales Pan Chacon interpretou o

cafajeste e mentiroso Henrique?
a) Meu Bem Meu Mal

b) A Próxima Vítima

c) Cambalacho
d) S assari cando
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GIANNE CARVALHO

Personagens principais

DEBORA SECCO (LARA) CLAUDIA RAIA (NINA)

JULIA LEMMERTZ (MARTA) E ALEXANDRE
BORGES (RODRIGO)

J<AYJ<Y BRITTO (ZECA)

G B EdiÇões por [rica Guarda--....:.

UMA TRAMA VAMPIRESCA
na novela das sete

Medo, horror e muita gargalhada em 'T) Beijo do Vampiro", que estréia
nesta segunda-feira

. A Rede Globo está apostando todas as suas fichas
em "O Beijo do Vampiro", a nova novela das sete. Uma

I produção milionária, com um elenco de peso e cheio de
efeitos especiais. No melhor estilo "Vamp", do mesmo,

autor, Antonio Calmon, que agora recebe a incumbência

de levantar o Ibope do horário, "O Beijo do Vampiro"
terá direção de Marcos Paulo.

Uma história de amor entremeada por elementos
sobrenaturais e grande comicidade. Assim pode ser

definida "O Beijo do Vampiro". Passada na cidade fictícia
de Maramores, a trama será centrada na personagem de
Lívia (Flávia Alessandra), que começa a ter seu destino

traçado no século 12, quando o vampiro Bóris (Tarcísio
Meira) se apaixona perdidamente pela �ça e decide

conquistá-la a qualquer custo, sem se importar com tem

po ou lugar.
As primeiras cenas da novela foram gravadas no

Castelo Almourol, patrimônio pertencente ao exército

português, situado na cidade Vila Nova da Barquinha, a

1h20 de Lisboa, em Portugal. As cenas retratam, ao

mesmo tempo, as histórias de gibi narradas por Zeca,
personagem interpretado por Kayky Britto, e a verdadei
ra história vivida por Lívia (Flávia Alessandra), Beta
(Thiago Lacerda) e Bóris (Tarcísio Meira), em uma vida

passada, mais precisamente na Europa, no século 12.
Na época medieval, Lívia é a princesa Cecília (Flávia
Alessandra) , Beta, o conde Rogério (Thiago Lacerda), e

Bóris, o duque Bóris (Tarcísio Meira):
Já a fase atual começa com a apresentação da história

de Lívia (Flávia Alessandra), seu marido, Beta (Thiago
Lacerda), e os filhos deles, Zeca (Kayky Britto), Tetê
(Renata Nascimento) e Juniflho (Guilherme Vieira). Tí
pico casal de classe média alta do Rio de Janeiro, Lívia e

Beta são apaixonados e vivem felizes com suas crianças
em um condomínio na Barra da Tijuca. Mas no desenrolar
da história serão envolvidos em uma complexa trama de
luta entre o Bem e o. Mal.

Lívia, dona de casa, excelente mãe, herdou um di
nheiro da família que não se importa em dividir com

Beta, um homem de bom coração, pai perfeito, ambicioso,
porém sem talento para os negócios. Sempre, envolvido
em arriscadas aventuras financeiras, Beta acaba por
dilapidar toda a herança' da mulher, para pagar dívidas,

Como se isso não bastasse, a felicidade da família
será destruída, assim como na vida passada de Lívia e

Beto (princesa Cecília e conde' Rogério), pela reaparição.
do vampiro Bóris. Este não só virá atrás de sua eterna

amada, como, pr�cipalmente, de seu filho e herdeiro, o
menino Zeca (Kayky Britto).

Sem saber que cria um vampiro dentro de casa, Lívia
teve seu filho trocado na maternidade por Bóris e não

faz idéia de que seu filho verdadeiro foi deixado em um

orfanato. Filho de Bóris com uma mulher que morreu no

parto, Zeca também não tem idéia de seu parentesco
com o vampiro, mas, desde cedo, apresenta "sintomas

vampirescos", como a aversão a água benta, crucifixos
e alho. Aos 12 anos, Bóris revela ao filho, através de

"sonhos", como tudo começou, e diz que
só o entregou aos cuidados de Uvia pa
ra protegê-lo da vampira Mina (Claudia
Raia), amante de Bóris, que, enciumada ao

descobrir o caso do vampiro com outra mu

lher, tentou matar o bebê. Bóris revela ain
da ao filho os poderes que o garoto possui,
assim como sua intenção de em breve tomá
lo para si, já que, ao completar 13 anos de

. idade, o menino deve se tornar um super
vampiro. Para alcançaro seu objetivo, Bóris,
novamente, não poupa esforços e pretende
se livrar de qualquer "obstáculo" que lhe

atravessar o caminho, a começar por Beto,
marido de Lívia.

Exibir seres que, de uma hora para ou

tra, alongam os dentes, transformam-se em

lobos ou morcegos ou uma criatura que vive

dentro de um espelho e ainda um menino

que traduz, literalmente, tudo o que lhe di
zem em seu imaginário, não é um trabalho
fácil.

Para executar esta tarefa árdua, o autor,

Antônio Calmon, e o diretor Marcos Paulo
reuniram-se com a equipe de efeitos visuais
da Central Globo de Produção, dirigida por

,

Paulo Badaró, tendo como produtores
Eduardo Halfen e Toni Cid, para dar a idéia.

exata do que pretendiam com os persona
gens de "O Beijo do Vampiro". Dado. o pri
meiro passo, a equipe fez um storyboard pa
ra saber. como seria a gravação e que. tipos
de efeitos seriam necessários.

Efeitos 3D (criação de uma imagem que
não foi gravada), efeitos morf (manipulação
de imagens) e composições ("colagens" ani

madas) são, atualmente, as expressões mais
utilizadas pela equipe de computação. grá
fica da novela.

Há três meses trabalhando em cima de

imagens gravadas, para a equipe - composta
por nove pessoas -, nem tudo o que parece,
é. O raio que explode, a lua que ilumina, a

chuva que cai e as labaredas que mcendeiarn
e, até mesmo, simples janelas no. cenário,
antes inexistentes, são imagens que, muitaS

vezes, para os telespectadores, podem pare·
cer reais, mas que para a equipe que trabalha
em "O Beijo do Vampiro" não passam �e

.

efeitos. "O objetivo é passar desapercebi'
do", diz Toni Cid, produtor de efeitos visuaIS

da novela.

Com todo este modernismo' e essa his'

tória de arrepiar de tanto rir, é que a emissora
de Roberto Marinho pretende alavanca� a

audiência, no horário das sete, que há �U1to
tempo não anda lá estas coisas.
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NOVELAS CORREIO DOPOVO SE

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H MARISOl - SBT- 20:30 hÚlRAçÃO DE EsruDANTE - 18 H o BEIJO DO VAMPlRO� 19 h ESPERANÇA - 21 h

SEGUNDA - Marlsol telefona para Rodrigo, ouve
sua voz, porém não fala nada. Desliga e chora.
Casimiro 'dá aula para Chupa Cabra que se

mostra desinteressado. Gil estuda

atentamente. Marisol entrega um cheque para
Chupa Cabra. Doutor Ari diz à Vanessa que
e stá grávida. Vanessa entra chorando no

escritório 'de Marisol e conta que está grávida.
Mário escuta' a conversa. Marisol conta para

Rodrigo que Vanessa está grávida e ele é o

pai. Chupa Cabra dá uma parte do dinheiro

que recebeu de Marisol para Mário. Sandra
'esbofeteia Vanessa, Chupa Cabra entra no

quarto e separa as duas. Vanessa confessa

que ama Rodrigo.

l

SEGUNDA - Júlia afirma que não consegue se

aesligar da briga de seus pais e termina tudo

com Pedro. Aline gosta do cabelo novo de FM,

para alívio dele. Paulinho garante a Kailani que

ela foi muito corajosa em se declarar. Maumau

aconselha Pedro a não_ des�stir de Júlia'l Mariana
fica furiosa por Marcão nao querer assumu-o

namoro. Rodol!O avisa a Júlia que a fiação do

asilo tem que ser trocada e ela se oferece para

vender biscoitos e arrecadar o dinheiro. Júlia

recusa a ajuda de Pedro, mas ele jura para

Rodolfo que vai conseguir dobrá-Ia. Ricardo

planeja fazer uma festa surpresa para Drica.

Letícia descol1re que Marcão é romântico.

lhaíssa sugere que Maumau a libere de namorar

com ele em troca de uma transa. Júlia vê que

Pedro começou a fazer os biscoitos antes dela

e preparou uma fornada em 'forma de coração
especialmente para ela.

lue
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dia
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QUARTA - Pedro consegue reanimar Júlia. Um

poste solto quase atinge Letícia, mas Marcão a

salva. Mariana fica com ciúmes ao saber que
Marcào ajudou Letícia. Pedro leva Júlia em casa

e Otávio o trata mal. Bia li Naomi começam a

achar que Charles é gay. César descobré que
uma das câmeras usadas para gravar o programa
sumiu. Drica fica desconfiada ao ver Ricardo e

Nanda conversando. Ricardo avisa a Pedro que
a cámera está com ele. Linda e Afonso afirmam
para Marcão e Mariana que tiveram muitos
problemas no colégio quando resolveram se

casar. Pedro vai pegar a câmera na casa de
Ricardo, mas a família Miranda chega e ele tem
que se esconder no banheiro. Sia pega Cabeção
e FM bisbilhotando a vizinha. Otávio entra no

banheiro, para desespero de Ricardo.

li·
10

SEXTA - A cama de Júlia quebra e íris e Otávio
Correm para ver o que está acontecendo. Júlia
eSConde Pedro no armário. Maumau bate em Dinho
e machuca a mão. Pedro observa Júlia dormindo.
lhaíssa cuida da mão de Maumau, deixando-o

:ncantado. Ricardo entrega a câmera para Pedro

.

o ajuda a sair da sua casa. Pedro garante a
Juira que não vai desistir dela nunca e a beija. Bia
apresenta Cabeção a Lucinha, mas revela que
ele a espiona com o binóculo. Lucinha dá um tapa

:m Cabeção. Júlia afirma para Pedro que precisa
e um tempo para pensar. Drica começa a achar
que Ricardo está dando em cima de Nanda. Bla
começa a espalhar pelo colégio que Charles é
gay. Cris, a ex-fisioterapeuta 'de César, afirma
Para Júlia que a perna dele ficou mais curta porqueele forçava demais os exercícios. Júlia pergunta
se ela falaria isso no tribunal. '

SEGUNDA - NéPo acorda do desmaio. Amelinha
fica feliz, mas disfarça. Pedro e Nélio garantem
que houve sabotagem na sela do cavalo. Baú

jura para Pati que não quer mais saber de Lolô.

Buddy ameaça desclassificar Nélio do torneio,
mas Pedro incita a multidão a protestar.
Amelinha revela a Esmeralda que Nélio estava

no rodeio e ela se sente humilhada. Pati dá
uma surra em Lolô para comemorar sua vitória
sobre ela. ,Nélio morre de vergonha por ter
mentido' para Esmeralda e decide ir embora do

bar, mas ela o perdoa e o incentiva à voltar
para o rodeio. Leandro e Lipe se relacionam
cada vez melhor. l.olô se insinua par.a Zeca
Estrela. Leandro se encontra com um homem
estranho. Nélio começa outra prova no rodeio.

QUARTA - Leandro coloca o corpo no carro,
enquanto Lipe observa. Amelinha fica

perturbada ao ver que Nélio desistiu de ir embora

por causa de Esmeralda. Clara se preocupa
com João. Lipe vê Leandro escondendo o corpo
e foge. O dono de Costelinha avisa a Nélio que
vendeu o cavalo para um frigorífico. Leandro

percebe que Upe estava em seu carro. Lipe
tenta contar para Mariana o que viu, mas ela
não acredita nele. Mateus afirma para Fábio

que não vai perdoar Rafa. Clara garante a Upe
que irá verificar se a história dele é verdade.
Lolô se prepara para fugir com Zeca, mas ele
sai da cidade para escapar dela. Nélio rouba
Costelinha. Upe implora para que Mariana não
o deixe sozinho com Leandro. Edu chega e vê o

filho histérico.
.

SEXTA - Leandro afirma para l.lpe que ele se

enganou no que viu. A polícia prende Nélio.
Amelinha avisa que comprou Costelinha, por
pena do peão. Esmeralda fica com ciúmes.
Leandro sugere a Mariana e Edu que eles levem

Upe a um psicólogo. Edu fica furioso, mas

concorda. Nélio passa a noite na cadeia.
Esmeralda confidencia a Mateus que não sabe
se Nélio ainda gosta de Amelinha. Mariana
encontra Edu vasculhando sua casa atrás de
uma arma e fica furiosa. Mateus pede que
Nélio o ensine a pegar mulher. Pedro convence

Clara a ir para o Rio ver seus filhos com ele.
Nélio aconselha Mateus a consertar o

encanamento da República, afirmando que foi
assim que ele conquistou Bruna. Mateus tenta,
mas acaba alagando a República. Leandro

ameaça matar Edu caso Upe fale alguma coisa.

SEGUNDA - Tempestade no Rio de Janeiro. Acaba a

luz. Numa festa, Lígia se preocupa com os três

filhos, enquanto Beta discute negócios. Zeca lê uma

história do vampiro para os imnãos. Tetê percebe no

gibi a semelhança entre a mãe e a Princesa Cecília.
Juhinho acha Rogério, um jovem nobre, a cara do

pai. O gibi - que, nada mais é do que a verdadeira
história do vampiro Bóris - conta a história do amor

da princesa Cecília e do conde Rogério e da ameaça
que este sofrerá com a chegada do temido Duque
Bóris, na verdade, um vampiro, que seduz a princesa
em uma dança, duela com Rogério, mas é afugentado
pelo frei Abelardo. Juninho e Tetê ficam assustados
com a história narrada por Zeca mas, Lívia e Beta,
chegam a tempo e tranqüilizam os filhos. Livia manda

que Zeca jogue no lixo as revistas de vampiro porém,
ele continua a ler: o casamento de Cecília e Rogério,
o ataque dos vampiros, a morte do noivo, o desespero
da noiva jogando-se em um abismo para fugirde
Bóris e a grande tristeza do Duque, condenado a

perambular pelo mundo fazendo novas vítimas.

QUARTA - Bóris conta a história da vida de Zeca, que
pemnanece adomnecido. Relembra a crise de ciúmes
de Mina ao ver um bebê na cripta de Bóris; a tentativa
dela de matar a criança, o que obrigou Bóris a enfiar
uma estaca em seu ventre, sem atingi-Ia mortalmente
e a promessa da vampira de voltar um dia para
acabar com Bóris e seu filho. Para proteger a criança,
o vampiro troca no berçário o bebê nascido do ventre

de l.lvia. a. reencarnação do grande amor de sua

vida, pelo seu filho. A outra criança é deixada num

orfânato. Lívia procura nervosa por um crucifixo e

sente que precisa proteger Zeca. O menino foge
chorando do crucifixo. Rodrigo oferece carona para
Augusto, Guilherme e Zoroastra. Galileu encontra

uma fotografia de Mina. Muito idosa, Mina contempla
o seu quadro e jura que Bóris vai devolver os seus

poderes, a sua juventude e a sua beleza.

SEXTA - Zeca e Guilherme não descobrem como

deixar de ser vampiro. Galileu não acredita ao ver a

'velha senhora transformar-se na bela Mina. Bartô
vira vampiro. Livia paga a Augusto o que ele emprestou'
a Beta. Augusto é frio com Marta ao telefone, ela
chora e Beatriz tripudia. Marta demite Elvira e exige
que ela escreva uma carta se despedindo de Augusto
por ter recebido nova proposta de trabalho. Nadir
aconselha Carlos a esquecer Ciça. Guilherme,
Augusto e Zoroastra viajam. Lívia avisa Zeca que
marcou hora com uma terapeuta. Lara faz um drama,

.

mas Rodrigo vibra com a gravidez. Beta chega em

casa e conta para mulher que conheceu lgor Pivomar,
que vai resolver todos os seus problemas. Ela tem

um estranho sentimento ao ouvir o nome. Mina
materializa-se na frente de Bóris e pede perdão. Ele
teme que ela faça alguma coisa a Zeca, mas ela jura
que não. Galileu jura vingança.

SEGUNDA - Marcos não vê Justine e sai de braços
dados com Eulália. Camille garante aos pais que,
se necessário for, ela vai viver no cortiço. Justine
confessa a Malu que ficou enciumada, mas que
nada vai falar com Marcos. Eulália comunica à
mãe que Marcos aparecerá para pedir permissão
para namorá-la, Nina não quer aceitar o cheque
enviado por Sílvia, a título de indenização, mas

Madalena corre para tirá-lo das mãos de Paulo.

Maurício fica arrasado quando Nhá Rita, no meio

de uma discussão, acaba contando que Júlia é
filha do Barão. Júlia se desespera quando a avó
conta o ocorrido e pede que Maurício jamais fale

para Francisca. Ele, comovido, dá um abraço na

irmã. Constância revela para o marido o segredo
do barão. Mariusa sente ciúmes de Genaro.
Justine tenta saber com Genaro quem era a

acompanhante de Marcos, mas nada consegue.
Marcos se preocupa ao saber que Justine já
sabe que ele saiu com Eulália. Beatriz tenta

dissuadir Maurício de contar para Francisca, mas

ele está decidido a revelar tudo.

QUARTA - Por estarem atrasadas as gravações
de Esperança, até o fechamento desta edição,
os demais capítutos ainda não haviam sido
editados.

.

SEXTA; Por estarem atrasadas as gravações
de Esperança, até o fechamento desta edição,
os demais capítulos ainda não haviam sido
editados.

QUARTA - Sandra' se surpreende com o

telefonema de Mário dando notícias sobre .a

filha. Marisol conta para Vanesa sobre a cicatriz.

Amparo desmaia. Gil; Toninha e Totó vendem

fiares, Rodrigo socorre Amparo e pergunta
sobre a peruca que está usando. Amparo
contrata Serpente. Gil janta com Marisol.
Vanessa coloca Gil para fora do quarto. Marisol
acaricia a foto de Rodrigo e chora. Romualda

joga balde de água em Mário. Vanessa ameaça
Chupa Cabra. Vanessa bate com o carro.

SEXTA - Mário revela a Sandra que vanessa é
filha dela. Gil vai na clínica visitar Vanessa.

Chupa Cabra conta para Marisol que não é
seu filho. Margarida conta para Sandra sobre
o acidente de Vanessa. Chupa Cabra conta
que Mário e Zulema o obrigaram a mentir.
Romualda entra no cortiço com um pé e um

braço engessados. Rodrigo diz a Sandra que
Vanessa é sua filha e ela desmaia. Mário pega
um porrete para bater em Chupa Cabra, mas I

Tomás o defende. Gil sai do quarto de Vanessa
triste. Amparo vai atrás e empurra Gil pela
escada e ele fica inconsciente. Margarida
encontra Gil. O Doutor Ribeiro diz que o estado
dele é muito grave.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS
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JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA 'ILME/HORÁRIO

1

NEVE PRA CACHORRO

I4h25 - I6h45

INSÕNIA
I8h45 - 2IhI5

NUNCA MAIS

I7hI5

I
I'

2
.

TUDO PRA FICAR COM r:;LE
I5h30 - 19h45 - 21h30

INSTINTO RADICAL

I5hOO - I7hOO - I9hOO - 2IhOO3

BLUMEI\IAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

1
INSÔNIA

14hOO - I6h30 - I9hI5 - 2IIÍ40

2
TUDO PRA FICAR COM ELE

I4hI5 - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO

3 MINORITY REPORT

13h30 - I6hI5 - I9hOO - 22hOO

A ÚLTIMA FORTALEZA

13h45 - 16h45

4 .......

NUNCA MAIS

19h30 - 21h50

HOMENS DE PRETO II
14h15 - 16h15

5 .

UM CASAMENTO À INDIANA

18h30 - 21h30

. . . . . . . . . :'. . . .

I I

I NSTITUTO RADICAL

13h30 - 15h30 - 17h45 - 19h45

6 .

O CLOSET

21h45
# i

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY
I: I

! !
SALA 'ILME/HORÁRIO GÊNERO

A ÚLTIMA FORTALEZA

'13h45 A

1 INSÔNIA

I6h15 - 19hOO - 2Ih45 S

I NSTI NTO RADICAL

13h30 - 15h30' - 17h3Q - 19h30 A

2 ,

. �
MINORITY REPORT

21h30 F

1,1
TUDO PRA FICAR COM ELE /

3
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO C

A-AVENTURt>/C.,COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOMJIMAJXy
F - FICÇÃ(j R - ROMANCE!P - POUCIAL/Dc - OOCUMENTÁRIO

GÊNERO

C

p

D

A

A

GÊNERO

s

c

F

A

s

• ·1'

A/F

c

A

c

CINEMANÍDEOS

IWESTERN: VíDEO E OVO

RIQUEZA perdida
Inspirado em um romance de Thomas Herdy, "Riqueza Perdida"
é uma hlstórla de amor, confronto, paixão e resgate, tendo como

cenário uma árida região das Montanhas Rochosas do Oeste
americano, Para conseguir ficar rico, um jovem, Dillon (Peter

Mullan), toma a terrível decisão de trocar sua mulher e filha por
um saco de ouro. Vinte anos mais tarde, Dillon está no comando de

I<ingdom Come, uma pequena cidade nas montanhas, próspera por
sua mineração. Mas tudo o que conseguiu fica ameaçado quando
os fantasmas do seu passado, tão esquecido, vem ao seu encontro.

ANO: 2000 - DURAÇÃO: 120 MINUTOS - COR - 18 ANOS - DISPONÍVEL EM

V.ÍDEO E OVO

IGUERRA: VíDEO E OVO

VESTÍGIO do inferno
Em 1989, 'uma enorme explosão a bordo do \\USS Iowa", o

histórtco navio de guerra da Segunda Guerra Mundial, causa a

morte de 46 marinheiros. O capitão 'Fred MO(jsaly (James Caan),
conhecedor da causa do acidente, teme ser responsabilizado se a

verdade for revelada quando vê formada uma investigação oficial.
As evidências são destruídas, a tripulação pressionada a encobrir
fatos que o capitão e a Marinha têm interesse em ocultar. No

entanto, um tenente, Dan Meyer (Robert Sean Leonard), vai arriscar
tudo para descobrir a verdade. Este filme é uma história real sobre
umdos piores incidentes da história da Marinha americana.
ANO: 2001 - DURAÇÃO: 86 MINUTOS - COR - 14 ANOS - DISPONÍVEL EM

VÍDEO E DVD

ICOMÉDIA: VíDEO E OVO

ONONO da girafa
Se você quiser assistir um filme de humor ingênuo e dar boas

gargalhadas, então você tem que assistir a este filme estrelado por

Mazzaropi, um dos maiores humoristas que o Brasil já teve. Mazzaropi
interpreta Aparício Bcamorte, um sujeito simples que trabalha num

zoológico e, sempre atrapalhado, não consegue ter um bom re

lacionamento com as pessoas. Ele desabafa seus momentos de

insatisfação junto à sua amiga, a girafa. E com ela que Aparício encontra
apoio e compreensão. Mas sua vida muda radicalmente quando um

erro médico lhe dá apenas alguns dias de vida. Assim todas aquelas
pessoas que o maltratavam, arrependidas, passam a tratá-lo com um

rei. Vale a pena assistir.

DURAÇÃO: 92 MINUTOS - COR - LIVRE\- CATÁLOGO

IMUSICAl: VíDEO E OVO

A rosa
Em interpretação indicada para o Oscar, Bette M idler encarna uma

estrela do rock cujo sucesso foi regado a muita bebida, drogas e so

frimento; uma combinação que acaba causando a sua queda. Presa'
.

ao inferno particular, Rose pede a seu empresário uma interrupção.
em sua tour de concertos. Quando ele recusa-se a atendê-Ia, ela
procura apoio e amor nos braços de um atraente andarilho (Frederic
Forrest), mas nem ele consegue lidar com sua vida de excessos.

ANO: 1999 - DURAÇÃO: 134 MINUTOS - COR - LIVRE - DISPONÍVEL EM

VÍDEOEM DVD
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• PONTO DE GB EDIÇÕES IVR
. Deus no Limite"Não me deixes ficar

nem rico, nem pobre.
Dá-me somente o

alimento que preciso
para viver"

. (Provérbios 30.8)

o COMERCIANTE
inteiro

U ma história su rpreendente:
Goldstein sente a necessida
de premente de colocar-se à

prova, de enfrentar perigos
- encarando de frente o próprio

medo, os limites do mundo,
e, especialmente, seus pró
prios limites. Ele se propôs a

encontrar Deus nas situações
mais desafiantes e assustado- .

raso O autor relata como, às

vezes; é preciso uma via

gem até os extremos para que

possamos decobri r a nutrição
espiritual. Preço suqérido R$ 26,00.

e o c r

dificuldades. Nunca ficou rico.

São duas pessoas e dois comportamentos
diferentes.

Não sabemos ofim do comerciante, nem o

que aconteceu com o carpinteiro.
Também não importa como Deus castiga os

desonestos ou recompensa os honestos.

Deus é soberano em suas decisões. A pro

posta do Evangelho é uma só: que nos postemos
de mãos vazias diante de Deus para que Ele nos

supra do necessário para viver.

ORAÇÃO: Senhor, afasta de mim a deso

nestidade e a ganância porque elas prejudicam
sobretudo meus semelhantes.

Permite que todas as noites eu possa deitar

tranqüilamente minha cabeça no travesseiro e

agradecer por mais um dia de vida honesta e

digna. Amém!

Numa pequena cidade, vivia um comerciante
que não era exatamente um exemplo de hones

tidade. Ele comprava e revendia produtos plan
tados pelos pequenos produtores locais. Só havia
um problema: quando devia, não pagava. E ain-

_

da por cima escarnecia dos seus credores.
Costumava responder às suas cobranças com

blasfêmia: "Meu bom Deus, joga dinheiro para

pagarminha dívida. Viu? Deus não jogou nada,
logo não posso pagar".
Essa história é um exagero de desonestidade,

embora verdadeira. Assim como aquele comer
ciante, outras pessoas deixam-se guiar pela ga
nância edesonestidade em sua vida. E muitas

vezes são bem-sucedidas.

Havia, não muito longe do comerciante, um

carpinteiro. Era conhecido como homem justo
e honesto. Costumava fiar a seus clientes em

Etiqueta da Beleza
Qual das mulheres não se

sentiu na mais completa saia

justa diante de uma situação?
O que vestir, como se compor
tár? "Etiqueta da Beleza",
de Inês Castro, traz dicas de
como se comportar diante de
diversas situações, sendo um

verdadeiro guia de comporta
mento íntimo das mulheres.

Imperdível.
Preço sugerido R$ 29,00.

Neste guia prático e com

pleto, o leitor descobrirá as

delícias da cozinha em mi

croondas e da cozinha ve

getariana, além de dicas de
\

pratos para dias especiais.
- Este livro foi elaborado es

pecialrnente para aqueles
que pretendem aventurar-se

no fantástico mundo dá cu

lináriá. É da Editora Rideel.

Preço sugerido R$ 43,20.

-p E
'�mocidade é o tempo em que
a gente quer ser o dono do
mundo e aomesmo tempo

sente que sobra nessemundo"

(Raquel de Queiroz)

"O encanto da vida depende
unicamente das boas

amizades que cultivamos"
(Malba Tahan)

Jardins de ervas
Ricamente ilustrado com desenhos e fotos, este livro de
Graham Pavey ensina a projetar; plantar e manter jardins,
vasos e arranjos ornamentais belissímos, com planejamento
detalhado e orientações sobre espécies de plantas e sua

manutenção. Preço sugerido R$ 419,00

"Tudo amadurece ao seu

tempo e dá frutos na hora
certa" (Autor Desconhecido)

"Para onde quer que vás,
vai de> todo o coração"

(Confutse)
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IDICAS DE BELEZA

VARIEDADES

GB

LISOS ,PARA SEMPRE
Uma técnica importada do Japão revoluciona o alisamamento dos cabelos crespos

Os cabelos-lisos vieram para ficar. E quanto mais

irregular e repicado, mais fashion. Ê a democracia da
moda nos cabelos, também.

Uma das grandes pedidas do momento é a escova

definitiva, ou chapinha definitiva. Mulheres e homens

já aderiram e até o cantor Mário Velloso virou fã do
novo método que acaba de vez com as ondulações
do cabelo.

Mas é preciso cuidado. Só pode ser aplicado por
gente especializada. A mania é recente no Brasil e,

por isso, o preço pode ser meio salgado, varia de R$
800,00 a R$ 2 mil e os especialistas garantem que

pode durar de seis a oito meses, resistindo aos banhos

de piscina e à praia.
A técnica foi importada do Japão e pode demorar

até oito horas para ser feita.'Consiste na aplicação de

chapinhas especiais, confeccionadas em porcelana;
produtos específicos para esta técnica importados do
Japão; neutralizador e banho de proteína.

A nova técnica significa uma revolução no ali
sarnento de cabelos, no entanto, não é indicada para
todos os tipos de cabelos, por isso é preciso a ori

entação de um profissional treinado na novidade,
I' que aconselham que seja feito um teste antes de optar

pelo alisamento definitivo. A chapinha ou, escova
definitiva não é indicada para cabelos com ascen

dência afro, nem para os fios descoloridos, com re

flexos ou mechas ou para os cabelos que passaram·
por algum processo químico. Nestes casos, todo
cuidado é pouco, porque o resultado final poderá ser

desastroso,
Apesar de al�mas restrições, a novidade é boa,

seguindo sempre a orientação de um profissional da área.

Os cabelos lisos vierem para ficar. E quanto mais •

irregular e repicado, mais fashion
y

Coleção de jóias mistura tecidos e pedras preciosas
A novidade chega com mistura de materiais e

técnicas exclusivas. Diversas jóias traduzem o

encanto das flores, presentes em diversos tecidos

e recortes. A coleção ainda aparece com trama de
contas de madeiras coloridas e naturais, sempre
misturados ao ouro e pedras.

Cada peça tem uma identidade única,resultando
num trabalho rico em qualidade, conceito e estilo,
extremamente elegante. A variedade de materiais

foi aplicada em brincos, colares, gargantilhas,
pulseiras e pingentes. Cores como branco,
champagne, azul, laranja e preto estão marcantes

nos lançamentos.
As peças combinam ouro 18K - amarelo fosco

e branco fosco - e pedras com tecidos, couro e

madeira. Essas variações refletem a proposta de
misturas,bem elaboradas. A diversidade das pedras
preciosas nestelançamento inclui rubi, safira, água
marinha, topázio imperial, citrino, quartzo, cristais
e rutilo.

Outro ponto forte da nova coleção é o mix de
tecidos - laize, chitão e cassa (organdi francês) e o

couro (chameis). Complementando a variedade de

. materiais, as madeiras -: imbuía e sucupira -

utilizadas em versões naturais ou tingidas.
Foram usadas técnicas especiais nos bordados

com ouro e pedras e nos macramê. Os tecidos fo

ram tanto trabalhados em rolotês e fitas, como re

cortados em forma de flôres, Inovação para os brin

cos de flores, os quais misturam pétalas em ouro e

tecidos.
A laize aplicada nas jóias tem bordados do

próprio tecido em forma de flores e ganham bor

dados "extras" em ouro e pedras, alguns desses
também em' forma de flores. Áinda na utilização
da lai�e, foram aplicados brilhantes aos bordados,
ali-ando glamour e modernidade na nova coleção,
revelando muita elegância e bom gosto.

Tanta novidade chega pelas mãos da estilista

Junia Machado, que desenvolve jóias e ornamentos

para .as personagens das novelas da Globo, in
clusive as jóias e enfeites usadas por Jade (Gio
vanna Antonelli) em "O Clone", foram feitos pela
estilista.

Os tecidos foram trabalhados em rolotês e

fitas, depois misturados ao ouro e outras
.

pedras
.

Pulseira grossa Bcaflcr. A iaize aplicada
nas jóias tem bordados do próprio tecido
em forma de flores e ganham bordados

"extras" em ouro e pedras, alguns desses
também em forma de flores

Coleira em laize. Além do vermelho,
também está disponível em outras cores
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Ções �PERAPETITE-

Cultivando violetas

É bem verdade que as violetas são facílimas de serem

encontradas e os preços também são ótimos. Mas nada é

capaz de tirar o prazer de se cultivar a plantinha em casa,
acompanhar o seu desenvolvimento e por fim ganhar de

presente suas flores, que alcançam as mais diversas matizes.

Elas nos oferecem mi lhares de nuances de cores e enfeitam
as nossas janelas com simplicidade e graça incomparáveis.
A violeta foi descoberta na África pelo alemão Walter Von

Saint Paul no final do século 19 e se espalhou pelo mundo.
É muito fácil de ser cultivada, sua maior exigência é

luminosidade mas nunca sol direto. Uma dica importante:
violeta adora companhia por isso, junte os vasos, quanto mais

melhor.
Para multiplicar os vasos não tem muito segredo. Assim,

quem tem três, vasos, logo poderá ter seis ou mais. Faça assim:
- Deixe o solo do vaso secar um pouco, antes de dividir a

planta. o

- Remova a planta do vaso e gentil, mas firmemente,
divida-a em partes, mas assegurando-se de que cada parte
lenha algumas raízes.

- Instale as mudas individualmente em vasos de 6 a 7

centímetros e regue moderadamente nas primeiras semanas,
- Mantenha as novas pla,ntinhas longe da luz direta do

sol, mas em lugar bem iluminado.
- Não demora muito e elas começam a florescer.
Existe ainda uma outra maneira de fazer mudinhas das

violetas, é usando as folhas. Faça assim:
- Escolha as folhas de tamanho médio, maduras mas não

velhas. Corte-as da planta mãe, deixando um cabinho de 3 a

5 centímetros.
- Coloque água num copo e prenda um pedaço de papel

alumínio ou plástico na boca do mesmo.
- Faça um buraquinho no alumínio ou no plástico e enfie a

falha, de modo que parte do capo fique mergulhado na água.
- Durante a primeira semana você vai notar que a ponta

do cabinho começa a engrossar, na segunda semana aparece
uma raiz pequena e fininha. Depois as raízes começam a se

desenvo I ver.
- Demora um tempo para aparecerem novas folhinhas.

Mais de 10 semanas. Quando as novas folhinhas aparecerem,
você pode tirar um pedaço da folha-mãe. Assim que as

folhinhas tiverem com cerca de 3 centímetros, você pode
colocar a muda no vasinho.

Regra geral para molhar os vasinhos: duas vezes por
semana encha uma vasilha com água morna, numa

temperatura agradável para a pele e rnerçulhe o vasinho
dentro. Retire-o da água, escorra o excesso e devolva-o ao

seu lugar. Não deixe água no pratinho que fica sob o caso.

As violetas precisam de oxigênio no solo e a água no pratinho
impede a circulação do ar na terra.

Lembre-se de que mensalmente é preciso colocar adubo
na água em que vai molhar as suas violetas. Mas cuidado,
use o adubo na quantidade indicada na embalagem, caso

Contrário você poderá matar as suas plantinhas. Você pode
molhar a terra e até lavar as folhas das violetas. Só não molhe
as flores.

A cor oriqinal davioleta, um azul forte, é que deu origem
ao nome da planta. Mas, devido as pesquisas genéticas
aplicadas às plantas, hoje a violeta africana divide-se em

cinco tipos: brancas, azuis" vermelhas, rosas e bicolores. E
cada uma destas tem uma variedade enorme de tons.

VARIEDADES CORREIO DO POVO 9E

GB Eru.çÕES POR AGI':lEz HASSE

INGREDIENTES:
Massa de torta:
1 1/2 xícara de farinha de trigo;
1 pitada de 'sal;
6 colheres (sopa) de manteiga ou

margarina;
3 colheres (sopa) de água fria.
Misture bem todos os ingredientes até
obter uma massa lisa que solta das mãos.
Deixe a massa descansar na geladeira por
30 minutos, Recheio do Quiche:
4 fatias de toucinho defumado;
2 xícara·� de queijo tipo suíço ou prato
ralado;
4 ovos;
1 1/2 xícara de leite;
sal e pimenta-da-reino a gosto.'

o Quiche Lorraine também pode ser

preparado com presunto defumado ou cozido.

PREPARO DO QUICHE: Forre os lados e o fundo de uma

fôrma redonda de 25 cm de diâmetro com uma

massa de torta. Pincele a massa com uma clara

ligeiramente batida. Leve a geladeira. Aqueça o

forno em temperatura moderada,
PREPARO DO RECHEIO: Frite o toucinho até que fique
sequinho e crocante. Escorra e esmigalhe bem.

Salpique sobre o fundo da massa da torta. Salpique
o queijo sobre o toucinho. Numa vasilha média bata
os ovos com o leite, o sal e a pimenta, somente para
misturar sem deixar espumar, Despeje lentamente
na massa de torta. Asse colocando na grade, na

parte de baixo do forno, por aproximadamente 1

1/2 hora ou até que doure e cresça. Deixe esfriar

por 10 minutos antes de servir.

Carne de porco à moda Húngara
Sirva a carne de porco acompanhada de

vinho tinto ou cerveja

PREPARO: Numa frigideira aqueça 2 colheres (sopa) de
óleo. Acrescente a metade dos cubos de carne e frite

por 5 minutos até que dourem de todos os lados. Retire
com uma escumadeira e coloque numa panela. Repita
com a carne restante. Retire e coloque na panela.
Coloque as cebolas na frigideira quente com as 2

colheres de óleo restantes, abaixe o fogo e frite por uns
7 minutos, mexendo freqüentemente até que estejam
macias. Retire com uma escumadeira e adicione à
carne. Junte o caldo de galinha, a páprica, o alho e o

sal e acrescente à carne .. Tampe a panela de deixe levan
tar fervura. Abaixe o fogo e cozinhe por uma hora.
Junte o chucrute, o kümmel e cozinhe por mais uns 20

minutos, ou até que a carne esteja macia. Acrescente
um pouco mais de caldo para não secar demais. Se

desejar, acrescente o creme de leite na hora de servir.
DICA: Você pode substituir o chucrute por repolho refo
gado. Para azedar o creme de leite, use uma colher

(sopa) de suco de limão para cada xícara de creme de
leite.

INGREDIENTES:
4 colheres (sopa) de óleo;
1200 quilos de carne de porco sem

osso, cortado em cubos;
2 cebolas grandes descascadas e

cortadas em rodelas de meio
centímetro;
2 xícaras de caldo de galinha;
1 colher (sopa) de páprica doce;
1 colher (chá) de sal;
meio quilo de chucrute escorrido;
1 c;;-Jher (chá) de kümmel;
1/2 xícara de creme de leite azedo.
(opcional);
I colher (chá) de alho bem.picado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



lOE CORREIODO POVO INFANTIL
- ,�� �� ....

NASCIMENTOS
•

14/8
Bruna Felipe Doege
15/8
Renan Machado
Renan Augusto Buratto

Heloiza Wolpi
Gustavo Decker kroisch
Mateus Padilha
Mariana G riebeler de
Andrade

16/8
Alessandra Gonçalves da
Luz

Eduardo Lima Estevão
I<etlin Amnada da Costa e

Silva
Davi Leonardo Sikorski
Layra Marina Kâhne
Th iago M adei. ra de ,O I Lvei ra
João Paulo Borga
19/8
Matheus Mauricio de

Araújo
Luan Carlos Martins

· Luis Eduardo de Castro
Ziehlsdorff
Pablo Washington I<oegler
Leonardo Gabriel Rodrigues
Renata dos Santos

'

Debora Raquel Defrein
Sartor
Eduardo Nunes Belarmino

Wil'liam Muniz Souza
Bruno Frassini

Matheus Felipe Barbosa

Jackeline Fátima de Souza

Mangger
20/8
Guilherme Mantibeller
Neitzel
Gustavo Felipp Wintrich

Alegri'
Bruno Wolf-Stange
Hilgenslieler
M ichele Cenzler

. Rafael Régis silse
Brenda Camille Theves dos

Anjos
Aline Engelhardt de Liz

Letícia Mayara Blõdorn
Maísa Vasel Cornelsen
I<etlin Stevens
Erick Fernando Martins

21/8
Leticia de Souza Trapp
M isael Carlã Schlenert
Eduardo dos Santos Schug
Renan Felipe Busarel!o
Sofia Gabriele Pincegher
•

...- .......,..__---__...........;.;;.Fo:.;;.;;toS: DiVUlg;�ão
Há 10 anos, no dia 24/8,
nascia a linda "marinheira"
Aline Nayara Machado, que
recebe os parabéns do papais,
Eleio e Erlete, da mana

Jéssika e do pequeno Renan

-'í
W

llOVALNI\'J'/\
'

Os padrinhos da crespinha
Eduarda Cristina Towe

mandam mil beijos pelos
seus dois aninhes,

completados no último dia 22

©@@[(ü�@�@�@��
Dra.Miriam Voigt Schwartz

CRú 2290

,

275-2701

Bruna Eduarda Zwolinski,
com as avós Anita (D) e

I Vanda, foi batizada no

lúltirno dia 20/7. Os

: padrinhos a homenageiam
I

"Sou tricolor de coração,
sou do clube tantas vezes

campeão",
Maria Patrícia Laus.

Simplesmente!

RE,GISTRE UMA DAS MELHORES
FASES DE SEU FILHO

,

I.

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

,

Fone: 275 3555

A sorridente Luane Jaqueline da Silva, 4 meses, será batizada hoje. Os

pais, Luciano e Elaine, os avós "babões" Arno e Lidia (paterno) e Juvenal
,

e Ingrid (materno), não esquecendo do tio "coruja" Fernanda, desejam
muitas bênçãos de Deus

Confecções Nicolodelli LIda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@nelunO.c?m.br

" *

� .

de estar na ",o6a
..

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www;ct licombr etuno.com.br

AGENDA GAÚCHA
CASA
CAMPEIRA

23 a 25/8 - Rodeio CTG Vaqueanos do Litoral -

Palhoça.
24/8 - Baile CTG Laço Jaraguaense, com
"Os Mateadores".

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

Lopes.
6/8 a 8/9 - Expoguá 2002 Cavalo Crioulo -

Parque de Exposições Lacerda Werneck, em

Guarapuava.

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
WWW.casacampeira.hpj.com.br

Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371-0330 - Centro

26/8 - Odilel Bressani

30/8 - Adir Sauer (Gaiato)

31/8 - Márcio Luiz Olska

31/8 - Ronaldo Raulino

,.
CARNES

,.DWn

DEMARCHI

FUTURO TRADICIONALISTA

Cássia e o amigo
Augusto. Ela colheu mais

uma flor no jardim da

existência, no dia 20.
Grande parte de seus

anos foram passados em

rodeios e eventos

tradicionalistas, ao lado
da família e dos amigos.

É muito dedicada em

todas as coisas que faz.
PARABÉNS!!!

Invernada artística mirim
do CTG Trote ao Galope.
É muito bonito ver

crianças que se dedicam
ao tradicionalismo

gaúcho. Parabéns às

prendinhas e aos

piazitos, ao CTG, pais,
professores e todos que
incentivam e preservam
a tradição

INFORMAÇÃO
No dia 18/7, o presidente Fernando

Henrique Cardoso assinou a lei que regu
lamenta os rodeios no Brasil. Com a san

ção presidencial, os peões passam a ser

chamados de atletas e QS rodeios terão que
cumprir algumas regras de defesa sanitária

animal.
Fica a cargo dos organizadores dos even

tos a infra-estrutura completa, para aten
dimento médico com ambulância de plantão
e equipe de primeiros socorros, além da

presença obrigatória de um clínico geral.

RODEIO CTGGALPÃOAMIGO (TIMBÓ)
realizado, de 16 a 18 de 'agosto

As prendas Carla,
Cris, Neusa, Camila,

Valéria, Preta e

Elisângela se divertem
com as cartas

o� peões Dentinho,
Júnior, Rafael, Jair e

Toni, todos do CTG

Laço Jaragua.ense,
descansam no

acampamento antes

de participar das
provas de laço

CARNES

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A diretora técnica do Hospital e Maternidade Santo Antônio, médica Denise
Mallman Varnier (E), a homenageada, Alzira Lunelli Bertoli, ex-parteira, e o

prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, pela ocasião da inauguração do
novo Centro Obstétrico do hospital

O belo casal Débora Toniolo e Karlan Rau troca alianças na mão esquerda,
hoje, em Curitiba

Marlon Daniel Mattedi cola

grau, pela Furb, no curso

de Psicologia, hoje, no

luxuoso Teatro Carlos

Gomes, em Blumenau

Suzanne Mallmann varnier!completa, hoje, 15 anos. O seleto

grupo de convidados será
�----------------�----�--�

recepcionado no Big Bowlling, ao

estilo "debut"

PREPARE ·'SE

JI..___------�-----

Amanhã, celebra-se a un ião do casal I<ely
Rosana Garcia e o advogado Jacson da
Costa Bastos. Eles se casam às 15h30, na

Capela do Colégio São Luís

CENTER

II
Cd',· OVO',· ACESSÓRIOS, PARA SOM

(]i)
h�/p
371·8850

Lanchas, petiscos
Carne assada tOda ..xta.e domingo

(sob encomenda)

Fone: 370 3028

S,ÁBADO, 24 de agosto de 2002
. -

Feijoada
É hoje que acontece um dos maiores
eventos do ano em nossa cidade: a "Feijoada
do Moa", promovida pela Revista "Nossa
Região". O evento terá renda revertida para
a Creche Constância Piazera, e contará com

presenças ilustres ... confira!

Neurose
"Neurose, a Festa" .... Este é o agito que
promete hoje à noite. Foi montada uma

estrutura especial no Autódromo Jaraguá
Motor Clube para a realização do evento,
que tem tudo para se tornar uma festa
tradicional no calendário jovem da cidade.
Você pode saber onde encontrar seu ingresso
e também ver mais detalhes no site da festa,
no endereço: www.neuroseafesta.com

Oldoberfest
Já começaram as preparações para uma das
festas mais bonitas e tradicionais do Estado,
a Oktoberfest. 'O prefeito de Blumenau,
Décio Lima, e o organizador da festa, Car
los Braga Nunes, iniciaram um roteiro de

viagem pelas princip,ais capitais do País para
divulgar o evento.

Schützenfest
Por aqui também já começaram os pre
parativos para a "Festa do Tiro". Come

çando por uma competição entre a im

prensa, no dia 3 de setembro. Será na mo

dalidade chumbinho, e a premiação será
no dia 6, no lançamento oficial da festa.

Exposição
A Scar (Sociedade Cultura Artística) convida
você para prestigiar a Exposição de fotos
do 2° Festival de Formas Animadas -

Cidade de Jaraguá do Sul, realizado no

período de 19 a 21 de julho dé 2002.
A exposição acontece no Shopping Center

Breithaupt, primeiro piso, até o dia 26 de

agosto, das 10 às 22 horas.

J Erramos

Desculpas a Iraci Dolores'Burger Ferreira
e Beatrice Behling Gomes pelo engano

cometido na edição anterior.

Àv. Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Shopping Breithaupt- Centro 275-2005 Cei. Procópio G. De Oliveira!,.1550

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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27 de Agosto'
DIA NACIONAL DO CORRETOR DE IMÓVEIS
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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 gar, e demais dep.
Edifício c/ grande Salão de Festa,
ehur., sauna, sala de ginástica, sala de

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

Ed. Catarina Erching - 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 nO 203, c/ 1 suíte,
+ 1 qto, bwc social, sala estar/

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

PARCIMÓVEIS �����?:.�;.�:.��?::��.e.2001 )1
"'11 I'

Condomínio Residencial Sunflower
Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal> - Aptos. nº 101 e 106,
c/123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 38.413,00 e

assumir parcelas de R$ 915,30
corrigidas pelo Cubo

. Apto nº 402, c/155m2, (c/ 2 vagas
de gar.) . Entrada de R$ 76.000,00 +

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

Entrega em fevereiro/2003

Casa alv. - c/192m2• Terreno c/
450m2• Rua Jaime Gadottl. 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

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

- Apto. n2 904/1.Q03 c/ suíte + 1 quarto e

demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 78.000,00, s/ acabamento.
-Salascomerciais executivas, prontas
e semi-acabadas para locaçãoou ven
da. Consulte-nos!

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

r. -LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS/TERRENOS/ GALPOES- 1
I • Ed. Arnaranthus Apto, novo el 306m2 suíte + 2 qtos e demais dependências. R. Adolfo Saeani, 36. I
I

RS 1000,00
I• Ed. Resd. Bartel- Vila Baependi, (prox. Rodoviária) el suíte + 2 qtos. RS 380,00

I • Ed. D. LourenzoAptos novos, el suíte + 2 qtos. R. Leopoldo Malheiro. RS 550,00 I. • Ed. D. Lourenzo Aptos novos, el suíte + 1 qto. R. Leopoldo Malheiro. RS 450,00
• Ed. Mariana Cristina- R. Bernardo Dornbuseh, e/3 qtos e demais dep. RS 380,00 I• Ed. Dianthus- R. Marina Frutuoso, apto 703, el suíte + 2 qtos e dep. ernpr., prédio el piscina e

2 vagas garagem- RS 750,00 I
Ed. Tower center- el 1 suíte + 1 qto e demais dep. RS 450,00
Ed. Tower Center- el 1 suíte + 2 qto e demais dep. RS 650,00
Ed. Tower Center- salas de 101m' a 138m', el garagem. RS 400,00 a RS 600,00
Ed. Amarylls- el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00
Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, el 40m', l' andar. R$ 400,00
Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· sala, el 40m', 2' andar. RS 350,00
Ed. Érica- R. Guilherme Hering, 70 -Ioja térrea, el 55m'· RS 300,00
Ed. Alberto Marangonl- R. 25 de Julho -toja térrea, el 26m'. R$ 200,00
Ed. Hortêncía- R. José Emendoerfer, 1549·1 sala térrea- 36m'. R$ 200,00
Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594· salas diversas, el 32m' cada. R$ 280,00/250,00 I "

Loja térrea- R. Bernardo Dornbuseh, 136· el 660m'. RS 660,00
Loja térrea- R. Preso Epitáeio Pessoa -cl 460m' • RS 3.900,00 I• Sala na Av. Mal. Deodoro, ·1' andar, c/250m'. R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, ·2' andar, el 250m'. R$1.000,00 I
• Terreno-Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00

I• Galpão el aprox. 400m'· Rua Guilherme Danker- Centro. R$ 667,00
.• Galpãomadeira-Rua FrederieoCurtVasel, sjn" R$ 500,00 ICASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Casa em alv. ·el 164m', terreno 900m'. R. Mal. Deodoro-Rê 211.000,00 (próprlopl comerciai) I• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep.· pronto- parte superiorem
construção-Terreno com 600m', Lo!. Versailhes-R$ 75.000,00 I
• Casa em alv. e/200m', suíte + 2 qtoe dernais'dep., el 405m'-seminovo. Rua Virgilio Pedro Rubini,

Il.ot, Girolla. RS125.000,00
•Casamista na Vila Nova, R. Artur Henehel, 56-el 80m' +edíeula em alv. el 70m'(terreno el 615m') I

"

- RS 80.000,00
• Casa em alvenariae/140m',3quartos, sala.coz., bwe, terrenoe/600m'-Rua LuizPíeolli-RS I
SO.OOI!lOO-Aeeita-se sítioJaraguá do Sul ou região.
• Apto no Ed. Vitória Régia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep., apto 303A-R$ 57.000,00 I
• Apto no Ed. Vitória Régia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep., apto 302 A el Cozinha sob medida e

.1churrasqueira na sacada. -R$ 58.900,00 _

.

• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - B��a����c��!�)���m' - R$ 29.500,00 I
• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barrado RioCerro-el 488m'- R$ 29.500,00 I• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro - el 3.500m' - R$125.000,00
• Terreno - R. Alexandre Koeler-Ilha da Figueira- el 472m' - R$ 25.000,00 I
• Terreno-R.JoséAguinaldo de Souza, 170-720m'-R$35.000,00 I •
• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', na R. Chico de Paula - R$130.000,00. "

• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00 I.Terreno-e/920m'- R.João C. Stein, Jguá Esquerdo-R$17.000,00
• Sítio el galpão de 600m' e depósito de 50m' + casa em alv. de 100m'- Próx. à Serra de Pomerode- IRS130_000,00
L_------------------J

Terreno - c/330m2 (casa madeira,
sem valor cornl.) Rua Fritz Bartel, I

728 - Vila Baependi. R$ 26.500,00
Lot. Versalles - Casa em aiv. - NOVA

c/ suíte + 2 qtos, pode ser financiado

pela CEF. R$ 80.000,00

Casa - Rua Francisco De Goes, 800 -

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

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

asfalto. 20.000m2. R$ 130.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHavê

; DÊ ESTA SEGO�ANCA PA�A SOA FA,MíLIA. vOCÊPODETERUMABELAVISTA:II

:põilõ Se
* 01 suíte
* 02 dormitórios
* Sacada com

churrasqueira
* 01 ou 02 vagas
de garagem

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

�Murrm �H� �t P+ll1t1l WOL+
* Preço especial de lançamento em

• ·condições facilitadas de ·PClgamento.

, ,.

EDIFICIO MONACO

Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO
MÔNACO - Com 01 e 02 dormitórios,
sacada, churrasqueira coletiva, play
ground, ótima localização central.
Entrada + parcelamento direto com a

construtora

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

RS 55.000,00 - negociável

localizado na Rua Germano Horst .

583,OOm2• 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 + paupanfa

•

•

•

- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagem - Salão de
festas - Playground - 7 Pavimentos c/ elevador -

Financiamento direto pelo Banco ou pela Construtora.

.1

Rei. 1055 AMIZADE - casa alv. el
160,OOín2, el 1 suite, 2 qtos, 2 salas, copa,

eoz., lav., bwe, área pi ehur., piscina.
R$ 48.000,00

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

chur.,lov., dispensa, 1 bwe, 1 sapatiro, área pi
.

piscina e.jardim. R$ll.OOO,OO.
Obs.: Ficam alguns móveis, aceita terreno

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

Federal. Terreno el 320,33m2•
I 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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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931.irPABX

Cód.20SI

AMIZADE - Apto cl 3 qtos,
sala, copa, COZ., gar.,lav.,
campo de futebol e salão de

festas. Res. Amizade

Preço: R$ 37.000,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

Cód. I 154 ANA PAULA IV - Prédio
comi cl 547m2. 2 aptos. salas comls
e depósito. Terreno cl 625m2 (25 x

25). Preço: R$ 145.000,00

Cód.20S4
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. cl
170m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno cl 435m2. Próx. Colégio Giardini

.

Lenzi. Preço: R$ 55.000.00

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

+ garagem. Preço R$ 85.000,00

Cód. I 149 VILA LENZI - Terreno cl
788M2 (14,40 x 52). R: José André dos

Reis. Preço: R$ 20.000,00

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

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 é:!480 m2 • Loteamento

CampoSampiero. Preço 'R$ 22.000,00

Cód. 3105 VILA LENZI- Terreno c/
406m2 (14.50 X 28). R. Maria Cristina Z.

Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 300 I • SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 10 13 CENTRO - Casa alv. cl
230m2 - I suíte + 3 qtos, 3 vagas de

garagem e demais dep .. Terreno cl
1000m2 (20x50). Preço: R$ 150.000,00

Suíte + 2 qtos, salão de festas, gar. pi 4 carros.
Terreno cl 714m2. Preço: R$ 160.000,00

Cód 2053 CENTRO - Apto Ed.
Arno Reichel - cl 167m2 - I suíte + 2

quartos - Fica cozo sob medida.

Preço R$ 100.000,00

Cód. 1071 FIGUEIRA - Casa alv. cl
140m2 - cl 3 qtos, 2 salas, 2 bwc, garagem.
Terreno cl 81.0m2 (15x54) Próx. Ao
Mercado Andréia. Preço: R$ 55.000,00

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

Cód. 3055 VILA LENZI - Terreno cl
554m2 (13 X 42). Loteamento
Piermann. Preço: R$ 23.500,00

Cód. 1149 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

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

.. ,

I
CRECIW 550-J

(?�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul

I M O 8 Il I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

MENEGOTTl ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5306 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 759 - SEM
NOME - ÁGUA VERDE. TERRENO 462,00M2, ,

MEDINDO 14,00 X 33,00M .. LOTEAMENTO AFONSO
EUGÊNIO NI,COLUZZI - ÁGUA VERDE. Área do terreno

462.00 m2 Preço: 23,000.00.

5309 TERRENO - BARRA DO RIO MOLHA - RUA
ANTONIO ADOLFO EMM ENDOERFER. TERRENO
COMJ6200 METROS QUADRADOS. 100 M X 762M.

Área do terreno 76,200.00 m2 Preço: 45,000.00

5310 TERRENO - AGUA VERDE - RUA JORGE BU HR

13JO X 11,50=346M2. EXISTE NO IMOVEL UMA

CONSTRUÇAO DE 54,00M2 DE ALVENARIA.OUTRO
SIM ORANCHO DE MADEIRA SERA RETIRADO. Área.

,

do terreno 346.00 m2 Preço: 22,000.00

•

5311 TERRENO - ILHA DA FIGUEIRA - R. RUDOLFO

GROSSI<LAS, LOTE 06 - TERRENO NA ILHA DA

FIGURIRA. Área do terreno 577.76 m2 Preço:
lS,OOO.OO

•

531S TERRENO - AMIZADE - R. ARTHUR G'UNTHER,
LOTE 05. TERRENO COM 392,00 (14 X 2S) NO

AM IZAD E. Área do terreno 392.00 m2 Preço: 3S,000.00

•

5316 TERRENO - CHISO DE PAULA - RUA 766 LOTE
D-6. TERRENO NO CHICO DE PAULA COM 435,4SM2
(12,14 X 25,05) DE ESQUINA. Área do terreno 435.4S

m2 Preço: 13,000.00

5315 TERRENO - CORUPA - RUA 'XV GlE NOVEMBRO.
TERRENO 546,00 M2; 15,00 M COM A RUA XV DE
DE NOVEMBRO - 44,00 M LADO DIREITO. 2S,SO M
LADO ESQUERDO. 21,30 M FUNDOS. Área do terreno

546.00 m2 Preço: 16,300.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra
A imobiliária da Barra

R

376-00'15
RUA ANGELO RUBI N I, 1 046 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
. para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirâo Aurora, Rio éerro II, distante 3Km do

asfalto(SC-416) - R$f'95.0�O,OO

Casa
alv.

120,()0m2,
fase
final
acaba
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,
8) cllaje cl
três qtos,

sala, copa,

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilsoncorrefor@ferra.com.br

• • • e

Fone 371-2357

108 � ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., cf
190,OOm2, terreno cf 420,OOm2, 1 suíte, 2

qtos, sala, COZ., bwc e gar. R$ 85.000,00

112 - VILA NOVA - casa madeira cf 100m2
+ galpão cf 180m2, terreno e/ 180m2,

terreno cf 1.113m2. Rua 25 de Julho, 1971.
R$ 120.000,00
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rYlRANCHO
RlIMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

-373-0283
Rua lrtneu VilellaVeiga, 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$40.000,00 (Quitada) ou

R$30.000,00 e assume financiamento.

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

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

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

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.

CORREIO DO POVO· 7
. ' .

Cód. 993 - Casa com

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

,

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 -

Negoci�vel.

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

Terreno plano - SR 280 - Próximo FAMEG - Guaramirim -

R$37.000,00.

Cód. 1103 - Terreno com 22.500,00m2 - Plano - Infra-estrutura

completa - Próx. 12 lagoas - Bairro Corticeira - Guaramirim -

'

R$90.000,00 - Negociável.
11

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

Estamos no

planetaimovel.com

Fone/Fax: 275-0051

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 -Ern 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

I,

•

-Cód. 1116 - Casa madeira com 02 quartos - bwc - sala -

cozinha - lavandeia - Terreno com 390,00m2 - lntra-estru
tura completa - Hua jaime Bardin, 504 - Amizade - Guaramirim
- R$15.000,00 - Negociável.

ALUGA-SE: GALPÃO com aproximadamente 300m2 - Rua
28 de Agosto - Centro - Guaramirim - R$1.800,00.

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

-

L
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.

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

TERRENOS:
São Luiz - Ret. 21 - Com área
de 323,00m2 próx. ao Merca
do Franza. Valor
R$16.500,00.

" Vieiras - Ret. 13 - Com área
• de 600,00m2 próx. a creche.

'

Valor R$ 25.000,00 (negociá
veis).
Vila Rau - Ret. 08 - Com área
de 427,00m2 próx. a o Super
mercado Tonin.
Valor R$ 18.000,00'.
Barra do Rio Molha - Ret. 11
- Com área de 774m2, próx. a
Loja de Mat. de Const. Winter.
Valor R$ 23.000,00.
Baependi - Ret. 50 - Com
área de 11.1 03m2, próx. a
Metalurgica Trapp, a aproxi-

I

madamente 800m da Rua
Pref. Waldemar Grubba.
Pussui casa e rancho de

• madeira; lagoas de peixes.
Valor R$ 170.000,00

I Barra do Rio Cerro -

Ref. 39- Em alvenaria com
03 dormitórios e demais
dependê�cias. Valor R$
37.000,00 (Acieta-se casa +

carro como pate do paga
mento)

Amizade - Ref. 40 - Em alvenaria
com 04 dormitórios e demais dep.

Valor R$ 35.000,00.

Amizade - Ref. 31 - Em alvenaria,
com 01 suíte; 01 dormitório e demais

dep. Valor R$ 50.000,00.

�
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Centenário - Ref. 12 - Em alvenaria
com 03 dormitórios e demais dep.:

piscina. Valor R$ 85.000,00.

Três Rios do Norte - Ref. 44 - Em alv
com 03 dorm. e dem-ais 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 25.000nt Valor R$ 50.000,00

SíTIOS:

Três Rios do Norte - Ret. 37
Com área de. 23.400m2, com
50% plana;com nascente de

água. Valor
R$ 53.000,00 '

Vila Lenzi - Ref. 48 - Com área de.
74, 17m2, 03 dormitórios e demais dep.

Valor R$ 48.000,00

,

•

Barra do Rio Molha - Ret.
07 - Com área de 45.000m2,

Baependi - Ref. 03- Com 127m2 de com duas casas em alv.;
área construída, 03 dormitórios e de-

-.

possui làg'oa de peixe,
mais dep.; 01 gar. ValorR$ 60.000,00. nascente de água, riacho;

reflorestamento de

eucalipto. Valor R$
75.000,00
(Troca-se por casa )-.
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Baependi - Ref. 17 - Com 250m2 de
área construída, 03 dormitórios e de
mais dep., 06 gar. Valor R$120.000,00

��UTILIZE
SEU FGTS
PARA

ADQUIRIR
SUA
CARTA DE
CRÉDITO
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Barra do Rio Cerro - Ref. 26 -

Casa Mista, com 02 dormitórios e

demais dep. Valor R$ 24.000,00

.. ' :,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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 -

NEGOCIÁVEL -

•
TELEFONE: 373-
0283 - CRECI 820-J.

OI

• AMIZADE - R.JOAO_

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 Pj2
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:
371-0031. CRECI
550-J

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. GRECI 550-J

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

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

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM 59M2-

02 QUARTOS - BWC -

DEMAIS DEPENDÊNCIAS
- TERRENO COM 375M2
- RUA ERMíNIO
STRINGARI - CORTICEIRA
- R$15.000,00 - NEG. -

TELEFONE: 373-0283-
CRECI 820-J.

CASA ALV. Cj84,00M2,
CjLAJE Cj TRÊS QTOS,
SALA, COPA, COZ, LAV.,
BWC, GAR., TERRENO
Cj892,58M2
(30X29,75), TODA

MURADA, RUA
VERÔNICA D.ROSA SjNQ,
BARRA - R$ 55.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

, JOÃO PESSOA - CASA

ALV., Cj 3 QTOS E
DEMAIS DEP. R$
38.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI
4936.

ÁGUA VERDE - CASA
ALV. COM 75M2,
TERRENO DE 300M�,
RUA HERMíl.JO FCO.
RAMOS (ASFALTADA) R$
50.000,00. OBS.:
ACEITA TROCA POR APTO

Cj3 QUARTOS NO

LENZI. TRATAR: 371

.3724 (CRECI 8054)

OURO VERDE - R$
13.000,00 OU R$
5.000,00 + 36X R$
310,00. TRATAR: 376-

0015. CRECI 1589-J.

• • • , . , . .

472M2 - R$ 25.000,00. R$ 76.000,00.
TRATAR: 371-8814. TRATAR: 371 3724
CRECI 1873-J (CRECI 8054)

GUARAMIRIIVI - VENDE

SE, LOCAL NOBRE
PARA RESIDÊNCIA. R$
22.000,00. TRATAR:
371-8814. CRECI 187�J

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

DEMAIS DEP. _ TERRENO BARRA DO RIO

COM 5.000,00 _ CE�RO-VENDE-SE-RUA
ESTRADA POÇO GRANDE _

ALUISIO BOEING, Cj
_ R$30.000,00 _ NEG. _

566M2. R$ 31.500,00.

TELEFONE: 373-0283 _

TRATAR: 371-8814.

CRECI820-J. CRECI1873-J

CENTRO - SOBRADO
EM ALV. Cj320 M2 - 2.

SUíTES + 2 QUARTOS +

DEPENDÊNCIAS.
TERRENO Cj2.590 M2
- FICA COZINHA Sj
MEDIDA .:PREÇO R$
230.000,00. TRATAR:

371-7931 CRECI1741-J

VILA LENZI - CASA
ALV. Cj170M2 - 3

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

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

�ARAGUÁ ESQUERDO
- cj 479,97m2. Rua
Amabille Tecila Pradi.

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

1741-J

VILA RAU - Cj
455.00M2, R.

BERTOLDO HORST. R$
16.000,00. TRATAR:
371-2357. CRECI 4936

,TERRENO Cj
378,82M2(16,14X23,50),
LOT.NQ 87, LOT. OURO

, VERDE -,- R$
12.000,00. TRATAR:
376-0015. CRECI 1589-J

TERRENO Cj 554,13.
RUA FRANCISCO

.

PIERMANN. PREÇO: R$
.

23.500,00
------- TRATAR: 371-7931 -

CREC11741-TERRENO Cj
390,96M2
(16X24,51), LOT. NQ

144, LOTEAMENTO
ILHA DA FIGUE;IRA - R.

ALEXANDRE KOELER - Cj

TERRENO Cj405,00M2
(22,50X18,50), RUA
JOÃO MAASS, OURO
VERDE - R$ 14.000,00.
TRATAR: 376-0015.
CRECI 1589-J

VILA LALAU - RUA

GERMANO HORST, �j
583M2. VALOR NEGOCI

ÁVEL. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

REF. 2150 - JARAGUÁ
99 - RESIDENCIAL
MIRANDA. - TERRENOS

Cj 325,00M2. ENT.

R$ 2.500,00 + PARCo

24X. TRATAR: 275-
1594. CRECI 612-J

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO cj
I

584 M2, R$
14.500,00. TRATAR:
371 3724 (CRECI·
8054)

CZERNIEWICZ -

TERRENO Cj 364 M2,

R$ 25.000,00, (PRÓX.
PAMA). FONE: 371
3724 (CRECI 8054)

RAU - ÁREA DE 3.073

M2 AO LADO DA

ASSOCIAÇÃO DA CAIXA

EXONÔMICA, ÓTIMO
PARA MINI-CHÁCARA
(ÁREA DE LAZER) OBS:

TRAVESSÃO DOS
FUNDOS. COM O RIO

ITAPOCÚ. - R$
23.000,00. TRATAR:

3713724 (CRECI 8054)

NOVA BRASíLIA -

ÓTIMO TERRENO PARA

MORADIA COM

3.700M2, LUGAR

ALTO, RUA 985,
LATERAL DA RUA (

JOÃO PLANICHECK -

GUARAMIRIM -

TERRENO COM

368,62M2 - RUA "A" -

LOTEAMENTO JARDIM

SANTA RITA - PLANO -

INFRA-ESTRUTURA
COMPLETA - BAIRRO
AVAí - R$9.500,00 -'

NEGOCIÁVEL -

TELEFONE: 373-0283 -

CRECI 820-J.

VILA LENZI -

TERRENO Cj 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 Cj SUíTE +

,2 QTOS, SACADA Cj
CHUR. R$ 78.000,00,
SEMI-MOBILIADO.
TRATAR: 371-8814.
CRECI 1873-J

RUA ADOLFO SACANI
- 36 - APTO. COM

306M2, COM SUíTE +

2 QTOS, DEP.DE

EMPREGADA, 2 GAR. E

DEMAIS DEP. EDIFíCIO
Cj GRANDE SALÃO DE

FESTA, CHUR.,
SAUNA, SALA DE

GINÁSTICA, SALA DE

JOGOS, PISCINAS,
QUADRA ESPORTIVA,
QUIOSQUE E PLAY

GROUND'. PREÇOS R$
162.000,00 Sj ACAB.
INTERNO (PARC.
DIRETO Cj O

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

ED. SCIiIOCHET - 1

SUíTE, 2 QTOS, SALA,

VILA NOVA -

APARTAMENTO -

RESID. MERCEDES,
R$ 18.500,00
ENTRADA + 62
PARCELAS DE 0,52
CUBS. TRATAR:

371 3724 (CRECI
8054)

COPA, COZINHA,
BWC, LAV.,
SACADA E

GARAGEM.1Q

ANDAR, NQ 104.
.

'.
.

PREDIO Cj PISCINA I

, ,

CHUR. COLETIVA,
. Cj MESA BILHAR,
PLAYGROUND,. QUA·

. DRA POLIVALENTE.
R$ 75.000,00
NEG. TRATAR:
275-1594. CRECI
612-J

NEREU RAMOS -

Cj 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, CjLAJE,
3QTOS, SALA,
COPA,COZINHA,
BANHEIRO, LAGOA
GRANDE COM

PEIXE, PASTAGEM,
ÁGUA CORRENTE,
ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA NA
RUA EMíLIO erro
OLDENBURG, NQ

300, JARAGUÁ 99
- R$ 85.000,00 -

ACEITA OUTRO
IMÓVEL COMO
PARTE DE

PAGAMENTO ATÉ
R$ 35.000,00.
TRATAR.: 376-0015.
CRECI 1589-J

POSSO DANTA - C/ :
32.000M2. R .

ESTRADA

CARROEIRA,
CORUPÁ, 1 KM DA
BR 280. R$
23.000,00.
TRATAR: 371-2357. I

CRECI 4936

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Peças mecânicas para pick-up
e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLVS e lOVOlA
* Aplicação de película automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

,

acessórios automotivos

A GANGORRA INSTALADA NA MARANGONI
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
FOI UMA DAS GRANDES ATRAÇÕES DO
DO 12'JEEP 'RA/O .. J. 'RABUÁ UL.

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- e-mail: marangoni.autopecas@terra.com.br • Tel. 372-2900 Tel./Fax: 372-0170
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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onsórcio Nacional

Escolha Agora
Sua Carta de Crédito!!!

gSCOLHA AMARCA E O'MODELO DE SUA PREFERENCIA

,_

M
PLANOS 37 a 60 MESES

PLANOS 32 E-43 MESES

.
, CONTEMPLADOS:

Jaraguá do Sul - Sorteio,
Vera Marlize Schroer

(Carta de Crédito de R$ 2.499,00
para adquirir seu Computador)

,

I
Edson Barbosa Martins

,

Fabio de Medeiros Amâncio
Claudia de Sousa
Milton Faber
Vilmar Medeiros
Neiva M. 'de O. Flores

Moto
Carro
Carro

Computador
Computador
Computador

\

Cíntia C. das Neves dos Santos Moto

CONTEMPLADOS DE NOSSA REGIÃO
Sorteios
Rosaura Alves da Silva Carro

Lances
Dionei Campos

275-0475/9975-7602
Rua Jacob Buck, 120 • Centro • Ao lado do Besc • Jaraguá do Sul • SC

Anexo à PLUS COMPUTADORES

No total foram 325 contemplados do
dia 15 de agosto de 2002 em todo o

Brasil. Sorteios e Lances quinzenal.

Carro

Todos receberão cartas de crédito para
. adquirir seu sonho, póderão adquirir
em qualquer toje de sua preferência,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 3

VEl\IDECASA

* PENSAMENTO DO DIA *

el!do Alug
PLANTÃO: 9133-7539 Fabrício ou 9993-6992 Fernando

E-mail: garcia@unerj.br - CRECI1541-J - Rua João Planinscheck, 302

A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE
• Casas com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salão de Festas cf churrasqueira
• Bnancíamento pela CEF em até 240 meses'

Construtor

fA�MENDE!i
'VL!iIBARA
t\l<.�..lt««;tlWt.�'X.WA

275-2163

(47) 275·2163 "Evidencie suas idéias com atos concretos e humildes, assim
estarás manifestando as razões de seu querido coração" •••

IODO· Nereu Ramos -Iot. Murara, c/ 386,00m' R$ 12.000,00
1011· Vila Lenzi· R. Paulo dos Santos, c/ 500,00m' R$ 25.000,00
1012· Barra do Ria Cerro· R. Oscar Schneider, c/ 409,00m' R$" 16.000,00
1013· Nova Brasília· R. João Ploninscheck, c/ 1.240,00m' R$ 85.000,00
lOIS· Czerniewicz· R. Rob�rto Ziemonn, c/ 1 037,00m' R$ 95.000,00
1016· Três Rios do Norte· de esquino, loto Sto Antônio, c/ 751,05m' R$ 22.000,00
1024· Barra do Rio Cerro· R. OscorSchneider, c/ 480,00fll' .. R$ 16.000,00

. CASAS
2000· VILA RAU· coso de alvenaria, c/ 117,OOm' e terreno de 2.407,00m' : R$ 145.000,00
2001·AMIZADE·lol. Versolis II, c/ 370,00m' -terrene de 450,00m' R$ 45.000,00 em construfão
2002· AMIZADE -Int, Versolis II· coso em olv., c/ 150,00m' -terrene de 450,00m' R$ 45.000,00
2009· BARRA DO SUL· o 800m do praia, sobrado olv.. 150,00m'. Terreno c/300,OOm' R$ 45.000,00

;0 IO· VILA LENZI· coso em olv., c/ 258,00m' -ferrene de 418, 12m' R$ 160.000,00

/'2. Czerniewicz· R. Antonio Gesser, 113, c/ 160,00m' R$ 80.000,00

/'6. Vila 'fava· c/395,00m' + piscina R$ 260.000,00 + finan
. /21. JGUA ESQUERDO· R. Joôo lonuário Ayroso, 2820, c/202,00m'· em olv. Terreno de'450,OOm' RS 116.000,00
.

2022 •.Vila Rau· R. Anton Frerich, 101. 73, c/ 160,OOm' R$ 53.000,00

2�30 ·I1ha da Figueira· R. Águas (Ioros, olv., c/ 128,53m' R$ 58.000,00

2/'• Czerniewicz· ótimo localizoçôo, c/ 155,OOm' R$ 110.000,00

2/2 ·João Pessoa· Ruo Fritz Setler- Sobrado, terreno c/322,00m' e contr. c/ 164,00m' R$ 90.000,00

2034 ·I1ha da Figueira· R. Domingos Rosa, 302, c/ 326,00m' R$ 120.000,00

2/S• Barra í/o Rio Cerro· mini·chácoro c/ terreno de.2900,00m'e coso c/ 87,50m' R$ 15.000,00

2036• Baependi -Iot, Bortel· coso olv., c/ 140,00m'e terreno c/ 3BO,00m' : R$ 80.000,00

2038• Vila Amizade· Schroeder I, c/ 170,OOm' : R$ 22.000,00

2040 ··Nova Brasilia· R. 0110 Kuchenbecker, c/ 150,OOm' R$ 31.000,00

2041• Nereu Ramos· (aso olv. c/186m', terreno c/ 450,00m' R$ 45.000,00

2042• Nereu Ramos·· (aso olv. c/ 90,30m', terreno c/ 550,OOm' R$ 35.000,00

204S• Centro· R. Antonio (orlas Ferreiro, Galpão (omerciol, c/ 500m', terreno c/ 1218,00m' R$ 330.000,00

20�6. CentenlÍrio· (aso olv. c/ 200,00m', terreno c/ 360,OOm' R$ 85.000,00

20S
I· �iJa Lenzi/Nova Brasília· (aso de mod., R. Joâo Plonischeck, terreno c/400m', e consl. c/ 80m' .. R$ 55.000,00

20
2· Agua Verde· (aso misto, R. Jorge Buhr, terreno cIlOO,OOm' e o constr. c/II O,OOm' R$ 50.000,00

20�4. Schroeder· R. Rodolfo Wilbrotil' coso olv., c/ 116,00m' e terreno c/ 615,00m' : R$ 21.000,00

20/· Vieiras· (aso olv., R. Gustavo lessmnnn- Terreno c/375,00m' e constr.c/ 11 O,OOm' R$ 33.000,00
6· Figueirinha· R. Anélio Nicochelli· coso olv., c/ 176,00m' e terreno c/ 450,00m' /. R$ 45.000,00

300
APARTAMENTOS

300'• Centro· cobeturo c/ 400,00m' R$ 160.000,00

3002• Centro· R. Reinoldo Rou, c/3 qtos, é/ 120,00m' R$ 65.000,00

3��!: ��: :�:;:;:::: :��:� ::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� �::�����
4· Centro· Ed. Schiochet, R. Borôo do Rio Bronco

; R$ 85.000,00
, CHACARA

9000 ·,Três Rios do Norte· c/ coso de 100,00m', e íerrencde 23.000,00m'· Topografia plono : R$
� �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lrrrobtllárta Jardim Jaraguá Ltcía.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 - 371-6582/ Plantão: 9997-9471

CENTRO - ótimo

apto no Ed. Jacó
Emmendoerfer (2°
andar), com área total
de 190m2, suíte
(mobiliada) cl hidro
+ 2 qtos, sala ampla
cl sacada, bwc-sociol,
bwc-serviço, cozinha
cl armários sob

medida, área serviço,
dep. empregada, gar.
pi 2 carros. Valor
R$85.000,OO

VILA RAU (Lot. Renascença) - casa

nova em alv. cl área total de 150,00m2,
suíte + 2 dorm., sala .cmplo, bwc-social,
cozinha, área serviço, garagem pi 2 car

ros, área cl chur. " terreno cl 400,00m2•
Valor R$ 85.000,00 (aceita financ.)

CZERNIEWICZ _. cose nova em alv., cl área
total de 155,00m2, suíte + 2dorm., sala cm
pia, bwc-social, coz., óreo serviço, gar. +

edícula cl quarto e bwc - terreno cl 390,OOm2•
Valor R$ 110.000,00 (próx. Cal. Alberto Bauer).

CENTRO - apto
no Ed. Schiochet
(30 andar), c/ área
total de 170m2 -

suíte + 2 qtos,
sala ampla cl
sacada, bwc
social, cozo cl
armários bob
medida, área
serviço, dep. empr.
cl bwc, gar., área
de festa, psicina.
Valor R$
85.000,00 ou (lO
andar) cl terraço
por R$ 78.000,00

SÃO LUIS - (Próx. CAIC) casa em alv., cl
total de 140,00m2, 4 dorm., 2 salas, 2

bwcs, coz., área serviço, gar., terreno cl
450,OOm2• Valor R$ 48.500,00.

ILHA DA FIG.UEIRA - ótima casa em alv.
cl área total de 248,00 m2, 2 suíte, cf 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)

VILA RAU (Lot. Renascença) - casa

novo em alv. cl área total de 160,00m2,
suíte + 2 dorm., sala ampla, bwc-sociol,
cozinha, área serviço, garagem pi 2 car

ros, área cl chur. - terreno cl 400,OOm2•
Valor R$ 92.000,00 (aceita financ.)

VILA RAU (Lot. Renascença) - sobrado
novo, cl total de 200,OOm2, suíte + 2 dorm.,
2 salas, 2 bwcs, coz., área. serviço, gar. pi
2 carros, área cl chur. - terreno cl 400,OOm2•
Valor R$ 100.000,00 (aceita financ.)

"

CZERNIEWICZ - çasa em alv. cl áreM
total de 180,OOm2, suíte + 2 dorrn., 2
salas, 2 bwcs, cozinha, área serviço,
garagem pi 2 carros; área cl chur. -

terreno cl 400,00m2• Valor negociável.

VILA LALAU - casa alv. (semi-nova), cl área
130,OOm2, 2 dorm. + edícula cl qto e bwc,
sala, 2 bwc, coz., área serv., gar. pi 2 carros

cl chur. - terreno cl 500,OOm2• R$ 85.000,00
(aceita apto no centro de menor valor)

I,

VILA NOVA - ótima casa em alv. cl
área total 'de 180,OOm2, suíte + 2

.dorm., 2 salas, escr., bwc-social, lavabo,
cozo cl armários, área serviço, gar.,
terreno cl 450,OOm2• Valor R$
105.000,00 (aceita proposto},

CENTRO - ótimo apto no Ed. Royal Barg
cl área total de 134,OOm2, suíte -1'- 2

dorm., sala cl sacada + ehur., bwc
social, coz., área serviço, gar., salão
festa, piscina. Volor R$ 100.000,00.

A IMOBILIÁRIA JARDIM JARAGUÁ, está disposta em ze

lar seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade!
Estamos necessitando de imóveis para fins de locação,

principalmente casas.

VILA RAU - casa nova em alv. (pronta) cl
área total de 134,OOm2, suíte + 2 dorm., 2
salas, 2 bwcs, coz., área serviço, gar. pi 2
carros, área cl chur. Terreno cl 500,OOm2•
Vcilor R$ 100.000,00 (próx. Uneri)

CENTRO - apto no Ed. Korine cl área
total de 75,00 m2, 2 dorm. sala com

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 2298- NOVA
BRASIL/A· R: JOSÉ
EMMENDOERFER, 981 •

S08RADO ALV, 160 M2, 1
SUíTE COM ClOSEr, 2 DORM,
LAVABO, PISCINA, GARAGEM.
FICAM MÓVEIS COZINHA,
SUíTE E ÁREA DE FESTA.
R$ 100.000,00. TROCA POR
MAIOR VALOR

r;

REF 3066 - NEREU RAMOS - DR 280
PRIMEIRA ENTRADA NEREU RAMOS·

TERRENO 24.094 M2. R$ 144.000,00

REF 2294 - SÃO LUIZ· R: LEVINUS
KRAUSE, 750 • CASA ALV 143M2, I SUíTE,
2 DORM, BANH, GAR. TERRENO 383,39M2.
R$ 53.000,00. TODA LEGALIZADA PARA

. UntlZAÇÃO DE F�NDO DE GARANTIA.
ACEITA CASA ATE R$ 25.000,00 REF 2300 - SÃO LUIS - R: JOSÉ

NARLOCH . SOBRADO ALV 250 M2, 1
SUíTE, 2 DORM, GARAGEM._RS '

120.000,00. ACEITA CASA OU
APARTAMENTO

ALUGUEL
Ed. Ano Crislino _ R.
Pedro Gonzaga, opio c/
óreo 1010111 Om', 1
suile, 2 dorm., 1 bwc,
socado, chur., individual
biciclelório, 2 porlões
elelr., cenlrol de gó, e
goro Enlr.J.
RS 43.000,00 + 5 x
980,00 (1,60 CUB's)

REF 9001 - JGUÁ ESQUERDO· R: SÃO
JOSE, 160· CASA ALV 160 M2, 1 SUíTE, 2

DORM, ESCRITÓRIO, BANH, GARAGEM.
.

R$ 630,00 MENSAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHROEDER- casa com aprox. 130m2

CENTENÁRIO - casa com aprox. 430m2

SÁBADO, 24 de agosto de 2002

../ALUGA

FIGUEIRA - casa com aprox. 118m2
AMIZADE - casa com aprox. 160m'

Área de terra com 3.000m2, próx, Botafogo ., Barra do Rio 'Cerro

Área de terra com 1.300m2, próx. Acaraí - Centro

Rua José Emmendoerfer, 704 if 371-2507

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

m

REF. 302 - EDIF. PÉROLA NEGRA - 120m2, 2

dorms. - Centro. R$ 75.000,00
REF. 303 - EDIF. KLARICE KOCH - 115m2, 2 dorms.

- Centro. R$ 65.000,00
REF. EDIF. SUELEN - 105m2 - 3 dorms. ' Próx.

Resid. ,Champagnat - R$ 53.000,00
REF. 304 - EDIF. ROYAL BARG - 160m2 - 3 dorms.
- Centro - Entr. + financ. direto.

REF. EDIF. GONZAGA - 120m' - 2/3 dorms. - Vila

Nova (ótimo padrão de acabamento) - Entr. +

financiamento direto (Entrega 2003) - Consulte-nos!

CASAS -

* Nereu Ramos - R$ 19.000,00, aceito carro
* Boa Vista - R$ 6.500,00
* BoaVista - R$ 14.000,00 + parcelas
* Ilha da Figueira - R$ 20.000,00 - aceita troca

o

LOTEAMENTO
* Lot, Souza - R$15.500,OO - Aceita troca

TERRENOS
* Figueira - R$ 18.000,00 - negociável
* Amizade - R$ 13.000,00 - negociável
* Três Rios - R$ 13.000,00 - negociável

Laa

REF. 511- Terreno c/ 476,70m2. R.
Francisco Hruschka, Ana Paula II.

R$22.000,OO

CRECI • 1959.J

REF. 102-CASAALV.-3dorrns, 12Om'-Amizade-R$43.000,OO
REF.l03-CASAALV. (2P1SO)-3dorrns-Rioda Luz-R$65.000,oo

. REF. 10�' - CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Estrada

Nova - R$ 40.000,00
REF. 106 - CASAALV. - 3 dorm. (231,00m2) - Bairro

.Santa Luzia - R$ 35.000,00
REF.l07 -CASAALV. -2 dorms, 88m'-Barra Rio Molha-R$
45.000,00
REF.l00-CASAALV. -3<bms, 144rn"-Estra:la t-bva-R$40.000,oo
REF. 110 - CASA ALV. (SOBRADO) - 3 dorms - Vila

Carolina - Rio Branco - Guaramirim - R$ 27.000,00
REF. 111 - SOBRADO ALV. (NOVA) - 3 dorrns - Ana

Paula II - R$ 1l.0.Ooo,OO
REF.113-CASADEMNJ. -3dorrns, 8Qn2-Vila t-bva-R$80.ooo,oo
REF. 115 --CASA ALV. (NOVA) - 3 dorrns., c/203m' -

- Vila Nova - R$ 160.000,00
REF.:I.17-CP&.ALV.-3<bms,15()n'2-"hada�ra-R$60'OOO'OO
REF: :I.19-CASAALV.-l suíte+2dorrns, 165m2-t-bva Brasilia-R$
95.000,00
REF. 1�1- CASA ALV. (SOBRADO) -170m' - Czerniewicz - R$
1AO.OOO,OO
REF. 122 - CASA ALV. - 3 dorm., 95m' - Jaraguá Esquerdo - R$
70.000,00

ó v e s

REF. 124 - Casa alv., 1 suíte + 2

qtos, 200m', Resid. Champagnat.
R$:13O.000,OO

- \

REF. 123 - casa Mista com aprox. -105m2 - terreno com

722m2 - Próx. Urbano - Jguá Esquerd0 - R$ 35,000,00
REF.124-CasaAlv.c/200m2, lsuíte-2dorrn., Champagnat
R$ :130.000,00

REF. 401 - Sala comercial - 62m2 - Centro - R$

40.000,00 (aceita carro e parcelamento)

REF. 501 - Área 325m2 (Próx. Colégio) - Ilha da

Rgueira : R$ 25.000,00

.

REF. 502 - Área 300m2 (Próx. Faculdade) - Bairro

Estrada Nova - R$ :1.2.000,00 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$ :1.2.000,00
REF. 507 - Área 350m2 (ótima Vista) - Vila Nova - R$

25.000,00
REF:509 - Terreno c/ área 360m2, próx. Sàlão 25 de Julho
- após Malwee. Entr. R$ 3.500,00 + R$ 250,00 I mês
REF. 511- Terreno c/ 476,70m2, próx. Mercado Souia
- Ana Paula II - R$ 22.000,00
REF. 512 - Terreno c/ 3;515,15m2, Vila Lenzi. R$

:1.2.000,00 + 48x
.

REF. 600 - Galpão Industrial, área constr. 400m2, área

terreno 737m2, próx. Posto Behiing. R$ 1l.0.OOO,OO

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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CORREIO DO POVO 7

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home Page: www.itaivan.com.br

2462 - VILA LENZI - terreno cl
682,40m' - R. Emílio Floriane, esq.
R. Lorenço Kanzler. R$ 27.000,00

1969 - BARRA DO RIO MOLHA
- casa alv. cl 245,00m2, 3

dorrn., 1 bwc, sala, copa, coz.,
lav., gar. cl área festas .:
Terreno cl 992,50m2. R.

Adolfo Antônio Emmendoerfer,
1700 .; R$ 68.000,00

5142 - AMIZADE - Casa alv. él
130,87m2 cl 1 suite + 02 dorm., 01

bwc, terreno cl 420,00m2. Rua
Frederico Todt, 361 - R$55.000,OO

Ref. 6020-
Sala
Comercial
cl
79,47m2 -

Centro -

Sala com

quatro
divisões +

bwc - 7°
andar -

5157 - CZERNIEWICZ - Casa alv. cl
156,00m' - 03 dorm., 02 bwc (1 cl
Hidro), terreno cl 378,00m2. Rua
Henrique Marquardt. R$ 65.000,00

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

somente a vista

5040 - CENTRO - Casa alv. cl
170,00m2 + 1 casa antiga cl

96,00m2 - comercial - Res. ao lado
da Studio FM. Terreno cl

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

5149 - VILA LENZI. - Casa alv. cl
15000m2 suíte + 2 dorm., 1 bwc.
Terreno cl 458,00m2. R. Servidão
João Planinscheck, próx. Weg I.

R$ 59.000,00

2465 - AGUA VERDE - Terreno cl
496,75m2. R. Henrique Nagel,

lote B2. R$ 32.000,00

2406 - CENTRO - terreno comI. cl
2.655,00m'. R. Preso Epitácio
Pessoa - R$ 120.000,00 nego

5156 - BARRA DO RIO MOLHA

sobrado, cl 140,00m2, suíte + 2

dorm., demais dep. Terreno cl
802,50m2. R. Ana Zacco, 234 -

R$95,000,00

Ref. 5137 - VILA RAU - casa alv,
nova, cl 150,00m2, suíte + 2

dorm., 1 bwc social, sala, copa,
coz., lav., gar. Lot. Renascença -

R$ 85.000,00

5074 - VILA LENZI - casa alv. cl
175m2, suíte + 2 donm., 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

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

Ref. 5150 - Três Rios do Sul - casa

alv., cl 70m2, 2 dorm., 1 bwc, copa,
coz., lav., toda murada, cl jardim.
Terreno cl 464,00m2. R. 699,
Augusto Demarch, próximo CTG Laço
Jaraguaense - R$ 27.000,00 + fino

4292 - CENTRO - Ed. Schiocht, cl
153,00m2, suíte + 2 dorm., coz.,
cl 2 armários, próx. Angeloni.

R$ 85.000,00
o

5134 - VILA RAU - sobrado cl
210,00m2, lot. Renascença - suíte
cl sacada + 2 dorm., bwc social, sala
estar, jantar, lavabo, copa/coa. cl
armários emb., salão de festas cl

chur. Terreno cl 364,70m2• R. 753,
nO 27. R$ 67.000,00 sinal + financ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OPORTUNIDADE

ED. BRUNA MARIANA '- na rua

da Uner] - Obras em andamento

Apto cf 2 dorm., sala,
coz., bwc. A partir
de R$ 4.600,00

de entrada

Apto cf 1 dorm., sala,
coz., bwc -, A pa rti r
de R$ 3.600,00

de 'entrada
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�PanAmericano
Consórcio NrtdonaJ

A CHALÉ TRAZ
PARA JARAGUÁ DO SU.L �f.���,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$' 1,63,00 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 



Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275_-2777

lO CORREIODO POVO

COO 013 - ANA PAULA - residência em alvenaria com

3 quartos, demais dependências, em frente ao colégio -

Valor RS 58...000,00
COO 017- SAO LUIZ - residência em alvenaria medindo
180,00m2 -I suite, 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, órea de

! festas, garagem - terreno medindo 1 :094,00m2 - Rua:

I Amazonas - Valor RS 150.000,00
COO 027- VILA LENZ/� residência em alvenaria com 3

. quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
garagem - Valor RS 60.000,00

\ COO 034 - BAEPENDI- Sobrado medindo 350,00m2
I - I' suite, 5 quartos e demais dependências - ao lado da

Ródio Jaraguó - Valor RS 160.000,00
COO 037- VILA LALU- Terreno todo murado com sala

. comercial- Valor RS 28.000,00
COO 051 - BARRA DO RIO MOLHA - residência em
alvenaria com I suite, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,

I banheiro, 2 garagem - Valor RS 53.000,00
I COO 058 - ANA PAULA - 3 em I - Sala comercial com
� banheiros, residência em alvenaria com 3 quartos, galpão
I em alvenaria com banheiros - Valor RS 90.000,00
� COO 063 - NOVA BRASIL/A-residência em alv. com 1
I suite, 2 qtos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 bwc,
i terraço, garagem, sala comercial- ValorRS 100.000,00
I COO 070 - JARAGUA ESQUERDO -I galpão medindo

I 200,00m2 + I galpão medindo 240,00m2 interligados,
escritório, banheiros, mezanino ,

, COO 079 - CHICO DE PAULO- Area de terra medindo
4.39I,OOm2, com frente para a Rua francisco de Paula
Valor RS 48.000,00
COO 080 - NOVA BRASILlA - Terreno medindo
750,OOm2 na Rua João Planincheck - Valor RS
75.000,00" - T[oca por imóvel na praia de menor valor
COO 108 - SAO LUIZ - sobràdo, 1 suite com doset
mobiliado, 2 quartos, cozinha mobiliada, 2 salas mobiliadas.,..
2 banheiros, 2 garagens, lavanderia, dep. de empregada,

í escritório, sala intima, sacadas - Valor RS 110.000,00
1 coo 113 - VILA NOVA - residência em alvenaria
l medindo 400,00m2 - I suite, 3 quartos, demais
dependências - Valor RS 130.000,00
COO 114 - VILA LENZI- SOBRADO NOVO - 1 suíte,

I 2 qícs, 2 solas, 2 bwc, cozinha, lavanderia, terreno todo
I murado - Valor RS 95.000;00

COO 116-ANA PAULA-res. emalv. de esquina, 3qtos,
sala, copo/coz., lov., banheiro - Valor RS 65.000,00
COO 117- VILA LENZI- Terreno de esquina medindo
2.716,OOm2 -com 65 metros de frente para a rua Venâncio
da Silva Porto - Valor RS 110.000,00
COO 129 - RAU - 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, terreno todo murado perfazendo 2
esquinas - Valor RS 75.000,00
COO 131- VILA NOVA- Residência medindo 235,00m2
- 3 qtos, 3 salas, escritório, sala, coz., lav., garagem, órea de
festas com churrasqueira - Valor RS 120.000,00

! COO 134 - VILA LENZI- terreno de esquina medindo
! 875,00m2 - Valor RS 22.000,00
I COO 138 - CORUPA - Bairro Ano �om - Res. em alv.

I
nova, I suíte, 2 qtQ.s, demais dep. - Valor RS 40.000,00
COO 140 - JOAO PESSOA - res. em alv., 3 qtos, sala,
coz., lav., ban�eiro, gara'gem - Valor RS 35.000,00
COO 141- AGUA VERDE-l suíte, 3 quartos, 2 salas,

I copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 4 garagens, órea de

1 festas - Valor RS 180.000,00

I' COO 144 - ANA PAULA - residência em alvenaria com

'. 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
! varanda, terreno todo murado - Valor RS 35.000,00
·
COO 157 - VILA NOVA - resido em alv. medindo

1191,00m2 - I suíte, 2 qtos, demais dep., ficam moveis
embutidos - Valor RS 130.000,00

� COO 165 - SCHROEDER:-MINI CHACARA - Residência

I em alv. novo -I suíte, 2 qtos, sala, cozinho, lev., banheiro,
!

órea de festas, piscina em construção, fonte, grande órea de
í jardim, terreno todo murado - VALOR RS 35.000,00
, COO 176-ILHA DA FIGUEIRA-Residência em alvenaria

J medindo 200,00m2 -1 suíte, 2 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
coz., lov., dispensa, garagem, órea de festas, piscina, terreno

, medindo 2.000,00m2 todo murado:;- Valor RS 75.000,00
COO 186 - VIERAS - residência em alvenaria com 3

j quartos e demais dependências - Valor RS 50.000,00
·

COO 199 - LOTEAM. MIRANDA - Residência mista - 3
·

qtos, solas, coz., lav., bwc, garagem - ValorRS 25.000,00
COO 200 - RIO MOLHA - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem, casa de madeira nos fundos

Va�or RS 45.000,00

I

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

COO 201 - CENTRO -lanchonete completa com instalações
para lanches, refeições, sorveteria ou qualquer outro tipo de fest
food - próx. ao terminal rodoviório - Valor RS 45.000,00
COO 205 - AMIZADE -lotes prontos para construir, com
toda infra-estrutura jó formada - Valor RS 11.000,00
COO 206 -ILHA DA FIGUEIRA - Residência em alvenaria -

3 qtos, 2 bwc, 2 salas, e demais dep. - Valor RS 5S.000,00
. COO 208 - VILA LENZI- Locadora de vídeo completa em

funcionamento, locação de games - Valor RS 10.000,00
COO 212.- CZERNIEWICZ - 2 residêrlcias em alvenaria - 2
suíte, 3 quartos, 3 $alas, copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
órea de festas 2 garagem - Valor RS 149.000,00
COO 216 -ILHA DA FIGUEIRA - Excelente - órea de terra
medindo 17.000,00m2 ideal para qualquer tipo de industria ou

comercio na Rua José Teodoro Ribeiro- Valor RS 300.000,00
COO 217- VILA LENZI- sobrado em alto padrão - I suíte
com sacada, 2 quartos com sacada, copa, COzinha, lavanderia,
banheiro, lavabo, sala de estar, sala de tv, órea de festas com

piscina, garagem para 2 veículos - Valor RS 165.000,00
COO 218 - ANA PAULA - Casa em alvenaria - 3 quartos,
sala; coz., lav., banheiro, garagem - Valor RS 30.000,00
COO 224 - CZERNIEWZCI- Terreno medindo 480,00m2-
galpão medindo 70,00m2 de esquina - próximo à ponte- Valor
RS 70.000,00
COO 230 - CENTRO - terreno no centro da cidade medindo
1.300,00m2 - Valor RS 350.000,00
COO 251 - NOVA BRASIL/A - terreno medindo 470,OOm2
- excelente localização - Valor RS 42.000,00
COO 252 - ANA PAULA - residência em alvenaria com 3
quartos, e demais dep.endências - Valor RS 35.000,00
COO 263 - VILA RAU- órea de terra medindo 10.500,00m2
- residência antiga - Valor RS 300.000,00
COO 264 - CENTRO - prédio na Av. Getúlio Vargas -

residencial e comercial- Valor RS 250.000,00
COO 265 - CENTRO - apartamento de alto padrão, com 1
suíte, 2 quortos; sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - ROYAL BARG RESIDENCE - Valor RS 100.000,00
COO 268 - SANTOANTONIO- 3 residências em um terreno
- ótimo para investidores para locação - Valor RS 25.000,00
COO 269- BARRA DO RIO CERRO-Sobrado com I suíte,
3 quartos, sala intima, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, escritório,
dispensa, lavanderia, dep. de empregada, órea de festas,
aquecimento a gós, 3 garagens, muros de pedras, calcamento
interno, massa corrida - Valor RS 120.000,00 (troca-se)
COO 272 - ANA PAULA- residência em alvenaria com I suíte,
2 quartos, copa/cozinha, sala, lavanderia, banheiro, órea de.
festas, garagem - próx. ao postoMIME- Valor RS 55.000,00
COO 273 - ILHA DA FIGUEIRA - residência mista com 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem
dispensa, galpão - Valor RS 40.000,00
COO 274 -ILHA DA FIGUEIRA - chócara medindo 50.000m2

.

-c/excelente res., lagoas, estrada, muro - ValorRS 150.000,00
COO 279 - VILA RAU-órea de terra medindo 10.500,00m2
- galpão novo próprio para qualquer tipo de comercio -

residência em alvenaria - ValorRS 270.000,00
COO 280- VILA RAU- Terreno medindo 450,00m2 - próx.
à faculdade - pronto para construir - Valor RS 23.000,00
COO 281- GUARAMIRIM - Chócara medindo 63.000,0011)2
- órea de festas c/ chur. e piscina Próx. a FAMEG - Valor RS
120.000,00
COO 283 - VILA LENZI- Residência em alvenaria medindo
270,00m2 com 4 quartos, 3 salas, 3 bwc, 2 dispensas, cozinha,
lavanderia, órea de festgs, garagem - Valor RS 220.000,00
COO 284 - JARAGUA ESQUERDO- Residência em alvenaria
- terreno com duas frentes, sendo uma para rua: João Januório
Ayroso - Valor RS 50:000,00
COO 286 - JARAGUA ESQUERDO- Mini chócara no centro
da cidade - órea medindo 2.200,00m2 - residência mista em

ótimo estado - Valor RS 60.000,00
COO 287- SANTA LUZIA - Residência am alvenaria com 3
quartos - terreno medindo 2.500,00m2 - rancho de madeira
lagoa - no Centro - Valor RS 45.000,00

.

COO 288 - ANA PAULA - Residência em alvenaria com 4
quartos, 3 banheiros, 2 cozinhas, 2 lavanderia, órea de festas,
garagem - Valor RS 58.000,00
COO 290 - ILHA DA FIGUEIRA - 3 resido em um terreno
medindo 1.280,09m2 - ótimo para locação - Valor RS
85.000,00
COO 291 - CENTRO- terreno medindo 20X35 -700,Obm2
- Próximo a Fiat Javel- Valor RS 350.000,00
COO 293 - CENTRO - Edifício Monte Cario - I suíte com

sacada, 2 quartos, sacada tripla, sala em dois ambientes, cozinha,
lavanderia, bwc social, 2 vagas oe gar. - Valor RS 120.000,00
COO 295 - PICARRAS - Sobrado medindo I 00,00m2 - 3

medindo 80,00m2 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, lav.,
bwc, garagem - Valor RS 25.000,00
COO 328 - NOVA BRASILlA - 2 Residências (Misto
200,00m2) + (alvenaria 70,00m2) - 3 quartos, 3 salas,
copa, cozinha, lavanderia, 3 henheirns, 2 garagens -

Valor RS 120.000,00
COO 329 -ILHA DA FIGUEIRA - Loteamento Piazero
- 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banlieiro, deposito
- Valor RS 30.000,00
COO 331 - SCHOROEDER - casa mista - 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor RS 18.000,00
COO 332 - CENTRO - Terreno de esquina na Ruo

. Alagoas medindo 771 ,00m2 - Valor RS 55.000,00
COO 335 -ILHA DA FIGUEIRA - casa mista com 3
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
galpão - Valor RS 18.000,00
COO 336 - ITAJUBA - Terreno próximo à praia
Valor RS 8.000,00
COO 337 - VILA NOVA - 4 quartos, 2 salas, 2
banheiros, copa, cozinha, lavanderia, órea de festas,
garagem - Valor RS 80.000,00
COO 338 - NOVA BRASIL/A - Edifício Mathedi 11-
3 quartos, sala, cozinha mobiliada; lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 52.0pO,00
COO 339 - BARRA - Area de térrea medindo
16.000,00m2 - órea industrial - Valor RS
120.000,00
COO 340 - ILHA DA FIGUEIRA - Terreno medindo
395,00m2 - Lot. Divinópolis - Valor RS 15.500,00
COO 342 - CHICO DE PAULO - 4 quartos, solo,
copa, cozinha, lav., banheiro, garagem, órea de festas,
terreno medindo�.500,00m2 - Valor RS 110.000,00
COO 343 - JOAO PESSOA - 2 quartos, sala, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 20.000,00
COO 344 -ILHA DA FIGUEIRA - I suíte, 3 quartos,
2'banheiros, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, garagem
- Valor RS 96.000,00
COO 345 - JARAGUA ESQUERDO -Sobrado novo,
I suíte, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, cozinha, lavanderia,
órea de festas, garagem - Valor RS 120.000,00
COO 346 - BARRA - chócara medindo 50.000,00m2
- casa ontiga, lagoa, aviório, rancho, galpão - Valor
95.000,00
COO 347-ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado novo-I
suíte com hidro, I suite simples, 2 quartos, 2 salas, 2 bwcs,
órea de festas, gar., aquecimento:;- RS 135.000,00
COO 348 - BARRA - 4 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 60.000,00
COO 349 - VILA LENZI- Terreno. de esquina medindo
1176,50m2 de frente para a rua Venâncio da Silva Porto
- Próximo a WEG 1- Valor RS 65.000,00
COO 350 - AGUA VERDE - terreno medindo
468,00m2 - em frente ao Shopp Club - Valor RS
18.000,00
COO 351 - NOVA BRASILIA - Edifício Mathedi - 2

qtos, doset, coz., lav., bwc, garagem - Valor 52.000,00
- TROCA POR APTO EM MEIA PRAIA -ITAPEMA
COO 352 - SÃO LUIZ - Residência em madeira com 2

qtos - próx. a Madre Paulina - Valor RS 15.000,00
COO 353 - VILA NOVA - Terrenos exelentes próx. o
igreja Rainha da Paz - Valores a partir de RS
38.000,00
COO -354 - NOVA BRASIL/A - Terreno medindo
800,00m2 no rua José Emmendoerfer - Valor RS
50.000,00
COO 355 - ESTRADA NOVA -Área de terra medindo
8.700,00m25 - ótimo para loteamento - Valor RS
125.000,00

�

COO 358 - ILHA DA FIGUEIRA - Área de terra
medindo 38.000,00m2 - Valor RS 200.000,00
COO 359 .,.. VILA LALAU - Sobrado com I suite, 3
quartos, dep. de empregada, sala, copa, cOZ., lavanderia,
banheiro, lavabo, garagem - Valor RS 110.000,00
COO 360 - CENTRO - Residência com 3 quartos, 2
banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 90.000,00
COO 361 - NOVA BRASILlA - terreno de esquino
medindo 1.0000,00m2 - exelente para qualquer tipo de'
comercio - Valor RS 100.000,00
COO 362 - GUARAMIRIM - Sobrado com I

SUit]com hidro, 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia,
2 banheiros, escritório, área de festas - Valor
RS130.000,OO

',<V�-·V··�'·''''''''''"''�'_'''''''·�'''''_'_'''''W'__'�''�'<'''"-''''''_''_�''� .. �._-.,���",.,,_,,,_�.���._w.,,�,,,,,,,�,,_ __,.,, ".- ...•'"."".-."�,......,'»»''''''''*''M�� ..............� �,, .•..,''''''''_'''

quartos mobiliados com sacadas, 2 bwc mob., lavanderia mob.,
cozinha mob. com freezer, geladeira, fogão, sala mobiliada
completamente (som), dispensa, 2 vagas de gar., telefone, saída
para barco no rio, 400,00 mts. da praia --; Valor RS 62.000,00
COO 296 - NOVA BRASIL/A - Area de terra medindo
3.726,62m2 - com três frentes para ruas comerciais, João
Planincheck - José Emendoerfer - Amazonas - já separados 8
lotes comerciais ou residenciais - Valor RS 350.000,00
COO 297- ARAQUARI- Fazenda para criação de gado
totalmente formada com todas as benfeitorias prontas e

postagem - medindo 15.580.000,00m2 totalmente cercada
Valor RS 4.500.000,00 ,

COO 299 - VILA LALAU- Area de terra medindo 43.689,00
- com 55,40m de frente para a Av. Pref. Waldemar Gruba -

Valor RS 480.000,00
COO 300-ANA PAULA-I sala comercial + 2 residências
ao lado do Posto Mime - Valor RS 70.000,00
COO 301 - BARRA - Residência em alvenaria com 3 quartos
e dois banheiros - ótimo para comercio - em frente ao Posto
Cidade - Valor RS 48.000,00
COO 302 - ANA PAULA - Residência em alvenaria com 3
quartos na Rua José Narloch - Valor RS 35.000,00
COO 303 - AMIZADE- residência em alvenaria nova (pronta)
medindo 145,00m2 - I suíte, 2 quartos, sala em 2 ambientes,
banheiro social, cozinha, órea de Nst6s, 2 vagas de garagem,
jardim, terreno todo murado - Valor RS 90.000,00
COO 304 - VILA RAU - Condomínio Renascenca - Residência
nova em alvenaria medindo 150,00m2 - I suíte) quartos, sala
em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de
garagem, órea de festas - Valor RS 85.000,00
COO 305 - VILA RAU- Condomínio Renascenca - Residência
nova de esquina em alvenaria medindo I 64,00rÍ12 - I suíte, 2
quartos, sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2
vagas de gorag�m, área de festas - Valor RS 92.000,00
COO 306 - SAO LUIZ - Res. em alvenaria - I suíte, 2 qtos, 2
solas, cozinha, lav., 2 bwc, área de festas, canil, gar. dispensa,
escritório, dep. De empregada, jardim - Valor RS 105.000,00
COO 307- BARRA - Residência em madeira - 4 quartos, 2
salas, cozinha, lavanderia, banheiro, terreno medindo

. 1.320,00m2 - Valor RS 60.000,00
COO 308 - 8AEPENDI- Apto com I suíte, 3 qtos, sala, copa,
coz., lav., 2 bwc, varanda, gar. - Valor RS 130.000,00
COO 310- CZERNIEWICZ - Terreno medindo 1648,00m2
de frente para a Rua: Roberto Ziemann - residência mista,
residência em alvenaria - Valor RS 230.000,00
COO 312 - SAO LUIZ - 2 Galpões, 6 banheiros, apartamento,
garagem, escritório, 2 salas - Valor RS 150.000,00
COO 313 - NEREU RAMOS - AUTODROMO DE
JARAGUA DO SUL - Area total medindo 232.307,OOm2 -

pista profissional de corrida na terra - galpões':' apartamento
- portaria - Valor RS 350.000,00
COO 314 - OURO VERDE -Terrene pronto para construir
- Valor RS 10.500,00

.

COO 315 - JOÃO PESSOA - Área de terra medindo
4.658.65m2 - com 37,50m de frente para o Rodovia-Ao lado
do Motel Mistérios - Valor RS 130.000,00

'

COO 316 - BARRA - Terreno na Rua Pastor Alberto Schneider
- medindo 825,80m2 - Próx. a Tritec - Valor RS 35.000,00
COO 319 - POMERODE - CHACARA - Medindo
I 39.314,00m2 -com resid. com suíte rústica - 21agoas - rio com
cachoeiras - 4.000 palmeiras real de 3 anos - 1.000 eucaliptos
de 20 anos - ranJho - galpão - Valor RS 120.000,00
COO 320 - JOA'O PESSOA - Terreno medindo 870,97m2.,.
Valor RS 12.000,00
COO 321 - GUARAMIRIM - Área de terra medindo
26.180,00m2 - com 56,00 metros de frente para BR 280 -

Próximo a FAMEG - Valor RS 280.000,00
COO 322 - NOVA BRASIL/A -I suíte, 3 quartos, sala, copa,
coz., lavanderia, bwc, gar., escritório - Valor RS 120.000,00
COO 323 - NOVA BRASILlA - Prédio com vórios aptos
próx. à justiça federal- Valor R$ 160.000,00
COO 324 - RIOMOLHA - CHACARA -medindo 5.000,002
- 21agoas com peixes - rancho - jardim - portão eletrônico
residência com 4 quartos, sala, cozinha, garagem - terreno
murado - pomar - Valor RS 120.000,00
COO 325 - NOVA BRASIL/A -I suíte, 5 quartos, 3 cozinhas,
2lavanderias, 2 garagens, 3 dispensas, 2 salas, órea de festas -

Valor RS 120.000,00
COO 326 - BARRA - Área de terra medindo 5.697,90m2-
residência nova em alvenaria, I suíte, 3 quartos, solo, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, área de festas, 2 garagens,
lagoa -com 50,OOm de frente para a rua Berta Weege - Valor
RS 400.000,00
COO 327 - NEREU RAM.DS - Residência em alvenaria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253Bngetec

SÁBADO, 24 de aqosto de 2002

CRECI934-J Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772
a

, .

/

* Casa com 2 quartos - Jaraguá Esquerdo, próximo ao

Caíque - RS 290,00
* Casa com 2 quartos - Próximo a Faculdade - RS 250,00
* Casa com 2 quartos - Rua Francisco de Paula, 1120 - RS '

180,00
* Condomínio Amizade: Apto com' 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. RS 260,00 + condomínio.
* Apto com 2 quartos - Rua Carlos Heffermcnn - Edf.
Duncker Centro - 380,00
* Apto com 2 quartos - Vila lenzi - Edf. Floresta - RS
250,00

'

I

* Sala comercial com aprox. 35,00 m2 + mesanino - Edf.
Market Place. Piso Térreo sala 04 - RS 260,00
* Sala comercial com Aprox. 50 m2 Jaraguá Esquerdo -

Perto da Móveis Jardim Jaraguá RS 350,00
* Salas comerciais - Rua Epitácio Pessoa - Edf. Bárbara RS
400,00

'

* Salas comerciais - Rua Waldemar Grubba - PrÓximo
Besc Portal RS 250,00

1027 - Cosa em alvenaria com uma 'lanchonete
,

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

RS 95.000,00

1041 - Casa em alvenaria, próximo ao Forum com sala
de visitas com 2 ambientes, suíte com doset, sacada,
hidromassagemi 2 quartos e I suíte de visitas, cozinha
com armários embutidos revestido de granito, sala

comercial independente, com 55,70 m2, salão de festas, 2
linhas telefonicas,etc... RS 220.000,00

1044 -loteamento Versalhes: Casa em alvenaria
(sobrado) em construcão (fase de acabamento) com

270,00m2 contendo I suíte + 2 qtos, sala de TVI estar
e jelntar, copa,'coz., lav., gar. 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

Casa com 3 quartos, garagem pi 2 carros,

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

1001-(Casa semi - acabada ótima localização, ao
lado da recreativa da Duas Rodas.RS 170.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

vw
GoICU1.6 G Branco 1996

GM Santana CL 1.8, ar, dlr. G Branco 1995
Corsa Milênio, 4p Okm Branco G Saveiro CL 1.6 G Cinza 1995

SantanaCL1.8, dlrl. G Verde 1994
R$ 11.300,00

Corsa Sedan, 4p 01 Cinza G GoICL1.6AP G Verde 199299 '

Vectra GLS compl., 4p 94 Dourado 'G ApoloGL1.8 G Cinza 1991
99 Cinza R$ 14.500,00 GoICL1.8 G Preto 19S!

Monza SUE, 2p 88 Cinza G Varlantll G Cinza 1980Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00 VW FlAT
Silverado DLX 97 Cinza Gas. R$ 23.000,00 UnoSX G Azul 1998

Gol CLl1.8, 2p 96 Vermelho G Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00 Gol CLl1.6, 2p 96 Verde G Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995

Aorlnol.5 G Prata 1993Corsa 96 Preto Gas. R$ 9.300,00 Gol CL 1.6, 2p 93 Branco A Tempra 8VOuro G Azul 1993
S-10 95 Bordô Gas. R$ 14.800,00 FIAT UnoCS A Dourado 19S!

GM
Goll.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00

Branco G
Celtà, ar. G Vennelha 2002

Uno 4p. 94 Cinza Gas. R$ 7.200,00 Mille Smart, 2p 01 50102. G Preta 1996
D-20Conquest, compl.-ar D Branco 1995

Gol1.0 93 Gas R$ 6.400,00 Uno Mille, 2p 91 Cinza G OmegaGLS30compl. G Verde 1993
Uno Mille 93 Cinza Gas. ·H$ 6.800,00 Palio EDX, cf d.h., 4p 97 Vermelho G

ChevetteSL G Verde 1979

Omega, eompl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00 FORD
CourlerCLX GFPRD Azul 1999

) Escort GL 1.6 V a'r+ dlr. G Branco 1998Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00 KaGL G Vennelho 1998
Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale. R$ 6.900,00 Escort Hobby, 2p 94 Dourado G Veranal.8 G Branco 1995

MOTO
C-20 88 Bege GasjGnv. R$ 14.500,00 Escort GLX, 1.6, I 95 Vermelho G Honda Bis ES G Verde/Branco 2001

IMPORTADOS
DakotaSTD G Vennelha 1999
peugeot 405 SRI compl. G Azul 1995

r:!J.}1ll Fone (47) 371-2111H
Fax: (47) 275-2076

A'lMitI1i·VP1"ytãWew e-mail: javel@netuno.com.br Rua João Januáro Ayroso,'65

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul
371-5343 - (47) 9903-2936

V"atarantim I finanças

i
I

I)

Fiesta,4p 97 R$ 10.000,00
Flesta 2p. 97 R$ 8.900,00
Palio ED, 2p 97 R$ 9.900,00
Corsa 95 R$ ,8.400,00
Escort GL 95 R$ 9.500,00
Uno ELX, 4p 95 R$ 8.700,00
Uno ELX, 4p 94 R$ 8.400,00
Uno ELX, 2p 94 R$ 6.900,00
Verona 92 R$ 6.500,00
Gol 91 R$ 5.900,00
Opala Diplom., 4p 91 R$ 8.500,00
Escort L, ale. 84 R$ 2:700,00
Marea HLX, 20Vv 99 R$ 25.000,00

OFERTA
0-20, turbo, cf dir. 94 RS 24.500,00

vw

Goll.0, rodas liga leve. 15, para-choque pers. Aerof61io
Kombi Stander 1.6, envidraçada
Parati CL, 1.6, gas.
Gal 1.0, MI, parachoque pers.
GM
Kadet GL, 1.8,96, cl trio, e para-choque pers.

Logus CL 1.6, desemb., ar quente
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond. e ar qte
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
FIAT

96 Prata
95 branca

91 prata
98 prata

96
94
93
92

bordo
verde met.
cinza
dourado

Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., limp. e desb. tras., ar quente, compl. - ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., lp. e desb.t., gas., ar quente 97
Palio EOX 1.0, 2p, compl., - ar 97
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94

Pick-up aortno aberta 1.0, longa 94
Tipo cornpl. 4p. 95

Tempra 2.0, azul, 8V, compl. 98
FORD

bordô

bordô

bcrdô
Azul meto
Branca
Preto onix

azul

Escort GlI, 1.8, limp. desemb., ar-qte, dir. hidr.
F·l000, motor MWM Turbinado, hidr.
Del Rei 1.6, are.
PEUGEOT -,

Picape aberta 504 diesel
MOTO'

Kawasaki 50 ce, Okm, 2002· R$ 2.500,00
CG Tinam 125. cl P. E.
Honda CBR 450

96 azul meto
86 branca
86 prata

95 bordô

02

01 azul
90 preta

..

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

Calibra 2.0, 16V 95 Vermelha G R$ 21.500,00

Vectra GLS 2.0 95 Azul G R$ 14.500,00
Escort Sedan 16V 98 Bordô G

.
R$ 13.000,00

. Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00

Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00

Monza Classic 90 Marron G R$ 6.500,00

Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00

Uno 1.6R 90 Prata G R$ 6.200,00

Voyage '1..6 89- Branco G R$ 5.500,00
I

Fiesta 4p 95 Branco G R$' 7.800;00

Peugeot 106, 4p 99 Prata G R$ 13.000,00

Ka 98 PrataM. G R$ 6.000,00 +

financ.

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e O�sola

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 8.500;00,
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 18.500,OQ
R$ 6.300,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00
R$ 15.000,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 5.000,00

F-IODO Dupla Comp 91
F-IODO 87
Gol 1.6, gas., 93

Gol4p 16V 99
Monza Class 2p Cornpl.

.

Monza4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95
608 c/ Baú Seco, 78

, Uno 2p., 93
Voyage, 83

Gol, 4p. Vermo C/ roda 16v 99
Saveiro fechada, 99
Gol CLI 1.6 95
Gol 1.8 CLI 95

90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R. DOMI.NGOS DA NOVA, 449

Iro a
IMÓVEIS

eubs de entrada + 74 parcelas de 2,21 eubs

mensais.
3214 - Jguá Esquerdo - Apto no Ed. Fragata -

el suíte, 2 qtos, eoz. mobiliada, sacada el
ehur., piso = madeira. R$ 35.000,00 + flnanc.
4208 - Schroeder - Chácara - e/245.800m2,
tendo 400mts frente pI estrada pnnclpal, casa
em alvenaria, lagoa, a 3km do Centro - R$
150.000,00.

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

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 (14x24AO)
- R$ 120.000,00

1211 - Jguá Esquerdo - parte alta -

casa 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

l T DA.

FINANCIAMENfO

CAI}:A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMPREENDIMENTO
•

c=nvIS.·

1053 - Água Verde - Casa - el 80m2 em

terreno de 528m2 (17,50 x 32) tendoo 2

qtos - R$ 33.000,00.
1073 - Amizade - Casa de Alv. el suíte + 2

qtos. R$ 69.000,00.
1114 - Barra - Casa - el 200m2 el 3 qtos,
chur., piscina, gar, el 2 carros.

1314 - Vila Lenzi - Casa - (1 de·madeira e 1

de alv, semi-acabada, ambas com 70m2),

I
Terreno el 450m2, murado. R$ 37.000,00
1985 - Picarras - Sobrado - el 100m2, 3

.

qtos, ehur., el telefone. Troca por imóvel
em Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - Guaramirim - Casa mista, parte alta,
c/200m2, terreno el 616,87m2, 3 qtos, 2
bwc's, ehur., gar. pI 2 carros. Aceita imóvel
em Jaraguá. R$ 60.000,00
1991 - Schroeder - Casa - mista, cl 168m2
em terreno de 1485m2 (33 x 45) tendo 4

qtos, 2 bwe's, chur., gar. pI 2 carros. A
casa toda el piso cerâmico.
2001- Centro - Terreno el 375m2 (15x25).
R$ 60.000,00
2003 - Centro - Terreno ao lado Javel, 885m2
(30x29,50) _

2021- Centro - Terreno el 1537,06m2• Em
frente ao Posto Marechal.
2022 - Centro - Terreno cl 609m2, prôx.
Beira Rio· R$ 48.000,00
2034 - Centro· próx. Justiça Federal - Terreno

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

2081 - Res. Bela Vista - Terreno el
378,75m2 (15x25,25), próx. Champagnat -

R$ 26.000,00
2112 - Barra - Terreno - 468m2 (26x18) -

R$ 18.000,00.
2132 - Centenário - Terreno - e/450m2,
(15x28), próx. ao portão 3 da weg II. R$
21.000,00
2198 - Figueira - Terreno (alto) - Rua Rudolfo
Sanson ei 457,25m2 (15,50x29,50) - R$
22.900,00
2199 - Figueira - Terreno - de frente pI a

rua principal, esquina el 421,40m2, sendo
22m de frente - R$ 34.500,00
2201- Figueira - Terren'o lateral da rua prin
cipal el + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00
2211 - Jaraguá Esquerdor - Terreno el
409,60m2 (13,65 x 30,00) - R$ 26.000,00
2369 - Vila Nova - Terreno parte alta, el
4651,40m2• R$ 150.000,00
�82 - Guaramirim - Terreno defronte pI
asfalto pI Massaranduba, el 42372m2• R$
40.000,00
�83 - Guaramirim - Terreno próx. Pedreira
Rio Branco, el área 450m2 (15x30). R$
7.500,00
�OO - Ed. Cristiane Monique - suíte, 2 qtos,
Cal. mobiliada, dep. ernprgada, 2 vgs gara
gem. Área privativa de 128,09m2 - R$
80.000,00
�12 - Centro próx. a Millium - apto el suíte
+ 1 qto - R$ 48.000,00
�4 - Centro - Ed. Tower Center apto NOVO
cI suíte + 2 qtos, sacada cl churrasqueira,
2 vagas de garagem - R$ 150.000,00
-ª.§3 - CENTRO - APARTAMENTO no Ed.
Royal Barg - suíte el hidra + 2 qtos, dep.
empreg., 2 vgs. garagem, sacada .el
churrasqueira - R$ 180.000,00
ªºª2 - Res. Bartel - Apto novo cl suíte + 2
qtos, el piso laminado - R$ 47.000,00
� - Baependl - apto - el suite + 2 qtos -

R$ 45.000,00. Aceita Carro como parte de
Pago
-ª1Q_1 - Baependi próx. da Rod. - APTO el 3
qtos - 3Q andar, piso de madeira - R$ 25

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

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
cl 161m2, 3 qtos, chur. e gar. pI 2
carros. R$ 150.000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr., chur.,
gar. pi 3 carros. Aceita apto até R$
100.000,00. R$ 170.0000,00

1213,- Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria cl 185m2 em terreno de

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

602 - CASA ALV. ILHA DA FIGUEIRA el suíte
+ 2 qtos - Ilha da Figueira - R$ 450,00 .

603 - CASA DE MAD. ÁGUA VERDE el 2

qtos. R$ 190,00 - R$ 190,00
604 - CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO

el suíte + 3 qtos .: R$ 300,00.
606 - CASA ALV. nova e/3 quartos em Nereu
Ramos - R$ 270,00.
608 - CASA ALV. - BAEPENDI el 2 qtos . R$
280,00.
609 - CASA MAD. - CENTRO e/l qto. R$
120,00
621 - APTO el suíte + 2 qtos - Ed. Isabella - R$
470,00
622 -APTO. ED. ARNO REICHOW - CENTRO

el suite + 2 qtos e gar. R$480,00.
624 - APTO el suíte + 2 qtos - Ed. Verona - R$
400,00
625 - APTO CENTRAL el suite + 2 qtos e dep.
empregada. R$ 600,00.
627 - APTO. ED. CAETANO CHIODINI -

CENTRO el qtos e gar. R$300,00.
628 - APTO - ED. BARÃO - CENTRO el suite .

+ 2 qtos e gar, R$ 400,00.
629 - APTO - JARDIM CENTENÁRIO el 1 qto. R$
200,00.

'

630 - APTO - CENTRO - el 1 qto. e garagem.
R$ 300,00.
631 - ED. MENEGOTTI - CENTRO el 3 qtos - R$
300,00.
632 - APTO - SANTA LUZIA - el 1, 2 e 3

qtos a partir de R$ 160,00.
,

633 - APTO - CZERNIEWICZ el 1 qto, bwe,
sala e eoz. eonj. - R$ 200,00.
635 - OUITINETE - ED. MAROUARDT a partir
de R$ 200,00.
636 - APTOS· NOVOS - VILA LENZI el suíte +

2 qtos e garagem - R$ 385,00.
638' - APTO - CENTRO - cobertura el suíte + 3

qtos, garagem pI 2 carros - R$ 700,00.
639 - APTO - VILA BAEPENDI el suíte'+ 2

qtos, garagem - R$ 350,00.
640 - APTO - CENTRO - el suíte + 2 qtos.,
garagem. R$ 780,00.
641 - APTO - CENTRO el 3 qtos, eoz., rnob.,
despensa e garagem - R$ 450,00.
656 - SALAS COML. - SANTA LUZIA a partir
de R$ 150,00.
659 - SALA COML. - CENTRO - cl 3 amb. e

bwe., após centro médico odontológico. R$
250,00.
660 - SALA COML. - CENTRO el 70m2 - Rua

Leopoldo Malheiro - R$ 300,00.
664 - SALA COML. - VILA LALAU - cl 300m2,
cl estae. na frente. R$ 670,00.
671 - SALA COML. � CENTRO - el 2 amb., cl
60m2• R$ 300,00.
673 - SALA COML - CENTRO cl 70m2. R$ 400,00.
674 - SALA COML. VILA LENZI - el 50m2•
R$ 220,00.
678 - SALA COML. - ED. MARKET PLACE -

CENTRO - CI 45m2• R$ 270,00
682 - SALA COML. - VILA LALAU R. Pref.
Waldemar Grubba, cl 70m2 - R$ 440,00.
683 - SALAS COMLS. - ILHA DA FIGUEIRA R.
José Theodoro Ribeiro, a partir de R$ 280,00,
697 - SALA COML. - CENTRO R. Procópio
Gomes de Oliveira a partir de R$ 220,00.
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14 CORREIODOPOVO
\.

SÁBADO, 24 de agosto de 2002

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

Vende: Casa alvenaria, c/ área 172

m2, em terreno 40S'm2. Rua Irmão

Leandro, 705 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 70.000,00

IntermediárÍ'a

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 cfárea
'153 m2, e alvenaria c/ área 70 m2.

<
Terreno de 770 m2. Rua João

Planincheck. Preço: R$ 120.000,00

Vende: Casa alvenaria, c/ área 270
m2 (6 dorm.), em terreno 750 m4:
Rua: Paulo dos Santos (Vila Lenzi)

Preço: R$ 110.000,00

'I'
i

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), c/ área 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. NereuRamos. Preço: R$ 10.000,00
-+ 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$ 85.000,00

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

Vende: Casa alvenaria, cf área 70

m2, em terreno 589 m2. Rua Bertha

Weege (Barra) \

Preço: R$ 35.000,00

Mine chácara, em terreno cf área 2.000,00m2,
J

'

contendo casamista, cl aprox. 117m2•
Tifa Teresinha

Preço: R$ 23.000,00
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V Votot';lutiim ! Finanças

,.,.
AUTOMÓVEIS
373-0131·

I�W 325 IA 93 cinza G

i�116V 00 branco G

!adett GL 1.8 96 cinza G Hyosung 125 98 vermelha gas, VEíCULO ANO COR COMB.

�dett GL 2.0 95 preto A Gol 16v,4p 98 prata gas, Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.
Gol Mi 1.8 97 branco gas,

GoIGIII,4p,IW 00 Bege Gas.
��O SLX 2.0 95' verde G Corsa Sedan, compl. 97 branco gas. Gol 16'1, 4p . 99 Branco Gas.
�no Mille 1.0 00 prata G Corsa 1.0 96 branca gas. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.

96 preto G Uno 2p, 1.0 96 bordô gas.
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.�no SR 1.0

Gol CLl1.6 96 verde gas.
Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.�o EP 1.0 96 vermelho G 94 bege alc.Gol ci, 1.6
Palio ED,4p 98 Azul Gas.

�rsa 1.0 96 bordô G D-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die.
Kadett GL, compl. 98 Cinza Gas.

�11.6 96 branco G Voyage, GL 1.8 93 verde gas,
Vectra GL, compl. 97 Azul Gas.

Escort GL 1.6 92 branco gas.
UnoSX,4p .

97 Cinza Gas.Monza GL 2.0 95 branco G Gol Cl 1.6 91 prata gas,
Mondeo CLX 96 Preto Gas.

fscort L 1.6 96 azul G Escort 1.6 L, 89 azul alc.
96 Preto Gas.

Parati Cl 1.6 89 marrom meto alc. TempraSX
�ol MI 97 verde G Gol CH 1.6 96 Branco Gas.

Monza SL 1.8 88 vermelho alc.
95 Vermelha Ale.larati CL 1.6 89 branco G Saveiro GL 1.8

Voyage 87 marrom meto gas.
Uno ELX, 2p 95 Verde Gas. \�I Rey Guia 86 branco A Escort 1.6 84 azul alc. '

\ Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.
lIonza 1.8 84 vermelho A D-10 76 branca die.

94 Prata Gas.Vectra CDFusca 78 branco gas.
89 Cinza Ale.�ge Angra 86 amarelo G

Fusca 79 bege gas, VoyageGL
CB400 84 Azul Gas.1BRYamaha ok vermelha G

Av. �aldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641 CBX 200 Strada OI Azul Gas.

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
VOLKSWAGEN

FinanciamosGol r,1.0 Branco 97

GolfGl, compl. Roxo 95

logus GL, comp. Prata 94
Santana GLI; compl. Azul 95

seu veículo!Santana CL Prata 91

FIAT
Palio ELX; compl. Cinza 01
Palio ED Vermelho 98
UnoEP Bordo 96 9981-5840Uno ELX Vermelha 95
Tipo Cinza 95

9979-0113Rorino LX Bege 91
FORD

Operadoras Maga e OrsolaKa Bege 00
Verona GLX Prata ·94

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00

KadettGL Prata 97

CorsaWind Preto 96

KadettSLE Vermelho 93
Monza SLE Vermelho 91

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, MI1.0 97/97 G Branca

Gol, 2p, MI16V 99/99 G Branca

veículo! Gol, 2p, CU 1.6 96/96 G Azul

seu Vectra, compl., 2.0, 98/98 G Prata

Gol Plus, 16V, 4p 98/98 G Prata
":;"'"

S-10 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

D-20 Custon compl. 93/94 D Bege
D-20 Conques compl. 93/93 D Branca
F-250 XLT CD compl, 00/00 D Branca

Ranger CD compl. 00/01 D Cinza

F-250 XLT 99/00 D Preta
.

Ranger 4x4, XLT, CB 99/99 D Prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILar Imóveisl
275-2010 /9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

TERRENOS

1+
Terreno cl área de 442,OOm2 (13x34), sito no

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

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

CASAS

1+
Casa de madeira c/ n,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 olvencric, cl 280,OOm2, em construção

1
(70% concluído), 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

1256
- Firense. R$ 18.000,00

+ Casa de alvenaria, cl 60,OOm2, Jguá Esquerdo -

Lote 156 - Firense. R$ 25.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA PEQUE

NA ENTRADA

1+
CAMPOSAMPIERO I + CAMPOSAMPIERO II

+ OURO VERDE + FIRENZE

CONDOMíNIO FECHADO
- FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA
Aptos de 2 e 3 qtos (financiamento própria)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

�371-1136

ROY�
Vendas ou loca ão

• Loias e Sedas Comerciais
(CI diversas metragens)

• deAlimenta!ié)
• O pi Eventos

3.0aOm2
(com GaragE!m)
LOCALlZACAO:

Ruo Marechal Oeodoro
da Fonseca,972- Centro

. � .

nnovers

ALUGA-SE - quarto mob. cl coz.,
lav. Tratar: 370·3561 cl
proprietário, ou R. Fidélis

Stingheh, 64, próx. Portal.

1
BARRA DO SUL - vende-se.
R$ 25.000,00, aceita-se carro até
R$ 5.000,00, deixo móveis. Tratar:

(47) 392-3050.

BARRA VELHA - vende-se ou

troca-se por chácara em Jaraguá
ou Guaramirim. Sobrado em Barra

Velha, a 500m da praia, cl
235m2, 4 qtos, 1 suíte 'e demais

1
dep. R$ 75.000,00. Aceito carro

no nego Tratar: 456-2559.

BARRA VELHA - vende-se ou

troca-se, cl 2 suítes, 2 qtos, 3

gar. e demais dep. por imóvel em

.

Jaraguá do Sul. Tratar: 372-2710.

1
BARRA VELHA - vende-se, mista,
cl 152m2. Tratar: 376-1804 ou

370-3453.

PROX. CENTRO - compra-se,
casa alv. Até R$ 55.000,00. Paga
se oR$ 34.000,00 + carro', Tratar:

370-1161.

CENTRO - vende-se, cl 3 qtos,
Tratar: 9975-6823.

1
CHAMPAGNAT - vende-se, em
alv., cl 280m2, 1 suíte, 2 qtos,
sala jantar/estaryjv, lavabo, 2

bwc, coz. Sob medida, gar. pI 2

carros e demais dep, Tratar: 371-
2934 ou 371-0091.

1
CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
cj. 267m, 3 qtos. 2 bwc, 2 salas,
coz. área de serviço, gar., pI 2
carros. Próx, ao Pama, em frente
ao n' 134. Tratar: 275-0845,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, madeira, cl 3 qtos,
sala" COZ., bwc e demais dep. R$
22,000,00, Aceita-se carro no

nego Tratar: 370-5012, cl Marcos,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

alv, cl 70m2 aprox, terreno cl 533m2,
R$ 15,000,00. Tratar: 370-5432.

ITAJUBA - vende-se, mista, a

250m da praia, próx. da Erivelto
Imóveis, Ficam imóveis, geladeira,
fogão, etc, R$ 12.000,00, nego

Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

LOT. SANTO ANTÔNIO - troca-se,
residência, cl 160m2, por resid,
mais próx, ao Centro, Tratar: 276-
0645, cl Altair.

NOVA SANTA ROSA (PR) - vende
se ou troca-se por outra em

VEND,E-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm., cl suíte, mob., gor., sacada, quadra pi Mar.

RS 95.000,00. Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993.CRECI296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 1 dorm., situado no Centro - RS 37.000,00. Burallo_

Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 2 dorm., mob., gar., situa�o no Centro - RS 53.000,00,

Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CREel 296

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40.
À vista R$ 35.000,00 (aceito propostos)

Jaraguá do Sul. Tratar: 276-3257, UBATUBA - vende-se ou trocase
por casa ou terreno em Jaraguá
do Sul. Tratar: 371-2598 ou

370-0794.
RIO DO SUL - vende-se ou troca

se, cl 95m2, em alv, Terreno cl
495m2, Tratar: 371-8153.

VILA LENZI - vende-se, frente pI
colégio, cl 125m2, cl gar., 1

suíte, 2 qtos e demais dep.,
cortinas fica na casa,

R$ 75,000,00, aceita-se carro ou

R$ 60,000,00 + financ. Tratar:

370-9050, cl Simone,

SANTA LUZIA - vende-se, em
alv, terreno de 855m2, 1 km após
Friguns. R$ 33,000,00, aceita-se
carro até

R$ 10,000,00. Tratar: 372-3922.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
casas no mesmo terreno, R$

,

20.000,00, Motivo de mudança.
'

Tratar: 276-1044, cf João,

VILA LENZI - vende-se, em alv"

cl 200m, 2 piso e demais dep,
próx. Mercado Lenzi.

R$ 60.000,00. Aceita-se casa até
R$ 30.000,00, em Nereu ou

Jaraguá. Tratar: 9963-9445,
SANTO ANTÔNIO - vende-se, cl

, 120m2, 3 qtos e demais dep.
Aceito sítio ou chácara no nego
Tratar: 276-0070. VILA RAU - vende-se, mista, c/3

qtos e demais dep, escriturada.
R$ 16,500,00, Tratar na.rua dos

Escoteiros, 114, pI Posto
Marcolla.

TROCA-SE - em Cascavél (PR).
por casa ou apto, em Jaraguá do
Sul. Tratar: 275-0927.

" Comprar sua casa

" Comprar um terreno

." Reformar sua casa

" Concl u i r sua construção
v Poderá utilizar o FGTS seu e da
sua família

REPRESENTANTE
BATISTELA E EMMENDORFER CONSÓRCIO

Moacir F. Fagundes - lei. 371-3655 - 9102-1674 - 370-0181
Vicente Wernl<e - Tel. 376-3396 - 9104-2183

Consórcio de imóveis

Veja o que você
pode fazer com
R$ _214,16

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 24 de agosto de 2002

CENTENÁRIO - aluga-se quitinete
mob, Tratar: 370-3561, cl proprietária.

CENTRO - precisa-se de moças para

dividir, Tratar: 9103-9387.

CENTRO - precisa-se de moças para

dividir, Tratar: 275-3612.

CENTRO - vende-se, quitinete,
próx, Antàres. R$ 23.500,00 +

financ, (R$ 150,00 por mês), Tratar:
275-3798,

ie
CENTRO - divide-se só p/ moças,
perto do Angeloni. R$ 170,00.,
Tratar: 372·0025, Georgio,

_ CENTRO - divide-se. R$ 115,00,
Tratar: 9115-3326, cl Gisele.

CENTRO - vende-se, novo, cl 3 qtos
e demais dep. Prêdio cl piscina,
salão de festa, chur, indo Ed. Pérola

Negra, R$ 100,000,00, aceita-se
contraproposta ou troca-se. Tratar:
371·9521 ou 370-4657após 19h, cl
Rose,

CURITIBA - vende-se, cl 165m2, 1
suíte,2 qtos, totalmente rnob., no
bairro Batel. Troca-se por apto ou

casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
372·2339 ou 9993-5946.

JGuÁ ESQUERDO - divide-se, Tratar:

9902·3736, cl Fabio,

PROCURO - lugar para dividir

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

VILA NOVA - vende-se, em constr.

pela construtora JG, Ed. Jardim das
Mercedes. R$ 4.000,00, nego Tratar:
370-6348.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, em
constr., cl 2 qtos., gar., chur. e
salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 + li
2 CUS por mês. Tratar: 370-7698, cl
Vilson.

AMIZADE - vende-se, próx. Clube
'dos Viajantes, 60% de entro e

restante parco Tratar: 9992-6045.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s, cl
350m2, por apenas R$ 8.500,00. Tratar:
9975-2164, cl Jr. CRECI 9465.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s, cl
13X32, pronto pI construir, cl escritura.
R$10.000,OO. Tratar: 9122-0566.

'

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cl
577,76m2• R$18.000,OO. Tratar:
9975-2164, cl Júnior. CRECI 9465.

ITAJUBA - vende-se, el 500m da

praia e 300m2• Tratar: 370-5187.

JARDIM FIRENZE - vende-se.

Tratar: 371-7061. lado da Transportadora Planalto. R$
110.000,00. Tratar: 275-2163.

MASSARANDUBA - vende-se, cl 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 loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

PRAIA DO ERWINO - vende-se. Valor
a comb. Tratar: 275-3730 ou 370-1184.

SÃO LUIS - vende-se, el 425m2,
bonito, 17x25. R$12.000,OO. Tratar:
370-2995.

VILA LALAU - vende-se, próx.
Marisol, el 322m2, livre de enchente.

R$ 23.000,00. Tratar: 9963-9445.

VIlA LENZI - vende-se, cl área total de
644,OOm2, próx, ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti. R$ 19.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar: 371-6310,
comI., ou 9975-9543, el Patricia.

VILA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, el 562,87m2, sendo 29m de

frente pI asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parco Tratar:
275-3900 ou 0113-0900.

VILA LENZI - vende-se, próx.
Mercado Lenzi, terreno cornl., cl
550m, murado cl escritura. R$
20.000,00. Tratar: 9963-9445.

VILA RAU-vende-se, área de 3.646m2,
frente 40m pI Rua José Sauer, ao

BARRA - vende-se, em alv., cl piso
e laje, el terreno de 980m2•

R$ 23.000,00. Tratar; 276-3333,
aceita-se terreno de menor loe. no

Jguá Esquerdo.

CENTENÁRIO - aluga-se, defronte
pI SR. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, escritório, cl
infra-estrutura montada. R$
20.000,00. Tratar: 371-3216.

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, cl
toda infraestrutura montada e

clientela formada. Valor a eomb.
Tratar: 275-2825.

CENTRO - procura-se, cl 200m2, pI
alugar, próx. ao INSS de Jaraguá do
Sul. Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

CENTRO - aluga-se, salas
confortáveis, el 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. Picolli, próx.
Hosp. São José. Tratar: 372-0802.

Produtos de Limpeza Ltda.

370-7271Cloro desinfetantes

Detergentesmultiuso e
Produtos de Limpeza em Geral

Rua 25 de Julho, 662 - E-mail: alana@netuno.com.br

FAÇA-NOS UMA V.ISITA E

QOt{FlaJl NOSs.aS�PREç
'�4t;0�t

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

ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de

auto cilindrada. R$ 15.000,00.
Tratar: 370-7390 ou, 9125-2722.

ESCRITÔRIO - vende-se Central, cl
toda ínfraestrutura montada, sala cl
div., bwc, dep., 2 cornp., fax,
internet, telefone, ar eond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

LOJA 1,99 - vende-se montada cl
120m2. Tratar: 9915-0993.

SALA COMERCIAL - vende-se no Ed.
Tower Center, 4· andar, 101m2, el
gar. R$ 40.000,00. Aceita-se carro e

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

BARRÁ DO RIO CERRO - Vende

se, de 8 margas, perto da

Empresa Malwee. R$ 45.000,00.
Aceita-se terreno ou casa. R$
15.000,00, nas prox. da Ilha da

Figueira ou Vila Lalau. Tratar: 376-

2221, el Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão

Caeilda, cl 200.000m2, cl
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.
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MASSARANDUBA - Vende-se,
área de lazer, cl 1000m2 contr.,
salão de baile, laneh., rest.,
cancha bocha, 2 campos fut.

Suíço, 1 cl iluminação, lagoa de

peixes cl 400m2 e pista de
motoeros. Área de 20.000m2 a

16km do centro de Jaraguá. Aceito
troca por outro imóvel de menor

valor. Tratar: 9993-0623 ou

276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, cl área de 75.000m2,
cl casa de alv., cl lagoa cl peixe.
R$ 30.0.00,00. Aceito troca por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

376-0927.

RIO MOLHA - Vende-se, el casa
de 5 qtos, terreno de 3.900m2, 2
lagos c/petxe. R$ 100.000,00,
aceita-se preposta. Tratar: 370-
1401, el Flavio.

RIO MOLHA - Vendo chácara

ecológica el área de 20, 850m2 R$
130.000,00 ou de 40.850m2•

R$160.000,OO, À 6km do centro

perto de tudo que vc precisa.
Local cl toda infra-estrutura, chalé
e edícula no estilo suíço cl gar.,
chur., escr., telefone, circuito de

tv, aquecimento à lenha e

parabólica, rede sanitária septica,
rede hidr. direto da nascente,
rede elétrica cl iluminação
externa, galpão cl quitinete, canil,
lagoa, e mais terrenos prontos I
construir. Tratar: 370-8563 I
9975-0102.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F/ESC
SENA/

JARAGUÁ 'DO SUL

'PROMOVE CURSO OE:

Meoanico de

'Manuten9ão·de Máquina
de Costura Industrial

Inscri9ão até 05/09/2002

Vasas Limitadas!!!

,

TECNICO EM
,

COMERCIO EXTERIOR
I

ULTIMAS VAGAS

-

MAIORES INFORMACOES
,

FONE: 370-0251
E-MAl L joroguodosul@sc.senoc.br

CIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

TRAZ A JARAGUÁ DO SUL
O ESPETÁCULO TEATRAL·

"OS CAMARADAS"
com a Cia. Carona de Teatro, de Blumenau/SC

Dia 27 de àgosto (nesta terça-feira), às 20 horas, no Museu
Histórico Municipal - Emílio da Silva (antiga prefeitura). Espetáculo

para maiores de �6 anos.

Sinopse: Num rigoroso inverno na EslDváquia, um marido

desempregado quase hão se comunica com a mulher doente. A

fome só é aplacada pelas constantes visitas de membros do
Partido Eslovaco, que deixam alimentos em troca de ruidosas

visitas ao quarto da moça.

Os ingressos podem ser adquiridos no SESC ou no Museu, ao preço
de R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia).

Informações e Reservas podem ser feitas pelo fone: (47) 371-9177

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9171
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos
COBRADOR - precisa-se cj
experiência e que tenha moto.

fratar: 273-5144 ou 275-1174.

DESENHISTA - precisa-se, cj exp,
EmPhotoshop. Tratar: 370·8237.

IMPRESSOR - pj máquina Dry-off
set, sexo masco Tratar: 275-33813,
PANFlETOS - precisa-se pessoas

para entregar, período integral.
frotar: 370-3320.

REPRESENTANTEjPREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

�gião. Tratar: 370-7321, cjDorival.

lElEMARKETING - cj experiência
emvendas, sexo fem., idade mínima
de 20 anos. Tratar: Consórcio

União, R. Barão do Rio Branco, 627,
próx. Angeloni. Tratar: 371-8153.

VENDEDORAS - Precisa-se, cj
experiência. Tratar: 371-5353.

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

aompanhado de curricuium. Tratar:
370-6533, cj Marina.

VENDEDORES - Precisa-se, cj
experiência, pj Jguá do Sul e região.
Consórcio União. Tratar: 371-8153.
Rua Barão do Rio Branco, 627, centro.

VENDEDORES - Precisa-se, autônomos
cj carro, pj venda de pronta entrega
nas resid., produto inédito e de ôtima

aceitação. Tratar: 9978-4077.

. AUX_ ADMINISTRATIVA - precisa
se, cj exp. E cj habilitação. Tratar: ,

370-8237, cj Ana Lúcia.

\

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cj Eloi.

DIARISTA - Ofereço-me pj trabalhar.
Tratar:_3i1-8081, cj Claudia.

DIARfSTA - Ofereço-me pj trabalhar,
ou empr. doméstica, cj ref. Tratar:
9902-7378.

ENTREGADOR' - Ofereço-me pj
trabalhar, farmácias, etc. Tratar:
376-0888, cjWagner.

FAcçÃOOVERLOQUE-Tratar. 275-1962.

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

MOTORISTA - procuro serviço, possuo
curso de mopee direção. Tratar. 276-3339.

SENHORA - Eloisa oferece-se pj
cuidas de pessoas idosas ou que
necessitam de cuidades especiais, cj
referência. Tratar: 373-0671, recado.

5ERVIÇ05.IARDJNAGEM-Treta: 9104-5332,
cj Inésio, das 12 às 13h30, ou à noite.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

Do you want to speak
English?

50 call me at
9902-0732.

Private English classes
with teacher Junior.

CORREIO DO POVO 19
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I

veículos

Vendas e Serviços

f) intelb.-a,
Hllli HOL
;',J!Ia
II Cf J II

* Centrais Telefônicas PABX
*' Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

I CORSA - vende-se Sedan, 00. Tratar:
371-5343.

Fone/Fax: 275-2992

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

02. Tratar: 370-6360, cj Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209, cj
Charles.

1>-10- 76, branca, die. Tratar: 371-7212.

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., v.e., t.e., ar cond.,
espelho e., capo e., d.h., volante
esc., 6Cc, gas., compl. R$ 6.700,00.
Impec. Tratar: 371-9375.

OMEGA - vende-se GLS, 93j93,
cornpl., ótimo estado, carro de parto
'R$ 10.000,00 + 6x R$ 400,00.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

,

CLINICA DE MASSAGEM

PS
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

'�
TELECOMUNICAçoes

Rua' Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com_br - Site: www.sincrotel.gb.net

C-10 - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CHEVETTE- vende-se, 80, inteiro.
R$ 2_100,00. Tratar: 9993-0530.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas, R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

DIPLOMATA - vende-se, 90, impec .

R$ 6.000,00. Tratar: 9979-0605,

KADETT - Vende-se, 96j97, Sport,
compl., doe, paga até 03. R$
12.000',00 ou troca-se pj menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-

2860, cj Sandro.

•
Corq;6-IClQ

UNIAO

•
Con,6rc lo

UNIAO

•
conlórc:lo
UNIAO

•
cOns6rclo
UNIAO

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

CHEVETTE - vende-se, 78, modo 82.
R$1.600,OO_ Tratar: 91:11-7033_

CHEVI - vende-se, 90, gas.,
protetor, caçamba, 2· dono. R$
4.800,00_ 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_

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

R$ 7.000,00 deentr. +12x R$ 351,00
flxas. Tratar: 9955,5572, cj Jucélio.

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

KADETT - Vende-se, sport, 96,
cornpl., ou troco por caminhonete
608�u F4000_ Tratar: 373-1137.

MONZA - vende-se 87, SLE, compl. (,
ar) e d.h. R$ 4.500,00. Tratar: 276-3355.

MONZA - vende-se 88 hidramátlco
todo elétrico compl. R$ 5.200,00,
Troca-se por carro de menor valor..
Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE, átc,
Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ôtimo estado.Rs
2.800,00. Tratar: 373-4018_

GRUPO ESPECIAL
,

MOTO/CARROS
C100 Biz
CG 125
YBR 125
XLR 125
CBX 200
Twister
Tornado

R$
R$
R$ 92,22
R$ 103,63,
R$ 11 7,35
R$ 140,36
R$ 154,05"

76,37
80,42

RS '8.591,00
RS 9.702,00
RS 10.296,00
RS 10.788,00
RS 11.394,00
RS 12.178,00
RS 12.348,00

RS 127,79
RS 144,31
RS 153,15
RS 160,47
RS 169,48
RS 181, 14
RS 183,67

I)
c-c n s

é

r c j c

UN,IAO I\1)
Con.$ÓfC�O

,

UN1AO

I)
COI)SÔ'C�O

UNIAO

r.
i COfHórOfO

I UNIAO

I.
I COnS;ÓfClo

I UNIAO

I.I�o---- � � --------__-------------- _L_�----------�------�--------�--------__-------- � � �

1)'
o o n s

é

r c t c

UNIAO

I)
c c n sé r ct c

UNIAO

I)
c c e s c r cr c

UNIAO

I)
c o o a e e ct c

UNIAO

I)
CQOiÓ'C!Q

UNIAO
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Rolamentos -

Retentores -

Buchas -' Mancais
Anéis - Elásticos

é

�,
" Sul.,
B'J:aSll

rolamel'fifSC 1

.""
Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

OMEGA - vende-se, GLS, eompl. R$
13.500,00. Tratar: 373-2563

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

5-10-'Vende-se, 97, eompl., el lona
marítima e protetor de caçamba.
Tratar: 373-2563.

5-10 - Vende-se, 96, preta, el d.h.,
valor a eomb. Tratar: 376-1772, el Nei.

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

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

Graxa

/

por terreno. Tratar: 371-9616, el Lídio.

VECTRA - Vende-se, CD, 93/94, el
d.h., ar, t.e., v.e., volante escarn.,
4p, insufilme, doc. pg até julhol03,
aceita carro 1000 na troca. Tratar:

•

370-4622, el Edivino.

VECTRA - vende-se GLS" 97, azul,
único dono, el 56.000 km oríg.
'Tratar: 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.

FIAT 147 - vende-se 86, R$
1.600,00. Aceita-se troca. Tratar:
9111-7033.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96, FIAT 147 - vende-se, 80. R$ 900,00.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido
E-mail: estotaríegauchaãnetuno.êom.br.
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

Tratar: 9117-7030.

F10RINO - Vende- ÁGUIAse, 84, (fechada).
branca. R$ , I. � [-]i i:.:h�
2.300,00. Tratar: MOTOS NOVAS E USADAS
376-1375.

Veículo Ano Comb. Cor

FIORINO - Vende-. RF 600 93 G Vermelho
XT 600 96 G Bronco

se, 88, branco .. XT225 00 G Azul
R$ 3.000,00. NX 350 96 G Vermelho
Tratar: 376-1375. CB 450TR 87 G Bronco

CB 400 80 G , Vermelho

FIORINO - vende-
DT 200 95 G

'
Prelo

CBX 200 OI G Prelo
se piek-up, 93, CBX 200 98 G Vermelho
álcool, prata rnet., XlX 250 89 G Prelo

oferta. R$ XlX 250 84 G Bronco
NX 200 98 G Verde

5.950,00 ou IND 250 98 G Prelo
financio. Tilon 125 02 G Vermelho
Tratar:273-1001. Tilon 125 00 G Verde

Tilon 125 99 G Azul

MAREA - Vende-
Bis 100 02 G Vermelho
Bis 100 98 G Azul

se, HLX, 98/99, H. Dr"n 100 96 G Azul
eompl. R$ Mini molo Hondo 50 G Bronco

20.000,00. Tratar:
Mini molo Yomoho 50 G PW 50

9979-1437, el BR280 Km 57, n"1149- Próximo ao Trevo de Guaramirim
Giovani. Fax: (47) 373{)9:1.7/373-:1.38:1.-Guaramirim-SC

PALIO - vende-se

2000/2001, vidro, trava, llmp.,
desemb., 4p. R$15.500,00. Tratar:
370-4208 el Ademir.

PALIO - vende-se 98, 1.6, el v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.

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

PALIO - compra-se, branco, 4p, 99 a

2002. Tratar: 376-0081.

PALIO - vende-se OO/Ol';"âzul met.,
gas., ar quente/frio, trv. e ar-eond.
Aceita troca de menor valor. Tratar:
3704810

PREMIO - Vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4p, cornpt. Valor a cornb.
Tratar: 371-1335.

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

restante). Tratar: 376-2890.

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

TEMPRA - vende-se, 95, turbo stile,
.preto, ar, v.e., alarme, beo de couro

e., vol. esc., eletr. e., .cornp. de

bordo, freio ABS. Lindo. R$ 5.000,00
+ 34x R$ 300,00 ou carro no valor.
Tratar: 376-2593.

UNO - vende-se, CS, 1.5 IE,,fJ5, ar
eond., v.e., t..e., alarme. R$ 7.850,00
ou financie. Tratar: 273-1001.

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

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
cornpl. + ar-conc., t.e. R$ 8.200,00
ou R$ 2.50.0,00 entro + 36x R$
269,00, el Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde
met., eompl. - ar eond., único dono;
el NF e manual já licenciado até 03.

R$ 8.700,00. Tratar: 371-6056.

UNO-vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p, eompl.
(- ar), el rodas de .líga. R$ 8.700,00.
Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

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

UNO - vende-se.u.õ R, 89, v.e.,
desemb. tras., àleool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. el Maríon.

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

UNO - Vende-se, 94, 4p, llmp.,
desemb., ar qte. R$ 6.000,00 + 7x

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

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

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

UNO - Vende-se" 96, 4p., eompl.
Tratar: 373-2563.

SÁBADO, 24 de agosto de 200 �

gas., v.e., trv.e., limp., desb. tras
ar quente, para-choque pers, R$

"

8.500,00. Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a cornb., el NF. Trata"
371-2117, el Charles.

.

BELINA - vende-se, 79, em ótim
estado. R$ 1.800,00. Tratar: 370-
(manhã) ou 9965-9069 (a tarde).

CORCEL II - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00. Empl. até03.
Bom estado. Tratar: 370-9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valara
eomb. Tratar: 9965-9318 el
Leandro.

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, vermetha
SDT. R$ 21.800,00. Tratar: 376-1772UNO - Vende-se, Mille SX, 97, bordô,

BALANCEAMENm

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

GEOMETRIA

CON�ERTO� DE RODAS
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Preto 2001
Prata 1994
Prata 1994
Roxo 1994
Cinza 1999
Marrom 19B7
Prata 197B
Branco 1999
Branco 1998
Verde 1998
Branco 1997
Bordo 1995
Roxo 1994
Roxo 1996
Prata 1995
Vermelho 1991
Azul 1992
Cinza 1989
Branca 1990
Branca 1988
Marrom 1980
Branco 1998
Azul 1997
Azul 1996
Prata 1997.
Verde 1996
Verde 198B
Roxa 1998
Vermelha 1996
azul 1993
cinza 1990
Cinza 1995
Prata 2001
Prata 2000
Branco 1994
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BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
públicos estaduais, federais,

ativo ou inativo, cl desconto em

folha de pagamento, si consulta
ao SPC ou SERASA, liberação
imediata. Também financiamos

veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região.

RuaJaiía Planinschec/c, 293 sala 6.
Tratar. 311r6261 ou 9991-6366,
anliga Ionla Mal. Conslr.

alora

�EL REY - vende-se 86, prata, 4p,
alcool. Aceita-se carro menor valor

R$3.800,00. Tratar: 376-3004 ou

'!l75-7785.I
1-
;,1.3,
!.IRS

f
r
�elha,
H172

[SCORT - vende-sé Hobby, 1.0,
94, bordô, cl para-choque pers.

fuimo estado. R$ 6.700,00. Tratar:
275-3248 ou 9102-8213.

[SCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4.500,00 + financ. Tratar: 373-2563.

[SCORT - vende-se Hobby, 94,
Ias., impc. R$ 6.800,00, aceito
�oposta. Tratar: 376-3566.

[SCORT ., vende-se Hobby, 96. R$
8.000,00. Tratar: 373-2563.

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.
Trntar: 370-9172 ou 9975-0102.

ESCORT - vende-se, 84. R$
2.000,00. Tratar: 276-0478.

ESCORT - vende-se, 88, guia, alc.
R$ 5.800,00, aceita financ. Tratar:

370-7703, cl Jacob.

F-l000-vende-se, 94, cornpl.
R$ 2·7.000,00. 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, cl
d.h., die, motor mwm-turbo. R$
17.000,00. Tratar: 371-5343.

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

7703, cl Jacob.

F-1000-vende-se, gabo p/6 pessoas,
motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563.

F-1000 - vende-se, 55, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a/
gas, Tratar: (47) 9995-8242.

F-250 - vende-se, Xl, 00, 50 mil

originais. Tratar: 373-0263.

FIESTA - vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - vende-se ou troca-se, 97,
.

4p. R$ 5.700,00 + 21x R$ 206,00
ou R$ 9.300,00, a vista. Tratar:
374-2016.

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde .

limão, cl alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x

R$172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97

cl 4p, branca, de pref. EP. Tratar:
9122-2093.

FIESTA - vende-se 00, cl ar. R$
6.500,00'+ 36x R$ 275,00. Tratar:
9963-5287.

KA - Vende-se, 97, 1.0, GL. R$
10.700,00. Tratar: 376-1854.

MONDEO - troca-se, 00, por apto
ou casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

(021-11)6976-9448.

MONDEO - Vende-se, 96, GlX,
cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

RANGER - Vende-se, pick-up Xl,
caçamba pI 1.100 kg, 4Cc, gas.,
carro imp. R$ 10.000,00 + 36x R$

r---- .. -.__ . .. .

elA
M

384,00. Tratar: 372-3499 cl Volnei.

RANGER - Vende-se ou troca-se,
01, XlT, 4x4, preta, top de linha. R$
50.000,00. Tratar: 379-1342.

VERONA - Vende-se, 90, alc., em
ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:
274-8550.

VERSAILES-vende-se Gl, 92, álcool,
4 portas, prata met., impecável. R$
5.600,00. Tratar: 273-1001.

VERSAILES - vende-se, 92, guia
compl., branco. R$ 8.500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar:
370-7703, cl Jacob ..

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, cl aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 370-0277 ou 9121-1320.

APOLO - vende-se GlS, 90. R$
3.500,00 + financ. Ou troca-se entro por
CG 2001. Tratar: 370-2280 após 15h.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se por
moto, 81, branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9122-0795, cl João.

BRASILlA - vende-se, 79 ou troca-se

por moto CG ou mat. de constr. R$
1500,00. Tratar: 376-3666 cl Paulo.

BRASILlA - Vende-se, 81, imp., 2·
dono. R$ 2.8M,00. Tratar: 370-7481.

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

FUSCA-vende-se, 80, lindo, impc.
R$ 2.300,00 (somente a vista).
Tratar: 9979-0605.

FUSCA - Vende-se, 74, em ótimo
estado. Tratar: 276-3075.

FUSCA - Vende-se, 72, modo 80,
ótimo estado. R$ 1.450,00. Tratar:
9991-6637.

FUSCA - vende-se, 74, branco, em
bom estado. R$ 1.800,00, a vista.

.
Tratar: 9133-5824.

FUSCA - vende-se 73, reformado,
motor e caixa na garantia. Tratar:
373-2563

FUSCA - vende-se 81 em ótimo
estado aceita moto .•ratar: 372-0391
ou 9965-8875.

FUSCA - vende-se, 78, branco,
ótimo estado. R$ 2.700,00, financ.
Próprio. Tratar: 370-7703, cl Jacob.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA-vende-se, 67, bege, cl
doc. em dia, em ótimo estado (motor
1300) todo orig. R$ 2.800,00. Tratar
370-9134 ou 9122-7341.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado
met., insulfilme, ótimo estado. R$
5.600,00. Tratar: 376-1772.

RJSCA-Vende-se, 85, rnotorl300, ótimo
estado. R$ 3.500,00. Tratar. 376-1772.

FUSCA - vende-se, 80, impec. R$
2.300,00. Tratar: 9979-0605.

FUSCA - Vende-se, 81, bege, ótimo
estado. R$ 2.200,00. Tratar. 9965-8875.

GOL - vende-se, 95, ar qte, desem.
tras., v.v., ótimo estado. R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1432 ou 9905-4105, cl
Fernando.·

GOL - vende-se, 99, 1.0, 16V, prata,
4p, ar qte e desemb., 20.000km,
único dono. R$15.000,00. Tratar:
372-1146 ..

GOL - vende-se ou troca-se, 94, 1.6
AP, gas. R$ 4.500,00 + 17x R$
290,00. Tratar: 276-3056 à tarde.

GOL- vende-se 99/00, cornpl., 4p., valor
a comb., troca-se por carro de menor

valor. Tratar: 372-0804, cl Claudete.

GOL - vende-se 94,1.6, AP, gas., R$
4.500,00 + 17x R$ 290,00. Tratar:
276-3056, a tarde cl Valdecir.

GOL - vende-se 99, c/ar, GNV,

Fone: (47)
370-8622

VW Gol
vw Gol
vw Gol
vw Golf
vw Parati
vw Santana
VW Fusca
GM Astra
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM S-10
GM Vectra
GM Chevette
GM Monza
GM Monza
GM D-40
GM D-20
GM D-10
Fiat Palio
Fiat Fiorino
Fiat Tempra
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Ford Courier
Ford Pampa
Ford Escort
Ford Escort
Seat Cordoba
Honda Titan
Honda Titan
Mazda B2200

1,.0, GIII, 2p, rodas 15
CL 1.8, cl opcionais
CL 1.6, cl opcionais
GTI ccmpf/couroyteto
1.0, 16v, 4p, trava + opcionais
GLS, 4p, autom.
1300L Rodas 14'
Sedan GLS 2.0, ccmpl.
Sedan GL 1.6, cl opcionais
Super 1.0, 4p, v.e.yt.e.. rodas 15
Super LO, 2p c/ opcionais
1.0, 2P.Wind c/ opcionais
1.0, 2p Wind, c/ opcionais
DeLuxe, 2.5. turbo diesel
GLS 2.0, com pio
DL 1.6/5 + rodas
SL/E, 2p, cl opcionais (ale.)
Sl/E. 2P. v .e ./t.•. (alc.)
Baú Diesel
Custon Diesel
Cabine Dupla Diesel
1.0. 4p, c/ opcionais
Trekking 1.5. cy.opctcnets
Ouro 16V, 4p, compl.
Mille SX, 4p, compl.
Mille EP, 4p, llmp.ydes.yer quente
1.3 CS, c,/ opcionais. gas.
LX 1.3 Básica
1.8. cf opcionais.
L 1.6, c/ opcionais
LX 1.6 cl opcionais
GLX, 1.8 completo
125, parto elétr.
125, si parto elêtr.
Cabo du Ia die.

ua Walter Marquardt, 518 -

branco, 2p, insulfilme, R$ 16.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se Cl 1.6, 91, gas.,
branco. R$ 5.000,00. Tratar: 9113-
3883 cl Davi.

GOL - vende-se, 86, Plus, 1.8, alc.
Tratar: 373-2563.

GOL - vende-se 92, 1.6, álc. R$
3.000,00 + fino Tratar: 371-6916.

GOl-wndese 96, 1000, I. Tratar. 371-5343.

GOL - vende-se ou troca-se CU, 951
95. Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se Cl '1.6 gas., 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entro + 9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00
à vista. Tratar: 370-8579 cl Marcelo.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96, financ.,
ou quitado, aceito carro de menor

valor. Tratar: 370-8199, cl Joel.

GOL-vende-se, 95 em ótimo estado. R$
7.800,00. Tratar: 370-6348 cl Jackson.

Em frente ao Posto Mime

GOL - vende-se, 97 MI, branco. R$
9.500,00. Tratar: 373-2563.

GOL - Vende-se ou troca-se por moto,
95, bege met., ótimo estado. R$
7.500,00. Tratar: 373-0335 ou 9992-
6016, cf Hélio.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371-9730.

GOL - Vende-se, 1000, speclal,
branco. R$1.3.000,00. Tratar:
379-1.342.

GOL - Vende-se, 85, BX, branco,
alc., cl aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se por moto. Tratar:
370-2275.

GOL - Vende-se, 99, Special, em
ótimo estado. Valor a comb. Aceito
carro de menor vaiar. Tratar: 275-
3730 ou 370-1184.

GOL - Troca-se; 1.6, MI, 97, branco,
motor todo revisado, por carro de
menor valor. Tratar: 275-3191, cl
Romi, após 18hs, ou 9111-7012 ..

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

370-5999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GOLF - Vende-se ou troca-se, 96,
cornpl., consorciado. Tratar: 371-
8153 ou 9122-6233, cj Elsio.

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

LOGUS - Vende-se, GU, 94, prata,
cornpl. R$ 2.500,00 + financ. Tratar:
379-1342.

PARATI - Vende-se, Cl 1.8, 97,
prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514.

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

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

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

PARATI - Vende-se, GIII, 1.6, 00,
confortline, compl., arjd.h., v.e., t.e.,
alarme. 38.000km, supernova, revisada.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206.

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

PASSAT - Vende-se, 1.8, 87;prata,
ale. Valor nego Tratar: 9963-8002 ou

370-5504.

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

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

SANTANA - Vende-se, GlS, 4p, 87,
compl., autom. Tratar: 370-8622.

. -

SANTANA - vende-se GU, 94, 4
portas, dir. hidr., chumbo met,
financio. Tratar: 273-1001.

SANTANA - Vende-se; MI, 1.8, 97,
vermelho per., cj manual, NF, compl.
-v.e. R$15.500,00. Tratar: 371-6056.

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas.
R$ 5.500,00, aceito troça por menor
valor. Tratar: 371-6238.

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

9118-0160, cj Valdir.

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

VARIANT - vende-se, 76, azul, em
bom estado. R$ 550,00 a vista.
Tratar: 9133-5824.

VARIANT II - vende-se, 80, 2·
dono, ótimo estado, motor novo. R$
2.500,00. Tratar: 273-1001.

VOVAGE - Vende-se em ótimo estado
R$ 2.500,00 aceita moto de menor

valor no nego Tratar: 9121-4061.

CARONA - vende-se, 86, álc., 5
marchas, motor 4Cc, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, cj Cris.

DAKOTA - vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota marítima,
imp. R$ 23.000,00. Tratar: 376-1772.

DOGE - vende-se, Polar, 79. R$
5.500,00. Tratar: 9111-7033.

JEEP - vende-se, 65, reformado, em
ótimo estado. Tratar: 9902-7378, cj
Marcos.

LADA LAIKA - vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UPWILLVS - vende-se, traçada cj
carroceria orlg., em ótimo estado. R$
4.500,00. Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

RURAL WILLVS - vende-se, 75, motor
6Cc, mecânica exc. Valor a comb.,
pronta pj trilha. Trat3r: 276-0031 ou

276-0544.

TOVOTA - vende-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5.800 km

orig., superconservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946.

TURUNA-vende-se, 83. R$1.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9117-7030.

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus seminovos.
Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 275-
0435 ou 372-0136, cj Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impec. R$ 2.100,00.
Tratar: 370-7986.

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

MERCEDES-troca-se, cornpl.,
trucado, por chácara. Tratar: 372-
0108, não importa a localidade.

MITSUBISHI- Vende-se, l200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, compL (- vidro),
aro esp., cap. -mantlma.
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

91124950.

PEUGEOUT - Vende-se, pick-up
504, die., 95, bordô. R$ 14.000,00.
Tratar: '371-5343.

TOBATA - compra-se em ótimo
estado de cons. Tratar: 276-0264_

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
compl., dramático. Tratar: 373-2563.

CAMINHÃO - vende-se, 1113, 83,
turbinado, trucado, pneumático. R$
12.000,00 + financ. Tratar: 376-

2585, aceita-se troca.

CHEVROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita
se carro menor 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.

F4OOO-Compra-se, 6080u volkswagem.
Paga-se a vista. Tratar: 91214061'

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

vw - vende-se, 8.150, 00, baú, cj
6,20m, hc. R$ 35.000,00 entro + 47x
R$ 470,00, parto Tratar: 9979-1437.

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

BIZ - compra-se, usada. Paga-se' a
vista. Tratar: 370-7189, cj Gisele.

BIZ - vende-se, 01, vermelha, orig, cj
tranca, roda, trazeiro + 1 capacete. R$
2.800,00. Tratar: 371-6284ou 371-0143.

CBX - vende-se, CBX, 150cc, 88
P.E., freio a disco. R$ 2.200,00.
Tratar: 273-0241.

CG - vende-se, 88. R$ 1.350,00.
Tratar: 9979-0605.

CG TITAN - compra-se, 97. Tratar:
276-3206.

CG TITAN - vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:

vw
Gol 1.0. rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerofõllc
Kombi Stander 1·.6, envidraçada
Paretí ct, 1.6. gas.
Gol 1.0. MI, parachoque pers.
GM
Kadet Gl, 1.8, 96, cf' trio, e para-choque pers.
logus Cl 1.6, desemb., ar quente
Kadet SL 1.8, desemb .• ar cond. e ar qte
Chevette Dl 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
FlAT
Uno Mille, EX. 1.0. 4p, gas .• limp. e desb. tras., ar quente, ccmpt - ar

Uno Mille. SX, 1.0. v.e., tv. e., lp. e desb.t., gas., ar quente
Palio EOX 1.0, 2p, compl., - ar

Uno ELX. 1.0. 4p., ar completo
Plck-up Florino aberta LO, longa
Tipo compl. 4p_
Tempra 2.0, azul, av, ccmpt.
FORO
Escort GLI, 1_8, limp_ desemb., er-qte. dir. hidr.
F-1000, motor MWM Turbinado, hldr.
Del Rei 1.6, ale.
PEUGEOT

Picape aberta 504 diesel
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 - R$ 2.500,00
CG Tinam 125, cl P. E.
Honda CBR 450

ol1 VEí(ULOJ)
Rua João Januáro Ayroso, 65

(47) 371-5343-(47) 9903-2936

96
95
91
98

Prata
branca
prata
prata

96
94
93
92

bordo
verde met.
cinza
dourado

98
97
97
94
94
95
98

96
86
86

bordô
bordô
bordô
Azul met.
Branca
Preto onh
azul

azul mel.
branca
prata

95 bordõ

02
01
90

azul
preta

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.

CG TITAN - vende-se, consórcio,
partida elétr., cj 10 pare: Pgs, faltando
26 pare. Tratar: 376-3034 (manhã).

CG TITAN - troca-se, 96 pormoto demaior
valor. Tratar: 373-0335 ou 9992-6016.

COMPRA-SE - 84 a 90. Tratar: 9Ú7-

9897, cj Emerson.

DAELlNG - 50Cc, amarela, 99, cj
690km. Tratar: 9122-7311.

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370.1161. cj Luís no 370-1161.

DT 180 - Vende-se, Vamaha, 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.'

FALCON - vende-se, consórcio, cf 31
pare. pagas. R$ 193,34 + 29 pare. R$
4.000,00. Tratar: (47) 392-3050.

HVOSUNG CRUISE -125, 97, bordô. R$
2.800,00 ou R$ 800,00 entro + 24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975D117.

KAWASAKV - 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
restaurada, oríg., 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409, c( Rubens.

NX - compra-se 400 falcon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.

----------��--�",., CROMOART

Seu desejo acabou de ganhar forma

A Dream Cor é o seu revendedor

Ssang Yong para Santa Catarina,
oferecendo completa assistência

técnica, peços e serviços.

Conheça também a grande variedade de
veículos novos e usados multimarcas
nacionais e importodos com a garantia
de procedência Dreorn Cor,

I
�

SANGYONG SSANG YONG SERVIC.E
0800140076

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - Tel. (47) 372.0676 - dreamcar@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTER - Vende-se, 97, Palio,

'darevisada cl motor feito. R$
400,00. Tratar: 370-9134, 9122-
10u 275-0051, cl Jussara.

OTER-vende-se, 97, verm.,
.em dia. R$ 1.200,00. Tratar:
3691 .

.

•OOTER - vende-se, Agrale 2000,
,Ibaixa, revisada. Tratar: 371-

,10. Com. ou 9133-0560.

rrRADA - vende-se, 200, 99. R$

!SOO,OO + 24x R$ 173,00. Tratar:

i1I1·5630.

1!NERÉ-vende-se 600,88: ótimo
,lado. R$ 4.500,00. Tratar: 9103-

!611ou275-1204.

WRNADO - vende-se, Azul, 02. R$
1.000,00 cl tanque cheio e capacete.
irelar: 373-3001 cf Mara h/c,

IIRAGO - Vende-se, 250, 01,
IOOOkm, super inteira. Tratar: 371-
l3900u 9125-2722.

n-Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, cf Luis.

n12S-Compra-se. Tratar: 9124B939.

n12S - Vende-se, pg a vista até R$
looo,OO. Tratar: 376-2593, após 18h.

1lR- Vende-se, 125, 01, vermelha.
�Iora comb. Tratar: 275-1676 ou

IT5D817.

IR 200 - Vende-se, 'h, 1.000km,
ma. Tratar: 370-9357 ou 9104-2775.

rr 225 - Vende-se, 01, verrn., cl
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: 374-1117 ou 9975-0117.

YAMAHA - Vende-se, DT 200,97I
97. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117.

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.

AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cf pneus liga pf Fusca. Tratar:
370-0670, cf Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99, cl 12 lug.,
a mais compl. Tratar: 371-9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI Pampa.
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vendê-se, pI 0-20.
Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-3223.

CARRO DO ANO - Compra-se, acima
de 95 pI frente, 4p, compl., pref.
finaciado. Tratar: 371-0695.

CARRO - compro financiado, entrada
Caravan Diplomata, 84, compl.
Tratar: 9117-7030.

COMPRO - carro de maior valor ou
troco por moto. Tratar: 373-3001 cl
Mara hor.coml.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: 373-4018.

ENGATE PARA CARRETINHA - vende

se, R$ 50,00. Tratar: 372-1817.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pI Uno turbo. 'R$ 150,00. Tratar:
(47) 9105-9172, cl Jeferson.

RODAS - Vende-se, esportiva, de
Opala 5 furos, ou troca-se por orig.
de Diplomata. R$ 200,00. Tratar:
370-1225, cl Robson.

diversos
ACARAí - vende-se, título do clube .

R$ 150,00. Tratar: 9979-4455.

ALUGUEL - precisa-se de moça pI
dividir. Tratar: 9103-8378. CI Joana
ápos 19h.

APARELHO DE FAX - compra-se,
novo ou semlnovo, Tratar: 372-1131.

APARELHO DE SOM - vende-se,
3.200 watz, Aiwa, 3 cd's. Valor a
comb. Tratar: 9995-2778, cl Adriano.

APARE(.,HO MUSCULAÇÃO - vende

se. R$ 3.500,00. Tratar: 379-1207.

AUTOFALANTE - vende-se, 2 pares

pioner, 200wcd. R$100,00, o par.
Tratar: 372-1274.

BAEPENDI - vende-se, título de

Baependi. R$ 350,00. Tratar: 373-0263

BALCÃO Pf BANHEIRO .; 80X55cm,
creme, cl espelho. R$ 500,00 ou

troca-se por esteira elét. Tratar:
37H060.

BARBEADOR - vende-se elétr. cl 3
. lâminas, Philips. Tratar: 372-1870.

BARRACA - vende-se infantil,
"bananas de pijamas", Tratar:
371-6707.

BATERIA - vende-se pI criança
RMW. R$ 70,00. Tratar: 370-8221.

jt...•··.••··wtt••....; ç
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AUTO CENTER .

3�1-�398

10%. desconto
à vista

I

OFERTA VÁLIDA
ATÉ 31/8

kikar@netuno.com.br
R. Ex,. Antonio Carlos Ferreira, 865 · Vila Lenzi

FLORlC'ULTURA

NFI�f(S IUltmnCs, Ilrra'if"s em:g(n:tl, atmdem.cs festílst
CIi5I1JIlmtos, ftt1ftm1 e restas de café da malllu!.

Rua Procópio G_ de Oliveira, 1066 {ao lado do cemitério

W 311-9942 temos disk entre a

CachorrQ <-!u(lnte
15} CACHORRO TRADICIONAL

16) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO

17) CACHORRÃO
.

16) CACHORRO DE MUSSARELA
, c.. RO DE p.

iii

Lanche sem hambul'6uer
I)X.FRANGO
2)XCORAÇÃO
3) X-CALA6RESA
4) X-CAW-FRANGO

5)X-MIGNON
6) X-PICANHA
� X-GARNiSÉ

BAZAR - vende-se, estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

BAZAR - vende-se, cornpl., no
bairro São Luiz. Tratar: 376-0330 ou

9902-5620.

BEBÊ - Aceita-se doação de

roupas, carrinho, andador etc.
Tratar: 370-9367.

BEBE CONFORTO - Vende-se, 'da
Burigotto, cl alça e balanço. R$
50,00,'seminovo. Tratar: 376-1933.

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) cf colchão. R$ 300,00
aceita proposta. Tratar: 9903-1898.

BOXER - Vende-se filhotes 45 dias.

R$ 100,00. Tratar: 370-3062 ou

9122-1830

CACHORRO - vende-se, filhotes de
Poodle. Tratar: 373-3787.

CACHORRO-vende-se, filhotes Begles
mestiços. R$ so.oo.r-a»- 371-6021.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

contemplada. R$ 11.500,00, cl 5 parco
pagas. R$ 2.000,00'+ 55x R$ 223,00,
Tratar: 9123-7514 cl Matheus.

CALCULADORA - Compra-se, HP,
usada. Tratar: 371-8242 ou 9953-1398.

CELULAR - vende-se Ericson, de

..

..

�
lO

Lanches

anche com hambul'6uer
oe)X-SALADA:
09)X-DOG
1Q)X-IMCON
11) X-HOT POINT

Tradk:ionsl$
12) MISrD QUENTE

13) X�6URGUER

14) X�EGG

Porções
24) fiLÉ
25) CALA6RESA
26)CORAÇÃO
21) MISTA
26) FRANGO A PASSARINHO

29)FRITAS
) FRANGO E FRITAS

) POLENTA FRITA

�2) AIPIM FRITO

53) AZEITONA
34) PICANHA AO ALHO E OI.EO

(

cartão. R$ 180,00. Tratar: 9903-3526
ou 27:}O454.

CHAPA ELÉTRICA - vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pf
camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos
espaços.Rs 130,00. Tratar:

.

370-0464.
.

CELULAR - Vende-se, Samsung SCH

Nl05, Voicer Fashion, comi 8 meses

de uso. Tratar: 372-7507 ou 9102-2954,
cl Suelen.

CLUBE BAEPENDI - vende-se (torra
se) título R$ 350,00. Tratar: 9965-1347
c/Osnildo.

CELULAR - vende-se, Nokia.
Tratar: 371-5133 comI. ou 370-6613

após 20h cl
Lígia.

CRÉDITOSCELULAR -

vende-se, Pronto,
Gradiente Strike.
R$160,00.
Tratar:
9952-0057.

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

liC'i"ia temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

CELULAR

vende-se, Nokia

6120, pronto. Valor
a comb. Tratar:

9903-9567.

CELULAR
vende-se, Nokia
5180, da global
telecom, pré-

.

pago. R$ 150,00.
Tratar:
9111-1691.

CELULAR -

Vende-se, pronto,
25 de crédito.
Valor a comb.
Tratar: 275-1676.

(47)
\

322-7505 ou

9121-:6142, cf Maurício
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fllVIIIIJM� locação. Higienízação
Locação e hlglehlz(,lÇóo de,joolhOs e copos
paro Salões de Cabeleireiros

Locaç90 e hlglenizqçãa de lençol. Jaleco. roupão e
ropatinhos POro Clinlcos de Estétk:a� e MediCo

Higlenlzqçoa de roupos
oe corro a banho ooro Hojals

HigienizaçãO'de toqlhas de mero, guorodonapos
e copas �e codeJíos poro Restaurantes

HiQlenizaçoo de Edredons e Cobertores

COMPRESSOR - vende-se. Tratar:
376-D971_

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:
9979-0605, el Adir.

CONSÓRCIO - vende-se de moto

Honda, NX4, Falcon, Valor pg R$
5_200,00, vendo por R$ 4_500,00 +

60 x R$ 193,34_ Tratar: 392-3050_

DIVISORA -'pi pães francês R$
800,00. Tratar: 376-1090 el Zuleiea
ou Adima.

DREAN QUEST - vende-se, el CD
original. Tratar: 9117-9897. el
Emerson.

ELEVADOR - vende-se, 2 toneladas
e meia, trifásico. Valor a eomb.
Tratar: 372-1870.

ESPINGARDA -

vende-se, de
pressão, marca
Urca, el NF. Valor
a eomb. Tratar:

9118-2880, el
Guilherme.

FARMÁCIA
vende-se el
clientela e

convênio
formado. Tratar:
376-1949.

FILMADOR�
compra-se.
Tratar: 372-0108.

FILMADORA -

Vende-se. Tratar:
9121-2362, el
Joilee.

FITAS DE VíDEO
-vende-se,700
fitas cassetes

,

porR$ 7.000,09
el expositores.

Tratar: 376-1090.

FURADEIRA - vende-se el Kit.
Tratar: 276-3256.

FREEZER - vende-se vertical,
prosdóeimo, 180L. R$ 300,00.
Tratar: 371-6409.

GATO - vende-se, Siames. Tratar:
373-3787. CI Noel!. -

GELADEIRA - vende-se Duplex,
Consul, em ótimo estado. R$ 460,00.
Tratar: 9975-1936 el José Carlos.

GIBIS - vende-se, coleção. Tratar:
370-3561.

HD 20GB - compra-se estragado
marca Quantum. Tratar: 376-0811
el Rafael.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pI
ESCORREGADOR - Vende-se, pi isolamento. Trata,�9992-7162.
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. el prof. Adernar. LIQUIDIFICADOR':' Vende-se, valor

MASSAS

a eomb .. Tratar: 373,3787 el Noel!.

LOJA - vende-se de roupas el
estoque e móveis. Tratar: 371-9116
el Caeilda.

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar:
9992-7162.

MANGUEIRA - vende-se pI
latoaria, Oxieorte, eompl. (c/.blco e

mamômetro). Tratar: 370-9062.

MAQ. CORTE - vende-se
industrial, semi-nova. R$ 1.200,00.
Tratar: 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgln
Brother Eletronie). R$ 3.000,00 as

duas ou

troca-se por moto de menor valor.
Tratar: 375-1080.

'MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo
reta, Yamata. Valor a eomb. Tratar:
9113-7636.

MÃQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cf cobertura. Preço a

comb. Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MAQ. COSTURA - vende-se

Closley (antiga à pedal). R$100,00.
Tratar: 371-7060.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1 corte

de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote cl todos tem desc. ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
overloche, sequinha, el mesa. R$
150,00. Tratar: 371-6238.

MAQ. DE MONTAR PNEUS - vende

se, marca Autofficine A 210. R$
1.500,00. Tratar: 370-7942, cl
Laércio.

MAQ. DE FAZER ESPUMA - vende
se. R$ 900,00. Tratar: 376-2279.

MAQ. LAVAR ROUPA - vende-se,
Brastemp, automática, 6kg. R$
350,00. Tratar: 371-1080, el Daiane.

SÁBADO, 24 de agosto de 2002
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x - PINGUIM
X - BACON
X - CALABRESÀ
X - EGG
X - SALADA
X - BURGER
X - TIKE
X - CORAÇÃO
X - MINGNON
X - BIFE
HAMBURGER
BAURÚ
MISTO QUENTE
QUEIJO QUENTE
HAMBURGER ct
FRANGO
PÃo ct BIFE
PÃO ct BIFE E QUEIJO
MISTO FRIO
PÃO Cf BOLINHO
BOLINHO
PASTEL .!
SORVETE 1 LITRO
SORVETE 2 LITROS

- PIZZAS
CARNE & FRANGO

I

II
Experimente
nosso rodízio
de massas!

Levamos até· sua casa!

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

e PICADINHO FILÉ DE FRANGO ct QUEIJO
POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS)
AIPIM FRITO (12 PEDAÇOS)
PICADINHO DE MINGNON

DA CASA

FRANGO

PALMITO

PRESUNTO

MILHO VERDE

CALABRESA
ATUM

MUSSARELA

,CAMARÃO
4QUEUOS
PORTUGUESA
FRANGO CI CATUPIRY

I
I

c
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iÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende-

11,4 agulhas, marca Hansai. R$
1500,00 à vista ou entro R$
1.000,00 e o resto pare. Tratar:'

�75-4523, el Rosa.

IIAQ. RETA - vende-se, marca
!rotler. R$ 6ÓO,00 neg, Tratar: 275-
,016,

IIAQ. SACOLAS - vende-se pi
alei sacolas plásticas. Tratar: 376-
1042 cf Lurdes.

iAQ. SOLDA - vende-se maq.
IY lida elétrica, lixadeira, furadeira

limpacto (industrial) e caixa de
irlamenta completa. Tratar: 370-
tl72 ou 9975-0102.

iESA'- vende-se, marfim, cl tampa
lvidlO, pI 6 cad. estofadas. R$
:00,00. Tratar: 372-4153, cl Alex
137Q.6278.

MESA DE SINUCA - vende-se,
lompl., 4 tacos, bolas, giz, tampo
lemarmore. R$ 590,00. Tratar:
172·1274, nego

MODELADORA - vende-se pI pão
Illncês, Sulpan. R$ 800,00. Tratar:
176-1090 el luleiea ou Adima.

MOTOR - vende-se, die., 10 hp,
marca Yamaha. Aceito carro ou

moto na troca. R$ 1.200,00. Tratar:
372.Q3910u 9965-8875.

MÓVEIS - vende-se, de lanehonete.
lrltal: 912:).-2362, el Joilee. I

A RCB Informática pode oferecer asmelhores vantagens
poro o seu compulUdor nôo lhe deixar no mãe;

Tudo em ocessórios, manulenções e peças em geraL
Gostou? Enlãllligue e fap! o seu or�amenlo, nós garantimos a 5UII satisfação!

Falou em computadores, ligeu poro RCB Informático.
Pensondo no seu bem estar, sempre ...

o

Ruo; Barão do Rio BrOMO, 320 solo 04 - (entro ·loraguó do Sul . se '

PAPELARIA - vende-se saldo em

geral, R$1.300,00. Tratar; 274·
8329 ou 274·8264, el 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% do valor da passagem
oferecida pela empresa. Tratar:
9973-3358.

PEDESTAL - vende-se, 16 canhões
de luz el catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372·3598, el Ane.

PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$
100,00. Tratar: 371-6409.

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373·3787. el Noeli.

PINCHER - vence-se, n' O. Tratar:
276-3206.

PINTURA - finemos pintura em

móveis (pátlna, deeapê, etc.).
Tratar: 9905·2929 ou 275·2229.

PISTOLA � compra-se Taurus
6.35. Tratar: 370·7080. e/Elemar.

PNEUS - vende-se, 4 Miehelin, el
aro de ferro 16 - 215/75, p/ píck
up, aro el 6 furos. R$ 1.100,00.
Tratar; 372·4492, el ligue ou 372·

1693, el Zico.

PORTAS (4) - vende-se, mad.
Maciça (cedro), el almofada e

canto superior em meia lua. R$
400,00 ou 1 por R$ 120,00,. Tratar:
91044588.

PRANCHA - vende-se, pI cabelo.
R$ 40,00 + transformador. Tratar:
37Q.6650.

PRANCHETA/AQUITETURA -

vende-se el 1,20xO,90, el regulagem
e cadeira. Tratar: 370·9172 .

PRODUTORA DE GELO -r--: vende-se
de gelo em cubos el depósito e

uma rnaq, De gelo em barra el 50
formas de inox. Tratar: 376-1496
ou 9873-8743

PROTETORES DE BERÇO (3)
vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:
370·9228. cf Rósane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 371·9603 ou 9104·2393.

RELÓGIO PONTO - vende-se,

C/assificados (VIais completos,
"'ais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

CORREIO DO POVO 25

A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande,
,

Pref. WaldemarGrubba, 2176 .. Vila lalau .. Jaraguá do Sul
,I ,

manual em perfeito estado. R$
180,00. Tratar: 370·8615.

ROUPAS - necessito de roupas pI
crianças de 10, 7 e 5 anos. Tratar:

273·5086, el Marcia.

TECIDO - vende-se, pI
eonfeeeionista (ponta de estoque).
Tratar: 370·3561.

TECLADO - vende-se, Cassio CT
655. Tratar: 275·2125 el Taís.

TECLADO - Vende-se, Cassio,
modo CTK 500, seminovo. Tratar:
370·1462, até 19hs, el Flávio ou

Miriam.

TV 14' - vende-se, semp.
R$ 200,00. Tratar: 376·3434.

TíTULO - vende-se, Baependi.
R$ 350,00 em 2x. Tratar:
392·3050.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

R$ 80,00. Tratar: 9991·9940.

APARTAMENTO EDIFíCIO AMARANTHUS
vendo apto. 1003 no Ed. Amaranthus em

Jaraguá do Sul, localizado na Rua Adolfo

Sacari, 36, próx. Justiça Federal, com

acabamento de primeira qualidade a ser

definido com o cliente. Valor de venda R$
210.000,00, nego Tratar: (47) 432-0917 ou

I 9984-0252, cf Jorge Mayerle.

VIDEOGAME - vende-se Nintendo

game cubo el 4 cd's, 2 controles e

memory eard. Original. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se Play \

Statlon.Z, destravado el 6 ed's.
Tratar: 376-2206.

VOLANTE - vende-se, da momo +

cubo pI GM.-R$ 45'0,00, nego
Tratar: 372-1274:

HONDA CIVIC PRATA
Vendo Civic, cor prata; mecânico, ano e

modelo 1999, trio elétrico, gabinete para '12

CDs, excelente estado de conservação,
único dono. Valor de venda: R$ 26.000,00
Tratar: 371-6310 ou 9973-9115, cf Paulo.

Mauro Veículos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Café da manhã
Chá da tarde

�peritivo
e�ecutiva
�ternidade

:frutas e :fWres
):,icor e Chocolate

especial 'Dia das�es

especial '�ia dos !:Namorados
Outras ocasiões especiais

,,9

•"

w(47)�72-0.316
Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - se

DINHEIRO/EMPRÉSTIMO

Para qualquer finalidade, compra
da casa própria ou reforma, ou

compra de caminhões.

OBS.: Sem fiador e sem burocracia

para assalariados, empresários e
>

aposentados em até 180 meses

para pagar, liberação em ,24 horas.

Valor mínimo R$ 5.000,00 e no

máximo R$ 200.000,00.
Ex.: R$ 5.000,00 em

36x R$ 175,00 fixas.

Informações no telefone:
(21) 6849-8021 ou (21) 3471-0466
ou (21) 9679-6218, cf Ricardo.

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do

Registro Civil do 1.2 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 pata
casar os seguintes:

EDITAL n2 23.867 de 1.4-08-2002
SIDNEI ROBERTO POFFO E

ANDRESSA KLEIN DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Ricardo Baumer, 141, Vila Nova, Joinville, neste
Estado, filho de Arcelino Antonio Poffo e Sandra
Lorena Poffo.

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Leopoldo Manhke, 292, apto 801, nesta cidade,
filha de José Antonio da Silva e Everli Teresinha
Klein da Silva.

EDITAL n2 23.874 de 1.6-08-2002
GLÉDSON TOLENTINO LUZ E CARIN UMLAUF

Ele, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, natural
de Florianópolis, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Angelo Menel, 73, nesta cidade,
filho de Gerson Luz e Edemê Glaucia Tolentino

Luz.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Carlos Blanck, 212, Vila Lalau, nesta cidade, filha
de Rodolfo Umlauf e Cecília Engelmann Umlauf.

'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
1.5 (quinze) dias.

Toda quinta-feira

CORREIO DO POVO
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EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham

aS

neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ALINE GOLlN DOS SANTOS - R PASTOR ALBERTO SCHNEIDER,
1187 - NESTA;
AMANDA MARGARETH BORGES j RAFAEI-A DE OLIVEIRA _ �(

NESTA;
ANTONIO MARCOS BEZERRA - R GUILHERME ZERBIN, 274.
CENTRO - NESTA;
ARDELI JOAQUIM ISIDORIO - R CARLOS MEYER, 30 - NESTA;
AROLDO ROBERTO LEAL JUNIOR - R IRMAO LEAL MAGNO, 67·
AMIZADE - NESTA;
CARLOS GIOMAR VENTURE ME - R JOSE TEODORO RIBEIRO,
688-ILHA DA FIGUEIRA- NESTA;
CARLOS GIOMAR VENTURE ME - R JOSE TEODORO RIBEIRO,
688-ILHA DA FIGUEIRA- NESTA;
CHUILE MARIA DA SILVA- R 1032, LOTE 24-JOAO PESSOA
NESTA;
CILMAR PAULlNO THEVES - R FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE
279-NESTA;
DION JOSE FERNANDO OU MARILENA OLlNDINA S FERNANDO
R JOSE EMMENDOERFI;R, 157 - NESTA;
ELlO ROBERTO KIENEN - R RIBEIRAO GRANDE DA LUZ SjN - ,

NESTA;
G EY INDUSTRIA E COMERCIO LTOA-R RONCO D'AGUA149-

NESTA;
GILBERTO F RAMOS - R CARLOS MEYER, 117 - NESTA;
GRALHA AZUL COM RAÇOES E SEMENTES - R BERNARDO

DORNBUSCH, 603- NESTA;
INGOMAR SCHUNCKE - R WALTER MARQUARDT, 222 - CENTRO

-NESTA;
J C DE CARVALHO E FILHOS - AV. MARIZA DE SOUZA MENDES,
710 U01- CENTRO - NESTA;
JAIR ANTONIO ALONCO - R ARNALDO PISKE, 1487 - NESTA;
JORGE WISCHRAL - R CARLOS OESCHLER S/N - NESTA;
JURANDIR ZANGUELlNI- R JOSE RUMPF 297, ULTIMA CASA

NESTA;
LIVRARIA E PAP DO PEDRINHO LTO ME-AV. GETULIO VARGAS,
198 SL B - NESTA;
MARCO CESAR DE OLIVEIRA - AV. PREF. WALDEMAR GRUBA,
5249 - NESTA;
MARCO CESAR DE OLIVEIRA - AV. PREF. WALDEMAR GRUBA,
5249 - NESTA;
MARIO CELSO REINERT - R EUZEBIO DEPOUY CP 492 - NESTA;
MERCADINHO LONIMAR LTOA - R JARAGUA 35 - NESTA;
MOACIR L. FUCK - R DOMINGOS ROSA, 143 - NESTA;
NELSON RIBAS ME - R IRMAO LEANDRO 600, VILA LENZI-
NESTA; ,

OLAVIO DE SOUZA - R AGUAS CLARAS .831, ILHA DA FIG

NESTA;
OLlNTO MAINARDI- R FRANCISCO PIERMANN, 147 - NESTA;
PAVER INDUSTRIAL LTOA - R ERICO FHOEHNER, 951-
SCHROEDER;
PEDRO URBANSKI - R WOLFGANG WEEGE S/N - NESTA;
REINALDO STEFFENS - R EXP GUMERCINDO DA SILVA, 90-

NESTA;
RENITA KUHL - BR 280, KM 84 - CORUPA;
SANDRO CAMPESTRINI - R.'ADELlA HARD MARQUARDT, SjN
LAT R. BARTEL- BARRA RIO CERRO - NESTA;
SANDRO CAMPESTRIN1 - R. ADELlA HARD MARQUARDT, SjN
LAT R. BARTEL· BARRA RIO CERRO - NESTA;
SANDRO CAMPESTRINI - R. ADELlA HARD MARQUARDT, SjN
LA'" R. BARTEL· BARRA RIO CERRO - NESTA;
TERRA TRANSPORTES LTOA - R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA,
SjN-NESTA;
TEXTIL FARFALA LTOA - R ANCIOQUIO NUNES PIRES, 4819-
NESTA;
VALDIR RIBEIRO P.INTO - R EXP. CABO HARRY HADLlCH, 11'
CENTRO - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédia
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, 21 de Agosto de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c OTAS
INSCRiÇÕES
O Ministério da Educação, em conjunto com a Em

!lia Daixada do Brasil no Japão e a Secretaria Estadual de

'nta Educação do Paraná, abre, na próxima segunda-feira,
as inscrições para os exames supletivos de Ensino Fun-

Iam
damental e Médio para brasileiros residentes no Japão.
As inscr�ções poderão ser feitas entre 26 de agosto e

ER, 26 de setembro, conforme edital que será divulgado
_ seg\1nda-feira, através do endereço eletrônico

rovw.exame.pr.gov.br>. As.provas serão aplicadas nos
4·

dias 9 e 10 de novembro. Oferecidos pelo Ministério

fA; da Educação desde 1999, os exames .supletivos
i7· objetivam facilitar a vida dos filhos dos brasileiros com

.

ttabalho temporário no Japão, para que, no retorno
�o,

ao Brasil, possam cursar o ensino profissional ou
�uperior. Em 1999 se inscreveram 789 estudantes, em
2000, 1932, e, em 2001, 1,8 mil. Em todas as etapas,
os exames foram oferecidos nas cidades de Tóquio,

fE Nagóia, Hamamatsu e Oizumi, onde se concentram

osdekasseguis (brasileiros residentes no Japão). O Ja
pão reúne, hoje, cerca de 240 mil brasileiros em ativi

dade temporária, dos quais 40 mil em idade escolar.

0,

COMÉRCIO
A diretoria do Sindicato dos Empregados no Co

mércio de Jaraguá do Sul e Região, reeleita no dia 3 de

julho, toma posse no dia 30 deste mês, para um man

dato de três anos. A eleição reconduziu à presidência a

sindicalista Ana Roeder, sendo a diretoria renovada
em quase 50% de seus integrantes. A diretoria obteve
624 votos favoráveis da categoria.

Viva o futuro
-.GI1OIj.br

UNERJ . Centro Universitario de J,aragua. do Sul
Rua dos Imigrmles, 500, Bairro Rau
CEP 89254-43.) CP 251 Jamgua do Su>SC
Tel í47) 371·0983

ARElTORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

UNERJ, no uso de suas atribuições regimentais, estabelece:
o prazo final para Confi rmação de Matrícula dos ai UAOS veteranos dos
cursos de graduação do Centro Universitário de Jaraguá do Sul UNERJ
�erá 30 de agosto de 2002, das 8:00 às 11 :00 horas e das 14:00 às

21:00horas, na Diretoria de RegistrosAcadêmicos Bloco "Ali,
O aluno que não cumprir o prazo final' de confirmação de matricula,
�erderá a sua vaga. Após a data acima mencionada, serão chamacs

. aunos da lista de espera, com solicitação de transferência"

Jil'agua da Sul, 23 de agoslo de 2002.

Prof' CARLA SCHREíNER
RtitGfa

o seu por.
Câncer - O climo continuará

us relacionamentos.
r mentiras. O
ir com

onçcndo
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.CAPACIDADE: ESTUDÁNTES E PROFESSORES MOSTRAM RESULTADOS DE TRABALHOS REALIZADOS

Pesquisadora ensina como

aplicar melhor o dinheiro
}ARAGuA'no SUL-

Aplicar bem o dinheiro que
se ganha, sejamuito ou pou
co, é praticamente uma ne

cessidade de todos hoje em

dia. Pois foi justamente esse

tipo de façanha que amestra

em Engenharia de Produ

ção pelaUFSC (Universida
de Federal de Santa Catatina)
Marlene Kraus ensinou aos

alunos insctitos na Oficina
ministrada por ela, ontem
pelamanhã, que tratou basi
camente das vantagens e

desvantagens de aplicação
do dólar, COO, poupança,

-,

ouro e consórcio. Marlene
é gr�duada em Administra

ção com especialização em

FinançasEmpresarial, e es-,
colheu como tema de mes
trado a dificuldade que a

maioria das pessoas tem em

decidir onde e como aplicar
o dinheiro. "O trabalho é

dos de 2001 a 2002. Além

das pesquisas realizadas pelos
alunos (dos mais diferentes

cursos), também foram pro
movidas diversas Oficinas,
ministradas por professo- t

res que desenvolveram pes
quisas científicas para teses

de mestrado ou doutorado.
De acordo com a coorde

nadora do evento e do Pro

grama de Incentivo àPesqui
sa, professora Patrícia Lucia
ni Sarli, o objetivo do con

gresso é incentivar o desen
volvimento da pesquisa
científica. Ela argumenta gue
a Uner] está dando os pri
meiros passos para a efetiva

implementação da pesquisa
científica, condição necessá
ria para que a instituiçãopas
se a ser urna verdadeira uni
versidade.

O programa existe há
cinco anos e, há três, realiza

.

o congresso, que visa ainda
abrir espaços para que os

alunos pesquisadores pos
sam apresentar seus traba-

. lhos e, assim, obterem urna

avaliação geral da pesquisa.
MARIA HELENA DE MORAES)

, Fotos: eo

Trabalho de mestrado foi apresentado através de.Oficina, ontem pela manhã

pessoal, não para empresas.
Trata do dia a dia e das nos

sas decisões domésticas, co
mo comprar urn carro, urn

.

apartamento ou dólares
com as economias", argu
mentaMarlene.

Segundo a pesquisadora,

Banheiro embutido para' pequenos ambientes

gue leve hoje.
de provocará atrito

próxima. Abra os

não comprometer a
ça afetiva ê

mate ria .

Virgem - As es'trelas apontam
Controle o seu

senão, perderá a

m quem gosta.
mogem que passa

o trabalho foi realizado no

período de março de'1997
a março de 2000, tendo co
mo fato real o próprio con

sórcio de urn carro compra-
'

do por ela. Ao final da pes
quisa, Marlene descobriu

que não optou pelo melhor
negócio. "Durante o perío
do da pesquisa, descobri
que o melhor teria sido in

vestir em dólares, se o meu

interesse fosse apenas ganhar
mais dinheiro. Se quisesse in
vestir para o futuro, deveria'
ter aplicado o dinheiro em

imóveis", exemplifica.
Este e mais outros traba

lhos fizeram parte do 3° Con

gresso .

de Iniciação Científi

ca, promovido pela Unerj
(Centro Universitário deJa
raguá do Sul), através do

Programa de Incentivo. à

Pesquisa, coordenado pela
professora Patrícia Luciani

Sarli. Segundo ela, a produ
ção científica desenvolvida

por estudantes da Unerj foi
a prioridade do congresso,
que aconteceu quinta-feira e

ontem, com a apresentação
de 47 trabalhos desenvolvi-

parentes e

eixe a rotina
dia. O romance

o corresponder às
efetivos.

Capricórnio - Instabilidade
.

iro ou falta de diálogo
estragar o seu astro I. Dê

cial à' sua saúde.
esejos vão

relação.

Não deixe um

tona por falor

�,�j�i�...iPos ressentimentos

l�dmíWffi.mentar o seu

coração. A noite promete ser

compensadora na paixão.
Peixes - Paciência será o sua

liada para driblar
casa. Seia mais
imo pesado em

tará a sua vida

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPREVENÇÃO:, CAMPANHA PRETENDE ATINGIR 100% DAS CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS
"-

Campanha de vacinação contra

a paralisia infantil encerra hoje
]ARAGuA DO SUL - A

segunda etapa da vacinação
contra paralisia infantil, que
se encerra hoje, pretende
atingir 9.518 crianças, até 5

anos de idade. A campanha
acontece das 8 às 17 horas,
sem intervalo para almoço;
em todos os postos de saú

de doMunicipio, e, conjuga
damente, serão realizadas
barreiras nos Postos Mime,
Posto Millenium, Posto
Marcolla e na entrada do Su

permercado Breithaupt.no
shopping. Durante toda a

semana, uma equipe provi
denciou a.dose nas creches
e comunidades rurais.

I
De acordo com o dire

tor da Divisão de Epide
miologia, Sebastião Rezende
Filho, a finalidade da campa-I .

nha é assegurar a eficácia da

vacinação e a imunização
contra a doença, que causa,

na maioria das vezes, para
lisia dos membros inferio

res, deixando seqüelas por

Fotos: Arquivo/CP

Segunda etapa da vacinação contra a poliomielite pretende imunizar 9.518 crianças

toda a vida'. "Todas as crian

ças,munidas das carteiras de

vacinação, devem ser enca

minhadas aos pontos de va

cinação mais próximos, in
dependente de não ter par�
ticipado da primeira etapa
da campanha", ressalta.

A enfermeira responsá
vel pela imunização,Marinei
Ostetto, enfatiza a importân
cia da vacinação dos meno-

rir a tão relevante campanha.
Na oportunidade, os fun

cionários da saúde exami

narão as carteiras de saúde

das crianças, a fim de consta

tar se há outras vacinas em

atraso, e a sua regularização.
A vacinação é gratuita.

Para mais informações
o telefone do disque-Saúde
é 0800 611997.

(JULIANA ERTHAL)

res de 5 anos, tendo em vista

que a doença, há mais de 10

anos, está erradicada. Segun
do a enfermeira, ªpesar de
toda informação veiculada
na imprensa e o trabalho con
tínuo dos agentes da saúde

na orientação para a impor
tância da imunização, ainda
existe uma certa discrimina

ção por determinadas' pes
soas, que preferem não ade-

�

SÁBADO, 24 de agosto de 2DQ

Retomada imunização
contra Rubéola (

Paralelamente à campanha de vacinação J
contra a poliomielite, mulheres maiores de 12
anos serão novamente vacinadas contra a ruo G
béola, e as que não o foram no momento opor· V'
tuno, serão imunizadas. O diretor da Divisão de te,
Epidemiologia, Sebastião Rezende Filho, explica
que a campanha, realizada no mês de julho, atino

giu apenas 91% das mulheres, cuja meta era atin�r
95%. De acordo com ele, mulheres de 30 a 39 �

1
anos são as que mais resistem à vacina, com a

alegação de não pretenderem mais engpvidár. "É
um pensamento equivocado de pessoas mal in

formadas. A doença, que traz deficiências neu

rológicas, cegueira, surdez e malformações do fe

to, haja vista o vírus ser transmitido pelo ar, é

muito perigosa. A vacinação é gratuita e não há

contra-indicações, (JE)

Mulheres com mais de 12 anos devem se vacinar

/

Roberto Henrique Llchtenfelz

Gerente de P.rogramação Anam:elra

Secretaria de Estado
da Fazenda

www.sc.gov.br

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
__________________________�A�R�T�._4�8�D�A�L=E�I�C�O�M�P=L=EMEN.�T�A�R�1�O�1_=D=E_O�4�/=O=5/�2=O=O=O__ � ___

I

A a u m u 1 a d o I 2 O O 2

J U L H O I 2 O O 2

SaldO Inlc�BI ..

Saldo de Provisão do 130 Salllrlo ..

SaldO Iniciai d!! Aplicação financeira _,

SALDO EM CIC • RECOLHIMENTO SALDO
EXERClclO 2001 ..

4.249.475,60
36.921.029,64
19.315.007,60

2.059.266,55

21.955.336,91

RECEITAS PRÓPRIAS .....

RECEBIMENTOS

I.C.M.S.(II �-----

IP,VA:I'I _

tT.C.M.O.I., _

T�S� _

QUTROSI.I _

FUNDEFI.I _

OepÓSITOS JUDICIAIS· ICMS 111
_

FADESC I BADESC 111
_

Rentabilidade do Apllcaçio Flnancelral'l

69.276.202,66

236.265.970,50 1.109.389.429,77

187.366.956,51
10.933.079,48
1.837.480,83
367.411,02
784.882,42

33.906.234,36

1.362.086.947,24
89.012.240,75
6.104.288,70
2.129.304,25
5.287.442,92

252.014.354,02

273.387,80
992.638,08

2.203.754,00
10.551.119,89

375.484.939,38RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA .. 54.593.599,11

F.P.E.PI'I _

I.P.I.II'I� -------�-

Salário Educação (,,(
_

lei Kandlr· Desoneração do I.C.M.S. IUI
_

Imposto' de Renda (U(

16.259.976,84
9.088.304,29
9.770.431,32
7.541.155,03

11.933.'131,63

131.12t.043,55
64.493.750,58
49.775.334,36
52.788.085,21
90.010.432,15

RECEITAS VINCULADAS ••..• ,.

1.000.000,00 4.480.000,00
6.461.206,83
52.038.474,16

9.043.596,65 75.683.387,46

OPERAÇÕES D'E CRÉDITOS 11'1
_

IPESC 1"1
_

OUTROS ( .. 1
_

Recolhimento Saldo E_ertlclo 20011>01
8.043.596,65

2.160.557.756,61TOTAL .... 299.903.066,26

Acumulado

na Gutão

.DEMONSTRATIVO

DOS PAGAMENTOS'
Valor'
do Mh

Penoal.. 146.854.043,74 6.431.116.570,96
13G SaI6Oo... 364.939.219,54
Dívlde Pública I Flutuante 49.021.956,77 1.339.738.667,97
REPASSE AOS PODERES 41.065.146,51 1.541.157.992,85
Encargoa Gerais e Manutenção do Poder fIIecuUva .. 74.769.6�3,86 1.612.605.217,89
Restol a Pegar Anteriores a 2�01 .. 308.502,77 75.652.624,44
Restos a Pagar 727.425,12 137.011.120,70
SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO

ANTERIOR PAGOS NESTE PER IODO .. 307.337.894,93
Devolução Saldo fIIertlclo 2000.. 171.275.112,99
Precatarias· TJ .c.... 2.500.000,00 29.607.850,48

TOTAL... 315.246.708,77 10.778.165.829,42

J U L H O I 2 O O 2
/

.

FOlHA DE PfS�OAl PODER EXECUTIVO 111)
_

ATIVO 93.340.658,30
134.701.337,27
663.933.904,41

41.360.678,97

PAGAMENTOS

1.006.464.058,19

INATIVO ...

13GSalilno ...

FOUiA'DE PESSOAl· EMPRESAS DEFICITÁRIAS I'�
_

EPAGRI u .

12.152.706,47

. ��.�;;:�:�::�
173.247,90

603.363,83
41.065.146,51

7.026.572,21
16.863.773,30'
2.103.226,38

9.590.848,30
5.480.726,32
308.502,77

2.500.000,00
727.425,12

CIDASC ...

SANTUR ..... .1. ....

COHAB ...

REPASSE AOS PODERESI"I _

MlnlltátioPúbllco ..

Trlbunat de JUIUça ..

Tribunal cIe,Conl8l ...

Allemblilla legislativa ..

UDESC

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2001f101_� _

PRECATÓRioslHI _

RESTOS A PAGAR DE 20011>01 _

SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO

ANTERIOR PAGOS NESTE PERIoDO IHI
__

REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT.· PODER

EXeCUTIVO I EGe e TGE 11"11
_

DIVIDA flUTUANTE ml
�--_---

DIVIDA PÚBLICA lUl

74.769.633,86

2.427.799,89

46.594.156,88

39.711.681,04

6.882.475,84

Divida tntema ..

DlvldeExtema ..

Devolução Saldo E.ercJclo 2001 P'I

283.255.604,16

59.274.549:62
83.056.254,06
51.321.954,82

26.259.345,08

1.224.111,77

4.250.842,39
299.702.597,48

50.739.044,63
121.230.480,21

17.970.657,57
7Ó.348.059,14
39.414.355,93
4.793.626,89

17.500.000,00
67.874.674,85

391.�82.565,69
5.296.196,78

263:8.39.467,60
217.465.114,78
46.374.292,82
68.297.250,86

Saldo de Aplicação Financeira , .. 5.973.098,62 5.973.098,62

TOTAL 315.246.708,77 2.208.706.692,40

ProvIlio do Décimo Tercalro .. 36.168.160,48 36.168.160,48

Saldo em Conte Corrente Relativo a

Recolhimento E.arcJclo de 2001 ..

Saldo em C/C .... 3.000.611,23

ProvIlio 13"- �ecellldltde de provIlio para,
pegamento do laldo do 13" lalárlo até o

mil de DEZEMBRO/2002.. ..

3.000.611,23

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mêll Acumulado

I.C.M.S ..

I.P.I .........
lei Kandlr
I.P.VA ..........

FUNOEF ..

73.477.993,33
3.029.434,77
2.513.718,34
10.933.051.92
26.181.81333

839.234.860,82TOTAL .. 116.136.011,69

Carlos Alberto Bertoldo dOI Santos

DIretor ele Administração Anancelra em eKerClclo

Alcloneu 9"110 da Silva Filho

Gerente de Telourarla

Jose Abelardo lunardetrl

Secretário t;te Estado da Fazenda

Acloll Vieira F.llho

Diretor de Con!. Geral- Contador CRC 5.339

,534.151.560,95
21.497.916,88
17.596.028,40
69.012.074,70
196.977.27989

NOTAS EXPLICATIVAS ,

RECEITAS
1. ICMS -Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzjda a cota municipal de 25% das Prefeituras

Municipais e 15% d.o FUNDEF.
'

2. IPVA � Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deduzjda a cota municipal de 50%•.
3. ITCMD � Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e Doações.
4. TAXAS - Valor arrécadado em decorrência de Aios da Administração em Geral.
5. OUTROS· Duns Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, Adicionai de Imposto !Ia

Renda, Receitas Extra-Drçamentárias, RestlbJlções, Convênio com a A!lêncla Nacional de Petróleo etc.).
6. FUNDEF· Fundo de Manutenção e DesenvoMmento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério •

Retomo para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do Estado.
7. DEPÓSITOS JUDICIAlS - ICMS - levantamento de valores depositados Judicialmente em conta poupança pDI'

conlribulntes diversos.
8. FADESC I BADESC • Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina. Refere-se a repasse

de cobrança'pelo BADESC de valores emprestados pelo fADESC, na sua fonna'abJaI ou como FUNDESe 011

PROCAPE à empresas catarinenses.
9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA· Resultado de aplicação Ilnancelra no mês.

'10. F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF e 1% ao PASEP.
11; r. P. I•• Imposto sobre Produtos Industrializados - Deduzjda a cota municipal de 25% das Prefeituras e 15%

ao FUNDEF.
12. SALÁRIO EDUCAÇÃO - Conbibulção sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação dos reClfSOS

exclusivamente no Ensino Fundamental.
13. LEI KANDIR - A lei Complementar n.0 87, de 13 de.setembro de 1996. desonerou as exportações, os bens de

capital, energia elébica e bens de uSo e consumo. de empresas da incidência do Imposto sobre operações
reiatlvasà clrcuiação de mercadorias e sobre prestações de setvlços de íransperte Interestadual e Intennunlclpal
e de comunicação (ICMS) • Dedundo 15% do FUNDEF. _

14. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na lolha de pagamenlo de p....al da AdmlnlsttaÇ30
Jllreta, Il!dlreta e P�deres. f

15. OPERAÇOES DE CREDITO - Financiamento de contratos de Operações de credito Internas e externas.

16. IPESC - InsUbJto de Previdência do Estado de Santa Catarina· Valor relativo a regularização dos poderes

peranle o IPESC.
24. oumos � Receita de Fundos e Receitas eventuais e regularização de Ingressos recebidos no FADESC para

26. ����LHIMENTD SALDO EXERCíCIO· Relerente a recoll1lmentos eletuados no dia 28/12/2001 pelos órgãos da

AdmlnJstração Pública conforme Decreto n.' 3544101.

DESPESAS •

17, FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor �Ifolha líquida mais encargos de Pessoal Ativo dos órgaOS
da Administração Dlrela, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e Serventuários da Justiça InatIVos.

18. FOLHA DE PESSDAL·EMPRESAS DEFICITÁRIAS· Valor liquido mais encargos.
19, REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal e outros.

20. RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2001 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas em exercfclos anteriores
a 2001. I

21. REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO / ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E TGE· val��
I repassados para manutenção I Investimentos de Órgãos e Entidades do Poder Executivo, repasses de recB la

a Fundos e outros repasses.
22. D!VIDA FL_UTUANTE � Valor referente a pagamenlo de divida d� curto prazo. \. o
23. DIVIDA PUBLICA � O Estado dlspendeu para pagamento da Divida Publica venclvel em JULHO de 2002

montante de R$ 46.594.156,88.
25. SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO.
27. DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO - Referente a devolução de recolhimentos elebJados no dia 28/12/2001 pelOS

órgãos da Admlnlstração'Públlca conlonne Decreto n.' 3544/01.
28. RESTOS A PAGAR DE 2001 - Valores pagos relativos a dívidas efetuadas no exercfclo de 2001.

Observa�ão: O pagamento a penslenlstas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado neste balancete.
OS

29. PRECATORIOS - Valores p8{lOS pelo Tribunal de Justiça do Estado e Procuradofta Geral do Estado, relatIVa a

anos de 1996 a 1998..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Colégio Marista São Luís

_ Alunos aprovam g1ncanavirtualIça0
.

e 12 JARAGuA DO SUL - A
.

ru, Gincana Virtual Tecnoló

por· �ca, realizada entre os co

) de lé�os Maristas do Estado

)lica eO Colégio Marista Para-
,

naense, de Curitiba, aconItJn·
teceu nos dias-19 e 21 de

n�r
I 39 �osto, com os alunos das

1" séries, e teve aseleições
11 a

b d
"Ê como tema a ser a or a-

ao,
m- Para os alunos do Co-
eu- lé�o Marista São Luís, a

fe- �cana foi muito positiva,
r, é rois além de deixá-los in-:

há iormados sobre a história

rolítica do País, também

instigou o ato da pesquisa.
O aluno Rodrigo Faria,

aa equipe "Capangas do

FHC", disse que "a gincana
foimuito legal porque en

treteve os alunos. As tarefas

foram \ difíceis e -is so fez

com que nos envolvês
emos mais, O terna tam-,

lém foi muito interessante

rorque, mesmo que a gen
te não possa votar, sabe
mos o que os candidatos

querem fazer pelo País".
Os organizaçlores da

�ncana buscaram o tema

eleições com o objetivo de

resgatar a cidadania e o
/

senso de responsabilidade
de cada indivíduo para
um mundo melhor. Para
Iara Almida Zimmer

mann, da equipe "Câmaras

das Dedicadas", as ativida
des da gincana foram mui

to bem formuladas, e cada

questão teve que sermuito

pesquisada.
A GincanaVirtual Tec

nológica acontece no

Colégio Marista São Luís
. há três anos, e mostra sua

eficácia ao desenvolver a

aprendizagem cooperati
va/ a pesquisa em grupo, a

organização e a autonomia

do educando. ''Achei o te

ma escolhido muito bom,
deu para ter uma noção da
proposta dos candidatos.
Se eu pudesse votar, já teria
informações, suficientes
para escolher um candida

to", destaca a aluna Carnila

Cristina Mohr, da equipe
. "Eleições Alopradas".

A gincana contou com

a participação de cerca de
380 alunos dos colégios
Maristas: Aurora (Caça
dor), São Francisco (Cha
pecó), Marista (Criciú
ma), Frei Rogério (Joaça�
ba), Paranaense (Curitiba) e
o Colégio Marista São Luís

(Jaraguá do Sul). O Colé�

gio Marista São Luís pro
cura formar os educandos
para compreender, sentir,
comunicar-se e agir me
lhor, integrando a comuni

cação pessoal, a comunitá
ria e a tecnológica.

COMUNICADO
A empresa RESIVALE LTDA, torna público que requereu
junto a FATMA, a renovação da LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO LAO -

Q 233/2001, para atividade de

"RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS MINERAIS", A SER
DESENVOLVIDA À Rua Erich Fõrenher, 951, Cidade de
Schroeder - SC, informando que o

.

prazo de

impulgnação ou manifestação de qualquer interesse
é 20 dias corridos após a publicação.

COMUNICA'DO
Foram extaviadas da EMPRESA
METALQUAUTY IND. DEMAQUINAS
LTDA, CNPJ Nº 01.983.979/0001-28, I.E.
nº253.473.276, as notas fiscais de saídas

I

modelo 1 , série nº 0101 á 0125 utilizadas.

Os classificados do Jornal

CORREIO DO POVO são osmais lidos e

fortes da Região do Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

I RESULTADO: DEPOIS DE PARTICIPAR DO CONCURSO NA CIDADE, JARAGUAENSE VAI PARA FASE REGIONAL

Publicitário fica em 1o lugar
no concurso.Papai Gourmet

]ARAGuA DO SUL - O

publicitário Vilton José
Lançanova, 47 anos, o Pe

ninha, foi o campeão geral
do quarto concurso Papai
Gourrnet, promovido
pelo Supermercado Ange
loni. O evento, que teve

início no dia 30 de julho e

finalizou na quarta-feira
passada, envolveu 28 pais.
Os participantes tiveram

de produzir pratos salga
dos com carnes vermelhas,
aves e peixes.

O vencedor do con

cu�o serviu o "Peixe Rá

pido". "Eu apostei num
prato simples, gostoso e fá

cil de fazer. Os jurados ava

liaram o sabor" a higiene, o
tempo de preparo, sofis

ticação e beleza. O peixe
que fiz é tão saboroso que
venceu os pratos sofistica

dos dos outros competido
res", diz Peninha, que pela
terceira vez participa do

Téo Bago/CP

Peninha (com a touca) abraça os demais competidores do concurso e comemora a vitória

concurso: Como prêmio,
Lançanova recebeu uma

cafeteira elétrica e uma cesta
de produtos Angeloni, con
tendo especiarias de diver

sos tipos.
Com este resultado, o

publicitário garantiu vaga
para disputar a fase regio-

nal do concurso, que será

realizada na cidade de

Joinville, na próxima se

mana. O, jaraguaense vai

competir com pessoas
vindas de Blumenau, Itajaí
e da cidade-sede.

A orientadora do An

geIoni, Maria Lúcia Ge-

Terceiros anos do Colégio São Luís realizam trabalho social
JARAGuA DO SUL - Os

alunos 'das Terceiras Séries

do Ensino, Médio do

Golégio Marista São Luís

visitaram e desenvolveram

atividades sociais no Cen

tro Municipal de Educa

ção Infantil Gertrudes

Kanzler, na manhã do dia

21 de agosto. A iniciativa
faz parte da proposta das

manhãs de formação, reali
zadas semestralmente, com
cada turma.

Trabalhos como inicia-

,

ção de preparo da horta,
I

danças, canções, teatro
'com fantoches, lanche-e
criação de um cenário p�ra
hora do conto foram reali

zados no CMEI Gertrudes

Kanzler.

De acordo com um

dos coordenadores do

programa, irmão Adecir

Pozzer, os trabalhos foram
desenvolvidos com muita

diversão e descontração, e
os alunos realizaram-no

commuito carinho e alegria. Trabalhos foram desenvolvidos com muita diversão e descontração

Muitos aspectos positi
vos foram destacados pe
los alunos, tais como: co

nhecer outras realidades,
sair da rotina, exercer lide

ranças; a união da equipe, a
alegria que as crianças trans
mitem, o companheirismo
entre a turma 301 e 302, o
carinho das crianças, brincar
e ser criança com eles.

Ao final da atividade,
os alunos escolheram uma

frase-destaque pára definir
a experiência: "Não im

porta a maneira de ser ou

agir, e sim a forma que as

pessoas atingem nosso

sentimento".

As manhãs de forma

ção são atividades onde se

realizam momentos de so-

rônimo Oliveira, informa
que, no dia 27 deste mês,
o supermercado vai pro
mover um curso de Culi

nária, a partir das 18 horas.
As pessoas interessadas

podem efetuar inscrições
até dia 25, no Angeloni.
(FABIANE RIBAS)

lidariedade e integração.
- Um de nossos ob

jetivos, com este traba

lho, é proporcionar aos

educandos oportunidade
de despertar e desenvolver
suas potencialidades junto
às crianças, predispondo
se a/crescer nos valores hu

manos e cristãos", concluiu
o irmão.
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I ESTIMATIVA: 30% DOS CASOS DE CÂNCER PROVÊM DO CIGARRO E A DOENÇA MATA, EM MÉDIA, QUATRO MILHÕES DE PESSOAS AO ANO

Pessoas viciadas em cigarro têm cerca de 2
chances de adquirir

• A

cancervezes mais
'e

enfatiza que a iniciativad IB
trabalhar nessa campanh VI

é proveniente do número CI

de pacientes que atende
,

que apresenta diagnóstico
de câncer e não tem mai�
chances de cura. ''Vi mui.
tos casos de pacientes cho.
rarem antes de morrer,
pensando que. poderiam
ter vida plena, que se entre·

, gam porque não têm mais

'esperança ou .que acred
tam que o remédio ainda

pode os curar", lamenta,
acrescentando que, como

uma epidemia global, o

câncer mata aproxirnads
mente quatro milhões de

pessoas a cada ano, se esse

índice continuar crescendo,
no ano de 2025 o número

comunidade. Por isso es

tamos elaborando uma

�ampanha antitabagismo,
em parceria com empre
sas, entidades e instituições,
e, desta maneira, vamos
trabalhar juntos para com
bater o cigarro -,. destaca
o médico.

Aproveitando que dia

29 de agosto, próxima
quinta-feira, é a data que

registra o Dia Nacional de

Combate ao Tabagismo,
serão distribuídos cartazes,
camisetas e outdoors alusi

vos à campanha, além de

mobilização, em escolas.

"Vamos buscar atingir
adolescentes porque �les
podem alertar os irmãos

mais novos, passando a

vida adulta sem o vício",
considera.

O cirurgião pulmonar

]ARAGUÁ DO SUL -

Assim como engatilhar
uma arma de fogo; o fu
mante acende o cigarro e

atira contra si milhares de
substâncias prejudiciais à

saúde. Apesar de a morte

não ser instantânea como

o disparo de uma arma, a

droga liberada pelo cigarro
funciona similar a um jogo
de roleta-russa, onde a pes
soa coloca em risco a pró
pria vida. Uma pesquisa
realizada este ano, aponta
que 30% de todos os casos

de câncer são originários
do cigarro, e 90% das pes
soas que têm câncer no

pulmão, são fumantes.
Cerca de 25% das

mortes de enfarto ou der

rame, e 85% das doenças
pulmonares crônicas e en

fisema, são provocadas

Fotos: Téo Bago/CP

Ode/te acredita que, para abandonar o vício do cigarro, basta força de vontade

pelo tabaco. O cirurgião
pulmonar e endoscopista
respiratório Giovane Wal

trick Mezzalira klerta que o
fumante tem 25 vezes mais

chances de adquirir câncer,
e que o pulmão de unia

pessoa com este vício volta

a apresentar as mesmas

características de um órgão

.

saudável após 15 anos lon

ge do consumo do cigarro.
- A única forma de

combater esse mal é· atra
vés da conscientização da

de mortes aumenta para
dez milhões ao ano.

(FABIANE RIBAS)

Estabelecimento comercial vende 200 carteiras de cigarro por dia
Informações do cirurgião pulmonar Giovane Wal

trick Mezzalira apontam que o consumo do cigarro
começa na adolescência, por volta dos 13 anos, e apenas
70% dos usuários têm intenção de parar e apenas 5%
obtêm êxito, sem acompanhamento médico. O ar

quiteto Carlos Freitas, 42 anos, fuma desde os 16 anos

e afirma que vai reduzir o consumo de cigarro de forma

gradativa. "Eu estava fumando cerca de 20 cigarros
por dia, aos poucos vou reduzindo até conseguir parar
definitivamente", diz o arquiteto, que confessa ter co

meçado a fumar para acompanhar a turma de amigos
e afirma que vai largar o vício por conta própria..

Carlos Freitas foi entrevistado na loja de conveniê
ncia do Posto Mime da Rua Reinoldo Rau, local que
comercializa aproximadamente

.

80 carteiras de cigarro por dia.'
"Quando as fotos alusivas às

conseqüências do produto. fo
ram vinculadas às embalagens,
algumas pessoas sentiram-se ini
bidas em comprá-las, m�s, ago
ra; já estão acostumadas. O úni

co trabalho que se prestam é o

da seleção da foto com menos

impacto, talvez para não pesar
tanto a consciência", destaca o

gerente do estabelecimento,
Emerson Catafesta.

Fumante há cerca de 10

anos, a atendente da Matrix Ví

deo, Odete de FátimaWronski,
34 anos, conta que vende uma

média de 50 carteiras diaria- Carlos Freitas destaca que vai reduzir, aos poucos, o consumo até parar com o vício
r

mente. "Eu fumo uns quatro por dia, considero-me
uma pessoa dependente e acho que, para parar, basta
ter força de vontade e acompanhamento médico. Mas

também não me considero uma fumante compulsiva,
acho que a quantidade que eu consumo não vai me

prejudicar tanto quanto uma pessoa que necessita de.
uns 20 cigarros por dia", acredita.

O recorde de vendas é na Banca do Terminal, lo
calizada no terminal urbano, no centro da cidade. A

proprietária do local, Fernanda Majcher, 20 anos, diz

que comercializa mais de 200 carteiras todos os dias,
basicamente para passageiros e motoristas. Também

situada no terminal, a Lanchonete Parada Obrigatória
vende cem carteiras no mesmo período. (FR)

Fernanda diz que as fotos nas embalagens não inibem

Trabalho em prol da saúde
fletos e botons alusivos à

campanha de coibição ao

vício do cigarro.
- Entre 12 e 18 anOS,

os jovens começam a furrJa!

para se auto-afirmar e s:
sentir incluídos no grupO, e

um modismo da fase que

precisa acabar -, defende
a coordenadora do Progra
ma de Educação e Saúde,
Najla Regina Eli�s Siqueira,

]ARAGuA DO SUL - A

Secretaria de Saúde, em

parceria com outras enti

dades está trabalhando na

campanha antitabagismo.
Na próxima quinta

feira, 'as entidades vão pro
mover palestras em em

presas e escolas, além de

efetuar pedágio nas princi
pais ruas do Município pa
ra distribuir adesivos; pan-

tl
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As demoradas conversas de Dietrich Mateschitz, o

austríaco que dirige aRed Bull, com Bernie Ecdestone

,etambém com o diretor da Jaguar, Niki Lauda, em
iva d Budapeste, indicam que a RedBull pode estar tentando

lanha vôos maiores. Em vez da Arrows, a equipe a ser

mero comprada pode ser a Jaguar. A Ford, atual pro
ende, prietária, agradeceria.
istico
mais MÔNACO BRASILEIRA
mui· A Fórmula Renault espera atrair 100 mil pessoas na

cho· corrida deste fim de semana nas ruas de Vitória, uma

espécie de yersão brasileira do GP de Mônaco. Esta

é a sexta etapa do campeonato brasileiro, que tem
ntre·

mais Lucas diGrassi na liderança, com 87 pontos, seguido
redi. por Sérgio jimenez (73)- e Allam Khodair (58). A

rrer,
riam

inda prova de Vitória vai marcar a estréia de mais um ex

:nta, kartista de grande destaque, que é o paranaenseJulio
lmo Campos, 20 anos de idade, dono de vários títulos

.1, o no kart, e que acaba de deixar a Barber Dodge norte
Ida· americana para' correr na Fórmula Renault brasileira.
; de

VENDO EMPRESA DE
PUBLICIDADE EM ÔNIBUS,

para é3J região de )araguá do Sul.
Empresa com mais de 2 anos de atuação.

� Contratos de publicidade
fechados de até
um ano com clientes.

� Faturamento mensal garantido.
� Ótima carteira de cliente.

Jaraguá do Sul implantará o

Conselho Municipal do Idoso
]ARAGuA DO SUL - A fórum, que deverá reunir de terceira idade e duas pa- conselho seja de forma de- W

Secretaria de Desenvolvi- cerca de 300 pessoas. As lestras com a assistente so- mocrática '---"; salienta Na-

menta S�)Cial promove, a inscrições podem ser efe- cial EdiMota Oliveira, que tália Petry, explica que o

partir das 8 horas de quar- tuadas via fax (372-8108) a integra o Conselho Na- evento elegerá a comissão

ta-feira (28), no CCTI ou pelo e-mail social@ja- cional do Idoso e é ex-pre- provisória que elaborará o

(Centro de Convivência da raguadosul.com.br até a sidente do Conselho Está- estatuto e o regulamento in-
Terceira Idade), no Parque próxima terça-feira (27) e dual do Idoso, além de ter terno do Conselho Muni-

de Eventos, o Fórum para também das 8 às 8h30, na participado da comissão cipal dos Direitos do Idoso

Implantação do Conselho data e local do evento. que elaborou a Política Es- de Jaraguá do Sul e tem a

Municipal do Idoso. De Natália Petry informa tadual do Idoso. Como responsabilidade de coor-

acordo com a coordena- que o fórum tem por ob- atrações paralelas, o evento denar O processo eletivo

dora do evento, a profes- jetivo promover, em âm- contará com apresentações dos conselheiros. "O conse-

sara NatáliaLúcia Petry, bito municipal, o debate da Banda Musical e do co: lho será consultivo, tendo co-
maisde 240 representantes público entre os di�ersos ral da 3' Idade e demais tra- mo função monitorar o

de instituições - entre go- segmentos interessados na balhos elaborados pelas ofi- cumprimento das políticas
vernamentais e não-gover- questã-o social do idoso. cinas oferecidas no CCTI. públicas já existentes para os
namentais - já estão ins- Neste sentido, estão previs- - O fórum não é idosos e propor a criação
crites, superando as expec- tas apresen�ações de expe- obrigatório, mas necessá- \_ de novas", complementa a

_
tativas de participação no riências locais com grupos

,

rio para que a criação do coordenadora do fórum.

FLAVIO GOMES /

Sou do tempo em que ... *

Sou do tempo em que se tomava Crush e Grapette, e cigarro
bom era de chocolate, da Pan, e os dois menininhos da embalagem
seguravam seus cigarrinhos imitando os pais. Hoje não tem mais

Crush, nem Grapette, se tem não sei onde, e na caixa vermelha dos

cigarrinhos de chocolate da Pan tiraram os cigarrinhos das.mãos
dos moleques, e o papel que envolve o cigarrinho não tem mais
filtro.

Sou do tempo em que a Editora Abril publicava o Manual do

Escoteiro, ensinando a fazer nó de marinheiro e acender fogueira
com gravetos, e graças ao Manual do Peninha resolvi ser jornalista.
Nunca mais W escoteiros nas ruas, há anos não ouço falar do

Peninha,
Sou do tempo em que, depois de um sono bom a gente

levantava, tomava aquele banho e escovava os dentinhos. E na

hora de tomar café, era café Seleto, que a mamãe preparilva com

todo carinho. E o frio batia na porta, e as Casas Pernambucanas
não deixavam,o frio entrar.

Sou do' tempo em que a gente comprava figurinha .ern

envelopes de papel vagabundo com os personagens de Irmãos

Coragem, e colava no álbum com Tenaz ou cola feita de farinha e

água, e tinha também' figurinha carimbada que dava bola ou panela
de presente.

.

'

Sou do tempo em que, no Campeonato Nacional, jogavam o

Santa Cruz, o Náutico, à Nacional, o Rio Negro, o Remo, � Moto

Clube, o Flamengo do Piauí, o Fortaleza, o Ceará, o Mixto, o
Comercial de Campo Grande, o Operário, o Goiânia, o Galicia, o

.

Fluminense de Feira de Santana, o Campinense, o Botafogo da

Paraíba, o ABC, o Confiança, o Sergipe, o CSA, o CRB, aDesportiva,
o Colorado, o Volta Redonda, o América do Rio de Janeiro, no
Campeonato Paulista jogavam o São Bento, o Juventus, o

Noroeste, a Ferroviária, o Comercial de Ribeirão Preto, o Saad de
São Caetano, o Velo Clube. '

Sou do tempo da groselha vitaminada Milani, é uma delícia, na
sua casa, na merenda, na festinha. Do tempo dos tênis Kichute,
Bamba e Montreal. Do tempo em que a criançada escrevia
·bilhetinhos para o pai não esqu�er sua Caloi no Natal. Ou da

Tigrão da Monark. Do tempo em que se jogava Supertrunfo e

tudo se sabia sobre empuxo e envergadura de caças soviéticos e

franceses, a autonomia do DC-lO e a velocidade do Jumbo.
Sou do tempo em que a Coca-Cola distribuía miniaturas de

.
garrafas, do tempo em que se enlouquecia com o Cubo Mágico e se

jogava Genius. Sou do tempo do Falcon, do Autorama, da calça
OP verdc;-limão, dos Kikos Marinhos, do Velotrol, do Hulk, do
Homem de Ferro, do Capitão América naqueles desenhos em que
as figuras não se mexiam, dos Thunderbirds, do National Kid, do

Aquaplay, do Telejogo da Philco,

Sou do tempo do Só Compra quem tem e do Ronnie Von

, arrebentando no Qual é a Música?, da Araci de Almeida e do Décio

Pitinini, da Wilza Carla e da Rose di Primo, do Carlos Aguiar, do
Zé Italiano, do Peirão de Castro, do Walter Abrão, do Juba e do

Lula, da Geração 80, do tempo em que o Hélio Costa era repórter
do Fantástico, que era o show da vida.

Sou do tempo dos relógios Champion e dos livrinhos das

Edições de Ouro, do PacMan, do tempo em que o SBT era TVS e

tinha O Povo na Tv,' do tempo em que a música dos Trapalhões
anunciava o fim do domingo e me lembrava que a segunda-feira
estava chegando e tinha aula, do tempo em que a zebrinha dava os

resultados da "loteca", que tinha volantes que a gente perfurava
para apostar, da Colorado RQ e das TVs que mudavam de canal

quando o pai balançava a chave.
Sou do tempo em que o robô dizia perigo, perigo, do Garibaldo,

do Ênio e do Beto, da Ilha da Fantasia, da Belina, do Chevette e do

Dodginho, eu tenho uma cópia da moedinha número 1 do Tio

Patinhas, comia chocolate Kri e Dadinho, tomava Tubaína, chupava
balas Soft e Juquinha e comia sanduíche de pernil no Bob"s e

hambúrguer no Jack in the Box.
Sou do tempo das cadernetas de poupança Haspa, do Banco

Nacional, da Mobilete, da Puch, do tempo em que óculos escuros

eram óculos raibã, da ExpoEx, Exposição do Exército (leve seus

filhos pra ver, eles vão adorar / leve seu� filhos.pra ver, pra ver e

brincar). Sou do tempo da tala larga e do vidro bolha, da Arena e

do MDB. .:
Sou do tempo em que corriam JKs e DKWs em Interlagos.

Sou do tempo em que o Emerson era o Rato, o Pace era o Moco, o
Piquet era o Nelsinho.

,

Sou do tempo em que quando uma equipe de Fórmula 1

tinha um carro muito bom, que ganhava todas, deixava seus pilotos
correrem um contra o outro, porque, no fim, o resultado seria o

mesmo e o espetáculo era bonito, não dava sono, entrava para a

história.

Definitivamente; sou de. outro tempo.
* Muitas dessas lembranças, comuns. aos que nasceram nos

anos 60 e passaram sua infância/adolescência/juventude nos 70 e

80, vivem circulando na Internet, normalmente em mensagens
enviadas por gente da mesma idade que eu, e invariavelmente
terminando com a conclusão de que o tempo voa ... e a poupança
Bamerindus nem existe' mais. E se vale a dica, o site

www.memorychips.hpg.ig.com.bréespetacular.Bem.não·seise
há tempos melhores ou piores. Há tempos e tempos, apenas.
Cada um tem saudade do que viu e viveu. A vida é assim.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IVELOCIDADE: EVENTO VAI REUNIR APROXIMADAMENTE CEM PILOTOS DE TODO O ESTADO
• Padre Marcelo • Alexandre Garcia
• Ronaldo Coutinho • Edgar Mello F.
• Deutsche Welle • Silvia Martins
• Internet pi o mundo • Luciana MartinsMotovelocidade vai movimentar

• AM
RADIO 1010

JAQAGUÁ'I
,

o motódromo no fim de semana Cassuli Advogados Associados SIC
OAB/se 397/99

(47) 371-7511
GUARAMIRIM - Dentre

as atividades do calendário
proporciona bastante veloci

dade. "Sem dúvida é uma das

SPORT�VASde comemoração do aniver
sário do Município - que
será celebrado no próximo
dia 28 -, está programada
a realização da sétima etapa
do Campeonato Catarinense
deMotovelocidade, neste fi-

ABERTO DE'FuTSAL
· O encerramento do Campeonato Aberto de Futsal/2002
- Troféu Wizard Idiomas está previsto para o dia 30
destemês, no ginásio daArsepum (Associação Recreativa
dos Servidores Públicos), com a terceira colocação sendo

disputada a partir das 19h30, e o início da decisão do
título previsto para as 20h30. A competição premiará os

quatro primeiros colocados com 100 quilos, 80 quilos, 60
quilos e 50 quilos de suíno, respectivamente. Além disso,
as equipes classificadas até o terceiro lugar receberão um

troféu e 18medalhas. Também haverá troféu ao time que
ficar na quarta posição, à equipemais disciplinada, à defesa

·

menos vazada e ao artilheiro da competição. A liderança
na artilharia da competição está dividida pelos jogadores
Vanderlei Gomes de Oliveira (Kiferro) e Juarez Nunes

(2000 Auto Center), com 10 gols, enquanto o Kiferre,
que sofreu apenas sete gols, tem a defesa menos vazada.

nal de semana. O evento vai

reunir aproximadamente
cem pilotos de todo o Esta

do de Santa Catarina, inclusi
ve alguns do Paraná. Os par
ticipantes podem efetuar suas .

inscrições até domingo pela
manhã, no local daprova, no
valor de R$ 20,00 para asso

ciados da FCM (Federação
Catarinense de Motociclis

mo), e R$ 30,00 para não fi
liádos.

, Arquivo/CP
Pilotos vão correr numa das melhores pistas da região

INSCRiÇÃO DOS JESP
A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu

número recorde' de inscritos para disputar os Jesp Gagos
Escolares da Semana da Pátria/2002 - Troféu Geraldo

Werninghaus): 1.878 atletas, que representarão 30 escolas.

Destinado a alunos com idade entre 10 <\ 14 anos regular
mente matriculados em qualquer instituição de ensino de

Jaraguá do Sul, o evento será disputado de 2 a 6 de setem

bro, envolvendo competições nas modalidades de futsal,
handebol, vôlei, basquete, atletismo, tênis demesa e xadrez,
todos nos naipes masculino e feminino. O congresso téc

nico está agendado para o dia 22 deste mês, a partir das

15 horas, no auditório da Escola Wizard de Idiomas.

Especial. Entre os pilotos em
destaque, o guaramirense
Silvio Roberto Alchini, o

Os adeptos da velocida
de sobre duas rodas vão

semana, para manter sua

colocação. "Estou com

boas perspectivas, espero su
perar os adversários", desta
ca Beto. Ele afirma que a pis
ta do motódromo tem apro
ximadamente mil metros e

competir nas categoriasMitÍi
motos 50cc, Street 2 Tem

pos, Street 4 Tempos, 180 2

Tempos, 125 Especial, Força
livreNacional e Força livre

''Beto'', está na liderança na

Força livre Nacional, e diz

que vai dar o máximo para
vencer a prova deste final de

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA
A LNCTM ,(Liga Norte Catarinense de Tênis de Mesa)
vai promover, no dia 31 de agosto, a 1 a

etapa do Torneio
Norte Catarinense de Tênis deMesa 2002, no ginásio da

Emef Alberto Bauer. A competição vai ser disputada em

quatro etapas e espera a participação de todos os feras do

pingue-pongue, não poderão participar pessoas federadas.

III
Irl

III

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




