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O IPTU é um imposto direto que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de
imóveis - apartamentos, casas, lojas, prédios comerciais e industriais, terrenos e outros

Prefeitura de Jaraguá do Sul prevê
receita de R$ 6,9 milhões de IPTU
A planta.de valores foi reajustada em 8% para

efeito do cálculo do IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), afirma o gerente de

Finanças' e Tributos, José Olívio Papp. Segundo.
ele, os carnês serão emitidos a partir da primeira
quinzena deste mês .. "Serão distribuídos 31.7S4

Una, Marlene, Mariete, Ana Paula e Larissa: cinco
gerações da família Freygang, de Jaraguá do Sul

Família em clima de harmonia
A aposentada Lina Freygang, de 83 anos de idade,

é uma das poucas pessoas que têm a satisfação de

poder ajudar na educação de sua tataraneta, a peque
na Larissa, que completou recentemente um ano de

idade.
PÁGINA 7

carnês, um acréscimo em torno de 3% em re

lação ao ano passado, onde foram entregues
30.816 carnês. O contribuinte pode efetuar o

pagamento à vista, com 1 S% de desconto, até o

dia 20 de março.
PÁGINA 5

Artesã Maria de Lurdes da Siiva faz bonecas de pano
e revende na loja do Mercado Público Municipal

Artesanato registra boas vendas
A diretoria da Associação de Clubes de Mães de

Jaraguá do Sul está satisfeita com o volume de ven

das registrado na loja que a entidade administra, 'no
Mercado Público. Ao todo, 50 mulheres expõem
seus trabalhos na loja.

PÁGINA 9

CORRE0 DO povo

O PREFERIDO

53%

Engenheiro Roberto Leu acom

panha a implantação do sistema
de água e esgoto em Guaramirim.
Página 8

Os quatro acusados, entraram em

estabelecimentós comerciais de
Jaraguá do Sul para furtar mer
cadorias. Página 10

FME vai divulgar
calendário de 2003

A PME (Fundação Municipal
de Esportes) de Corupá vai di

vulgar o calendário de atividades

previsto para este ano, na próxima
semana.

PÁGINA 12

LNCTM apresenta as

atividades previstas
para este ano

PÁGINA 11

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 3.4900 3.4950

PARALELO 3.4800 3.5500

TURISMO 3.4200 3.5400

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desabafo
MARCIa JOSÉ PINHEIRO - Instrutor CFC e acadêmico
curso superior Administração e Segurança de Trânsito
(Univali .,.... Itajaí)

Nasci em Corupá, mas fui criado em Jaraguá do Sul,
cidade à qual aprendi amar e respeitar, uma cidade
maravilhosa com um povo maravilhoso e com muitas

oportunidades. Saí daqui há' mais ou menos 20 anos e é

essa a imagem que levei comigo e preguei por onde
passei; e não foram poucos os lugares nestes 20 anos.

Passei pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa

Catarina, e todos os quatro Estados. foram vários

municípios.
Enfim, onde quero chegar com esse blablablá?
Volto para esta cidade, que continua sendo

maravilhosa e cheia de oportunidades, mas tenho que
desabafar. Me incomoda, me entristece o fato da criação
daÁrea Azul em Jaraguá do Sul. O povo maravilhoso
deste Município está sendo assaltado, é um roubo o que
está acontecendo! A cidade cresceu nestes 20 anos,

chegou .0 progresso, que bom! Mas com o progresso
chegou o "cartão da área azul". Temos que pagar o IPVA,
Seguro Obrigatório,' Licenciamento de nossos veículos
e tantos outros impostos, e ainda temos que pagar o tal
de "cartão da área azul" paraestacionar os nossos veículos
nas ruas de nossa maravilhosa cidade; não aceito o fato

de ter que pagar para estacionar nas ruas que são públicas,
do povo, principalmente do povo jaraguaense.
Até acho válido o fato de pagar a "área azul", mas no

mínimo que tenha algum benefício par� o 'usuário, nem
mesmo temos a certeza que. o nosso veículo estará no

lugar que estacionamos quando voltarmos ao lugar de
origem, mas a Área Azul temos que pagar, que benefício
tem o usuário? Onde vai parar o dinheiro arrecadado
com o pagamento da Área Azul'?

Mas a Área Azul tem o seu lado bom, dá emprego
para várias mulheres, as quais trabalham na fiscalização
do 'cartão, mais parecem "mercenárias", urubus na

carniça, parada é diferente de estacionamento, mas elas
não usam o bom senso, mal se pára o veículo e lá estão

elas colocando aquele maldito aviso.

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), no
anexo I, dos conceitos e definições, diz o seguinte:

- Estacionamento: imobilização de veículos pOl; tempo
superior ao necessário para embarque e desembarque de

passageIros.
� Parada: imobilização de veículos com a finalidade e

pelo tempo estritamente necessário para efetuar

embarque e desembarque de passageiros.
E por que só existe cartão de 1 hora? Quantos

motoristas estacionam por apenas 10 ou 20 minutos e

várias vezes por dia e tem que pagar o cartão de 1 hora,
se não colocar cartão tem que pagar R$ 6,00 para
regularizar a situação, acho isto injusto ou um assalto ao

bolso do povo que já é tão sofrido.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.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.

•

Cena política renovada
A posse dos deputados es

taduais, hoje, às 9 horas, com
pleta a cena política no Estado.

Após-a solenidade deste final de
semana, assim como o Execu
tivo estadual� os deputados
catarinenses estarão oficializa
dos para exercer suas atividades,
destacando-se duas funções
principais: legislar, procurando
introduzir um sistema de leis
moderno e justo para os cata

rinenses,'em todas as esferas de
. atividades, e fiscalizar os atos do
Executivo.

É certo que a Nação, de um
modo geral, e também os

catarinenses estão mais atentos

com a coisa pública. Prova disso
foi o envolvimento total dos
brasileiros com as eleições,
sabendo distinguir, num proces-

.

so eleitoral bastante disputado,
o que seria melhor para o País,
no �aso, a opção pelo governo
do PT, tendo à frente o

presidente Luiz Inácio Lula da
'Silva. A própria legislação
também avançou e, no que se

relaciona ao setor público,
destaca-se a Lei de Responsabi
lidade Fiscal.

Caril uma legislação eficiente
e com os mecanismos de fisca-

rVale ressaltar também

que o fato de ele ser o
único deputado estadual
eleito pela região aumenta
muito sua responsabili

dade para com as cidades
do Vale do Itapocu ...J

lização atuantes, os casos .de
abusos no setor público podem
ser detectados e coibidos, ins
talando-se a moralização numa

esfera que, ao longo de várias

décadas, foi marcada pela cor

rupção desenfreada, com po-
.

líticos locupletando-se com

benefícios e desvios de toda

ordem, quando, muito pelo
contrário, deveriam dar exemplo
para a Nação.

O governo do PT, com a

mensagem moralizadora e- de
combate aos desmandos de
todo tipo que sempre apregoou,
tem o dom de reforçar a expec
tativa generalizada dos brasi

leiros por uma nova ordem no

serviço público, que afinal nada
.

mais é do que uma concessão

do povo para com seus gover
nantes, que obtêm seus manda
tos com uma missão para ser

cumprida, e não paramergulhar

em seus projetos e ansei

pessoaIs.
O deputado estadual Diol

da Silva (PT), pelo que se (

nhece da postura e atuaçãomi
tradas até agora, reúne todas

condições para dar gran
contribuição nesse sentic

fiscalizando, denunciando
elaborando leis que contribua

para uma Santa Catarina ca

vez melhor. Vale ressaltar tal

bém que o fato de ele ser o úni

deputado estadual eleito pela'
gião' aumenta muito sua n

ponsabilidade para com as cie

des do Vale do ltapocu.
A renovação do ambier

político; com eleições a ca

'quatro anos, é um dos aspect
mais salutares da vida públi:
porque viabilizá que nov

representantes se instalei

movidos por propostas inov
,

doras e a vitalidade que cars

teriza os iniciantes. Sem renox

ção, amesmice e amediocrida
prevalecem, ensina a histór

razão pela qual devemos encar
com interesse e boa vontade

chegada dos novos integrant
da Assembléia Legislativa e

Estado. Eles têm muito o q

fazer, e nós muito para cobra
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o ex-deputado federalVicente Caropreso (PSDB), cujomandato
expirou ontem,manteve contatos em Florianópolis e emBrasília,
esta semana. Em conversa com o governadorLuiz Henrique da
Silveira, segunda-feira, pediu especial atenção da bancada federal
catarinense para a questão da duplicação da BR-280, a principal
reivindicação da microrregião ao governo federal, no setor

rodoviário. Ainda na conversa com o governador, Caropreso
lembrou também a necessidade de o governo apoiar a proposta
de constituir a Fundação Hospitalar emJaraguá do Sul.

ÚLTIMO ATO

Em Brasília, naquela que foi sua última atividade na Câmara

Federal, Caropreso apresentou o relatório final da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) que investigou o Fundef (Fundo de

Desenvolvimento do Ensino Fundamental), constiruida no ano
passado. Conforme o deputado, as apurações foram atropeladas
pelo envolvimento dos parlamentares com a campanha eleitoral,
mas, de qualquer forma, diz, constatou-se que os recursos

destinados para o setor ficaram aquém do esperado. "Obra do
PT", espetou.

;-

ENTRE ASPAS _

"Sei que muitos tentaram de algum modo resolver o
problema da fome no Brasil. E, se não o solucionaram, .

foi porque essa causa não teve a prioridade que merece,
nem contou com a indispensável mobilização da
sociedade." (Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
durante ato de implementação do Programa Fome Zero,
uinta-feira, em Brasília)

s

e

" 'Erramos
Não cometemos erros de informação na última edição

c

POLÍTICA CORREIODOPOYO 3

I INCOMPATíVEIS: RELAÇÃO É DIFfclL ENTRE LfDERES DO PFL E PSDB EM MASSARANDUBA

Prefeito ·e vice têm dificuldades

para restabelecer diálogo
MASSARANDUBA - o

prefeito Dávio Leu (PFL)
e o vice-prefeito Fernando
Reinke (PSDB) ainda não

mantiveram a conversa

pretendida pelo tucano,

para aparar arestas políticas
existentes na coligação do

PFL e PSDB, partidos que
estão no governo em

Massaranduba. Reinke diz

que procura ter uma reu

nião com o prefeito há dias,
e Leu responde que toda

vez que está disponível o
vice "não pode ou está

ocupado". Desde o início
do ano passado, o relacio

namento está difícil entre as

. duas principais lideranças
governistas.

Na conversa, se acon

tecer, Reinke vai reclamar
mais espaço para os tu-

MONTAGENS DE PAINÉIS ELÉTRICOS

- Projetos;
- Muntagem em

série;

, 'I

- Montagem de
painéis elétricos para
máquinas especiais;

- Quadros de

distribuição

Tecila Eletroindustrial Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (SC)
Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecilaeletro@netuno.com.br

Cesar Junkes/CP

Reinke é taxativo em dizer que será candidato a prefeito

c,
z

i

canos no governo muni

cipal, que não estaria sendo
satisfatório. "Nosso pessoal
reclama que ajudamos a

.

eleger o prefeito e agora
ficamos de lado." A queixa
do vice-prefeito procede
apenas em parte, porque,
recentemente, Leu convi
dou o delegado do PSDB

e funcionário do Besc,
Maurício Prawutski, para
assumir a Gerência de'

Serviços Urbanos. Além

disso, a mulher do vice,
Suzane Reinke, atua na

Diretoria Municipal de

Saúde, e o presidente do
Diretódo do PSDB, Ada
mir Kolaki, é chefe da Fis-

calização Tributária.
- Em termos de par�

ticipação, eles não têm do

que reclamar -, diz o

prefeito, acrescentando que,

apesat; disso, tem motivos

para estar descontente com
seus aliados nas eleições de
2000. Reclama que, no ano

passado, não teve o apoio
que esperava do vereador
tucano Ildomar Bonkoski.

Reinke responde que o

apoio do vereador sempre
houve, só que Bonkoski
tem autonomia, e não pre
cisa, necessariamente, con
cordar com todas as vonta

des do prefeito.
No final do ano pas-

horas. ''Vamos tentar esta

belecer uma relação mais

aberta com a população e

exercer a verdadeira função
do parlamentar, que é le

gislar", anuncia.
Logo após a posse, o

deputado pretende im

plantar um gabinete de

representação em Jaraguá
do Sul, para melhor poder
fazer a ponte com a Flo

rianópolis e melhor aten

der a população, "Será

uma espécie de escola da

sado, a falta de sintonia entre

pefelistas e tucanos influen

ciou para que eles perdes
sem a chance de eleger o
sucessor de Valdir Zapellini
(PFL) na Câmara de Ve

readores. Venceu o verea

dor adversário Armindo
Sezar Tassi, do PMDB,
com apoio do PPB. Com

isso, o Executivo fica sem

maioria no Legislativo e

terá. dificuldades para
aprovar projetos em 2003.

Leu já declarou estar dis

posto a buscar na bancada

do PMDB o apoio que
não recebe dos tucanos.

DISPUTA - No centro
desse impasse, estão interes
ses de ambos os lados, vi
sando as eleições do ano

que vem. Reinke declara que
vai ser candidato a prefeito
pelo PSDB e que já tem o

apoio do senador Leonel

Pavan, nesse sentido, entre
outros.

Ele alega a existên-cia de
um acordo com o PFL,
estabelecendo. que o

próximo candidato a pre
feito pela coligação será
tucano. Reinke vê progres
so na relação do PSDB

com o PMDB e cita o

exemplo de Corupá, onde
os dois lados foram adver

sários, mas estão conver

sando. "Se o PSDB costu

rar com o PMDB, em Mas

saranduba, começo até a

pensar em buscar a

reeleição", reage Leu.

Dionei da Silva toma posse hoje
]ARAGUA, DO SUL/FLO

RIANÓPOLIS - O deputado
estadual Dionei da Silva (PT),
único representante eleito

pela Microrregião do Vale

do Itapocu, com mais de31

mil votos, toma posse hoje
naAssembléia Legislativa do
Estado, em Florianópolis.

Uma caravana com a

participação de cerca de 60

pessoas .seguirá para a

Capital, hoje cedo, para
participar da solenidade de

posse do deputado, às 9

cidadania, onde as pessoas
vão receber orientações
sobre seus direitos, e serão
encaminhadas aos setores

competentes", explica o

deputado, destacando que
o trabalho será feito sem

assistencialismo. "O ga
binete não vai funcionar

como local para distri

buição de remédios, pas
sagens ou qualquer outro
tipo de favores, mas como
centro de orientação ao

cidadão", explica.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• EMPREENDEDORES': CENSO VISA IDENTIFICAR POTENCIALIDADES DE INVESTIMENTOS LOCAIS

Sebrae em fase de conclusão
do Proder Comcenso em JS

JARAGuA DO SUL - o

resultado do levantamento
censitário doMunicípio, rea
lizado pelo Sebrae (Serviço
de Apoio às Micros e Pe

quenas Empresas) através

do Programa Proder Com
censo, está previsto para este
mês, afirma o.agente articu
lador Donizete Bôger, "Es
tes dados visam permitir a

identificação objetiva da
realidade de cadamunicípio,
transformando-se num'

centro de informações para
toda a comunidade empre-'
endedora e poder público",
explica. No município de

Corupá, chegou-se à con

clusão que 55% da atividade
econômica concentra-se no
comércio - medido atra-

vés do número de estabeleci

mentos. Já em Schroeder a

atividade predominante é a

de prestação de serviços,
com 40%.

Em Guaramirim, a pes
quisa também já foi con

cluída, faltando somente o

município de Massarandu
ba aderir ao projeto, de ma
neira a identificar os princi
pais setores econômicos.
''Ao serem identificadas as

potencialidades dos cinco

municípios, seremos capa
zes de fomentar o surgi
mento de novos empreen
dimentos econômicos, nota
damente através da criação
e desenvolvimento de pe
quenas empresas capazes de
gerar emprego e renda",

acredita.

Os principais problemas
enfrentados pelos empreen
dedores das microempre
sas, segundo o agente articu
lador, é o difícil acesso ao

crédito, motivo pelo qual
foram criadas as agências de
microcréditos como a

Acrevi, por exemplo, que
tem' como principal finali
dade dirimir estas barreiras.

"O estímulo e apoio à mi

croempresa e ao negócio in
dividual afiguram como

princípio do Sebrae, visan
do a qualidade na gestão
dos negócios através de trei
namentos, consultorias,
programas de qualidade e

,
capacitação de profissio
nais", salienta.

REFERÊNCIA O

agente articulador do Sebrae,
Donizete Boger, afirma que
jaraguá do Sul teve o maior

desempenho em termos de

réferência. ''No Brasil, quase
60% dos novos negócios
iniciam por necessidade,
faltando, contudo, a capa
cidade de gerenciamento.

Nossa região, por apre
sentar-se muito empreen
dedora, com empresários
bem-sucedidos de renome

nacional, incentiva aos futu

ros empreendedores a per
sistência nos seus negó-cios,
buscando cada vez mais

capacitação, espelha-dos e

moldados ao ambien-te em

que vivem."
(JULIANA ERTHAL)

Senai assessora empresas na implantação do SiQ
JARAGUA DO SUL - O

PBQP-H (programa Brasi

leiro de Qualidade e Produti- "

vidade no Hábitat) é uma

iniciativa do governo federal

que está sendo implemen
tada pelo Senai (ServiçoNa
cional de' Aprendizagem
Industrial) nas empresas do
Município, a fim de.estabele

cer o referencial técnico e

básico do sistema de qualifi
cação adequado às caracte

rísticas específicas das cons
trutoras atuantes do subsetor
de edificações. De acordo
com o consultor do Senai;'
Leandro Martins, o SiQ
Construtoras é baseado nos

requisitos da ISO 9001.

Martins afirma ainda

que o SiQ-Construtora
possui caráter evolutivo, es�
tabelecendo niveis de quali
ficação progressivos (D, C,
B e A), segundo os quais o

sistemas de gestão de quali-

César J unkes/C P

Martins destaca as empresas que já aderiram ao PBQP-H em Jaraguá do Sul

dade das empresas constru
toras são avaliados. As em

presas Codejas, Conembra,
Proma, Casas JE e Missel e

Diefenthaler estão implan
tando este sistema com con

sultoria do Senai, e, nesta se

mana, foram auditadas pelo
auditor Carlos Eduardo

Viola, do organismo certifi
cador FCAV (Fundação
Carlos Alberto Vanzolini),
organismo credenciado

pelo Inmetro (InstitutoNa
cional de :tyIetrol<:>gia, Nor
matização e Qualidade
Industrial), o qual recomen
dou às empresas a recebe-

rem o Atestado de Qualifi
cação - Nível C. "É elogiável
o sistema de gestão da qua
lidade que as empresas estão

implantando. Estão muito

bem assessoradas", conclui
o auditor. Mais duas empre
sas iniciaram o processo de

consultoria do Senai. (JE)

ACIAG
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) promove nesta segunda-feira, às 18h45,a
reunião com inicio das atividades deste ano, a ser realizada ,

no auditório da Aciag, localizado na Rua 28 de Agosto, n°
890, Centro. De acordo com o presidente ,Mário
Glasenapp, os assuntos em pauta estão relacionados com
a comemoração do jubileu de prata - 25 anos da Aciag
- e outros temas pertinentes à nova diretoria.

REAJUSTE
A Petrobras pode anunciar hoje um reajuste no preço do
óleo diesel. Segundo cálculos de agentes do 'mercado, o
aumento pode chegar a 10%. O reajuste seria uma forma

de a Petrobras equilibrar seus preços com os praticados
no mercado internacional. A diferença entre o preço do

diesel e da gasolina é muito maior no Brasil do que em

outros países" devido aos subsídios pagos pelos
consumidores de outros combustíveis. Mesmo assim, a
oscilação dos preços' na véspera de uma possível guerra
no Iraque provocou a elevação dos preços internacionais.

IMPOSTO DE RENDA 1
A tabelado Imposto de Renda de 2003 ficará congelada.
A Receita Federal publicou, ontem, no DOU (Diário
Oficial daUnião), a instrução normativa queregulamenta
a declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física)
2003. Pela regra, rendimentos líquidos entre R$ 1.058 e

R$ 2.115 pagarão 15% de IR. Antes, a mordida do Leão

só não feria quem recebia até R$ 900,00, oumodestos 5,5
salários minímas. Mas o limite de isenção foi ampliado �I
para R$1.057. Ganhos acima de R$ 2.115 descontarão

27,5%, a maior alíquota do IRPF. A correção de' 17,5%
valerá tambémpara deduções, como gastos com educação
e dependentes.

IMPOSTO DE RENDA 2
O prazo para entrega do Imposto de Renda Pessoa Física

2003 (ano-base 2002) deve começar mais tarde este ano.

Segundo a Receita, no dia 6 de março, depois do Carnaval
e o fim do prazo, deve permanecer o mesmo, 30 de abril.

No dia 6, portanto, o contribuinte poderá acessar o site

www.receita.fazenda.gov.br e baixar o programa para
preencher a declaração (e também o programa para enviá- IJ

la pela rede, ou entregá-la em disquete). Mas não há ainda
.

previsão para a data de entrega de formulários em papel.

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e CUrso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

Fone: (041) 275:1150 jAv. Mal. Deodoro, 716 - Sala 12 - Ed. Maximunn f!!!!�!

SEJA COMPETITIVO NE'STE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Cassuli Advogados Associados SIC

Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Posta150 - eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7S11/Fax: (47) 275-1820
Jaraguá do Sul- se - Home Page:www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.br
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Sebrae investe mais de

R$ 41 milhões em 2003

ANTÓNIO EDMUNDO PACHECO - Presidente do
Conselho Deliberativo do Sebrae/SC

- O Sebrae/SC vai investir R$ 41,3 milhões no ano de 2003
em projetos e ações de apoio ao desenvolvimento e ao

. crescimento da atividade econômica de Santa Catarina.

Gostaria de lembrar do papel estratégico do Sebrae, de
alavancar projetos para uma "massa de empreendedores".
Mantemos o compromisso com ·0 modelo econômico

catarinense, de apoio às micros e pequenas empresas, assim
também como as prioridades rurais familiares.

Dos investimentos de mais de R$ 41 milhões, os

, programas dagerência de Desenvolvimento Socioeconômico
passam a ser prioritários e vão recebermais de R$ 21 milhões.

Nesse ponto, destaca-se o Programa Catarinense de
Desenvolvimento Regional e Setorial, que inclui ações de

diagnósticos tecnológicos regionais, agências de

desenvolvimento regional, de pólos e cadeias produtivas e

de desenvolvimento socioeconômico.
Além dos investimentos, outra prioridade em 2003, a

exemplo do ano passado, será o atendimento ao pequeno
empreendedor. Em 2002, o Sebrae atendeu mais de 350 mil

pessoas. Este ano, a meta é chegar aos 400 mil, sendo 38

atendimentos nas agências de articulação e nas entidades

empresariais parceiras, e os demais via 0800 e Internet. Crescer

no atendimento é uma das nossas prioridades. Enfatiza-se
também a importância do Programa de Desenvolvimento
Local Integrado, em 27 municípios do Estado, com baixo
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

O diretor-superintendente do Sebrae/SC, Carlos
Guilherme ZigeÍli, observa a eficiência e a inovação do Sebrae

ti no que tange a prestação de contas. Ele destacou que quase a

metade dos empregos de Santa Catarina e 60% da massa
.

salarial são de micros e pequenas empresas. Entre outros

investimentos para 2003, destaca-se o apoio financeiro-nas
áreas de turismo e artesanato para pelo menos 15 municípios
catarinenses.

O Sebrae também trabalha com o programa Vida Rural

Sustentável, que tem por objetivo organizar e fortalecer a

pequena propriedade rural no Estado, através da produção
orgânica.

O PBQP-U, programa de competitividade na construção
civil, e o Competitividade Setorial são expressivos e envolvem,
juntos, 300 empresas; O primeiro, em construção civil. O

segundo, nos setores de confecções, móveis, autorriecânicos
e metalmecânico.

A área de desenvolvimento tecnológico também merece

atenção especial, com apoio a incubadoras de empresas,
transferência de tecnologia para pequenas empresas, programa
Brasil de competitividade empresarial, programa de desing,
propriedade intelectual e registro de marcas. Outras

importantes 'ações passam por qualidade total rural, capacitação
de empreendedores e fornecedores, treinamentos empresariais
e orientação a crédito e microcrédito. O projeto prioriza o

desenvolvimento de pólos, dentro do Programa Catarinense
de Desenvolvimento Regional e Setorial, e tem como meta

desenvolver 28 pólos nos próximos dois anos. Já são realidade
os pólos das flores, o de calçados e o moveleiro, do Oeste,
que reúnem mais de mil produtores e empresários nessas

áreas. O próximo a ser implantado deve ser o pólo de turismo
da região da Grande Florianópolis.

ARNALDO MACHADO SOBRINHO
Advogado· OAB/Se 5771

M Fones: (47) 275-1717/9967-8888
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594· Sala 7 (térreo)

Centro· Jaraguá do Sul· SC
e-mail: arnaldosobrinho@terra.com.br
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• IORÇAlVIENTO: A PREFEITURA CONTABILIZOU, EM 2002, O RECEBIMENTO DE R$ 6,2 MILHÕES

IP'I'U tem reajuste de 8% na

planta de valores do cálculo
]ARAGUÁ DO SUL _

A planta de valores foi

reajustada em 8% para
efeito do cálculo do

IPTU (Imposto Predial

e Territorial Urbano),
excetuando-se, no en

tanto, os cadastros que
tiveram a base cadastral

modificada do exercício
de 2002/2003, afirma o

.

gerente de Finanças e

Tributos da Prefeitura

de Jaraguá do Sul, José
Olívio, Papp. Segundo
ele, os carnês serão. emi

tidos a partir da primeira
quinzena deste mês.

"Serão distribuídos
31.754 carnês, um

acréscimo em torno de
3óla em relação ao ano

passado, onde foram

entregues 30.816 carnês.

O valor de lançamento
é de R$ 9,5 milhões,
com a previsão de arre

cadação de R$ 6,9 mi

lhões", acrescenta.
Papp lembra que os

prazos de pagamento do
IPTU estão divididos
em três módulos: na

primeira opção, o contri
buinte pode efetuar o

pagamento total do

imposto no dia 20 de

março, com 15% de des
conto. A segunda opção
é o pagamento integral

José Olívio Papp esclarece os prazos para pagamento do IPTU

do IPTU em 22 de abril,
com 10% de desconto.

Como terceira alternati

va há o pagamento di
vidido em até oito par
celas, vencendo a pri
meira no dià 20 de mar

ço; e as demais nos me

ses subseqüentes, com
parcela mínima de R$
35,00.

Segundo Papp, todas
as dívidas da Prefeitura
obedecem' uma legisla
ção própria. Em 2002,
cerca de 13,70% dos

,

contribuintes deixaram
de pagar o valor do lan

çamento. A Prefeitura,
neste caso, pode parce
lar a dívida, uma única

36 parcelas, desde que
não inferiores a R$
35,00. Mas, se o contri

buinte atrasar mais de

três parcelas, perde o

direito ao parcelamento
da dívida. "Neste e em

outros casos, se não

houver negociação, a

Prefeitura é legalmente
obrigada a encaminhar a

cobrança via judicial",
alerta; O IPTU, junta
mente com a arrecada

ção de outros impostos,
como o ICMS (Imposto
sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços),
serão revertidos ao

. projeto de orçamento
definido pela Câmara de

vez, em no máximo de. Vereadores no ano pas-

sado.
O IPTU é um im

posto direto que incide

sobre a propriedade
imobiliária, incluindo
todos os tipos de imó

veis _ apartamentos,
casas, lojas, prédios
comerciais e industriais,
terrenos e outros. Ele é

. importante para o finan

ciamento da cidade.

Está na frente de sua ca

sa, no asfalto e na limpe
za da sua rua, nos par

ques e praças da Capital,
na escola e no posto de

saúde. Os-recursos do
IPTU ajudam ainda no

custeio de obras estru

turais importantes para
a cidade. (JULIANA ERTHAL)

Projeto de descentralização é apresentado no Cejas
]ARAGUÁ DO SUL _.

O secretário de Estado
do Planejamento, Orça
mento e Gestão,Arman
do Cesar Hess de Souza,
acompanhado da secre

tária-adjunta, Anita Pi

res, participam nesta se

gunda-feira, às 18 horas,
no Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul),
da primeira reunião no

ano da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

•

Jaraguá do Sul) e daApe
vi (Associação dasMicro
e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu). Os

convidados vão apresen
tar a proposta de descen

tralização administrativa
. do Estado, estruturado
em secretarias regionais.

O principal objetivo
do encbntro é difundir as
idéias de implantação do
novo governo, bem
como ouvir as sugestões

do setor empresarial de
Jaraguá do Sul. É urna

maneira de aproximar a

classe aos projetos políti
cos do Estado .

Já no dia 24 de feve

retro, a Acijs realiza

Assembléia Geral, às 18

horas, na sede da entida

de, para apreciar o Rela

tório da Diretoria das
atividades desenvolvidas
durante o exercício pas-,

.

sado, discussão do balan-

ço geral e eleição dos
conselhos Deliberativo e

Fiscal. De acordo com o

edital de convocação, as

chapas para eleição do

Conselho Deliberativo,
composto de 40 mem

bros, e do Conselho Fiscal;
constituído por trêsmem
bros efetivos e três su

plentes, deverão ser regis- .

tradas na secretaria da

entidade, até às 17 horas
do dia 19 de fevereiro.
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Leandro Monteiro, 16 anos,
estudante

"Finalmente entrou em vigor o novo

Código Civil, tendo em vista que nomundo

contemporâneo, que é o da comunicação e

informação, adquirimos rapidamente a

consciência dos nossos direitos e deveres. "

Fábio Brandaliz de Oliveira, 18
.

anos, estudante

':4 diminuição damaioridade superou o

excessivojormalismo da legislação anterior;
que exigia 21 anospara a prática dos
atos da vida civiL Por que então temos

direito ao voto aos·16 anos?"

Franciane de Oliveira, 18 anos,
balconista

':4gora seremos responsabilizados por
todos os nossos atos, tanto na área criminal

quanto civiL Com o direito a abertura de
crediário e conta bancária, começamos a
sentir o reflexo de assumir dívidas. "

MAIORIDADE: O ORDENAMENTO JURíDICO ESTÁ MAIS HARMONIOSO COM A ALTERAÇÃO

Juíza explica as mudanças
que a maioridade implica

JARAGuA DO SUL - Instituido

pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, o novo Código Civil
trouxe importantes mudanças e

inovações no Direito Civil. A ca

pacidade plena, por exemplo, foi
alterada radicalmente de maneira

que a idade foi reduzida para se

atingir amaioridade. O fim dame

noridade aos 18 anos torna o or

denamento jurídico brasileiro mais
harmonioso, diminuindo as dife

renças de tratamento entre as di

versas áreas do Direito.

Na opinião da juíza de Direito
Candida Inês Zoellner, havia uma
discrepância entrea lei civil e ii lei

penal, na qual a pessoa não podia
praticar os atos da vida, civil, con
tudo poderia responder pela in

fração penal praticada: ''A eman

cipação, por concessão dos pais
ou por sentença, é autorizada pela
lei a partir dos 1-8 anos, como pre
vê o parágrafo único do Artigo
5° do novo código", esclarece,

Já o Artigo 4° do novo Có

digo Civil prevê a incapacidade re
lativa. a certos ato�: ou à maneira

de os exercer, aos maiores de 16 e

Juíza Candida fala sobre os direitos e deveres ao completar 18 anos

menores de 18 anos. A menori

dade, por sua vez, cessa aos 18 anos
completos, quando a pessoa fIca

habilitada à prática de todos os

atos da vida civil, cessando tam-
o bém o poder familiar. "Entendeu
o legislador, que o sujeito com esta

idade, já possui discernimento total
para a prática dos atos negociais",
diz. Já na vigência do Código Civil
antigo, que estabelecia a capacidade
absoluta somente a partir dos 21

anos, já era possível aos maiores

de 18 anos postularna Justiça do

Trabalho e nos Juizados Especiais
Cíveis, sem assistência dos pais ou
responsáveis.

Além disso� segundo Candida,
a Constituição Federal considera

o alistamento eleitoral e o voto

obrigatórios para os maiores dessa
idade, estipula a idade de 21 anos

como condição de elegibilidade
para deputado federal, estadual,
vice-prefeito, assim como a de 18

anos para.vereador, o que corro-

o bora a fixação da maioridade aos

18 anos.

EXEMPLOS DE ATOS DA VIDA CIVIL QUE PODEM SER

PRATICADOS PELOS MAIORES DE 18 ANOS:
- casar, independentemente da autorização dos pais ou responsáveis

- abrir conta bancária sem assistência dos o pais ou responsáveis
- firmar contratos em geral (locação, compra e venda...)

- ingressar com ações judiciais em todos os graus de jurisdição

Grasiele Lamin, 17 anos,
atendente
';Acredito que terei mais liberdade ao

completar 18 anos. Considero que nesta

Id�de a maioria dos adolescentes sabe

quais os limites a serem respeitados e os

melhores caminhos a serem Jeguidos. "

Marisa Coelho, 17 anos,
estudante

"Como estou noiva epretendo me casar no
'proximo ano, esta alteração vaifacilitartodo
oprocedimento, uma vez que nãoprecisarei
maisdaautorização dosmeuspais. Foiuma
mudança oportuna.

"

Cristian T. Gervin, 17 anos

'Já ouvir falar desta alteração do

Código Civil, porém, não sei detalhes.
Entendo que, se somos responsabili
zados aos 18 anos na esferapenal, não
háporque sermos capaifs civilmente aos
21 anos."

Jeyson Moreira Paes, 18 anos,

estudante
"OJjovenJ têm mais noção do quepode e

nãopodefaiP"navida.Jáassumoprestações,
como o da minha moto, independente de lei

que regulamente este negócio. Sou muito

cauteloso ao assumirdividas. s

Glaucia Gelschleífer, 17 anos;.

estudante

''MuitOJadolescente.r querema emancipação.
Antesmesmo de entrarem vigora nova lei,
conheço muitos amigos que recorreram à

Justiça para poderem adquirir alguns
direitos. É umfato adquirido.

"

Douglas Souza, 18 anos;
estudante

''Não seinadaa respeito destamodificação.
Penso que isto não vai refletir diretamente I

_
.

na minha vida egostaria que este assunto

fosse discUtido em sala de aula, no início do
semestre letivo. "
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Razão e sensi
Saber aproveitar o dom que Deus nos deu e conseguir sobreviver exercendo
uma profissão que nem sempre é valorizada é um dos maiores desafios de
qualquer ser humano. A artista plástica Adriana Sasse é um dos exemplos de
ser humano que soube aproveitar suas qualidades inatas para crescer
profissionalmente e também Como pessoa. Seu trabalho corno artista plástica
reflete sensibilidade e paz interior. Suas pinõelàdas, que formam figuras
arredondadas, denunciam a profunda vontade de fazer tudo muito bem-feito,
como se fosse uma busca pela perfeição.
Tendo como fonte de inspiração a natureza, Adriana usa e abusa da imagem
das flores. "É o meu tema preferido, embora também goste de rostos e de
paisagens", afirma a artista, que declara sua aptidão para a pintura,
considerada acadêmica e figurativa. "Considero este estilo que uso como um
dos mais difíceis. Dou prioridade ao acabamento, que deve ser impecável",
ressalta Adriana.
A paixão pela pintura sempre foi a principal característica de Adriana, que
pinta desde os 18 anos de idade. Natural do Paraná, ela veio para Jaraguá do
Sul há 10 anos, para acompanhar a família. Atualmente, com 31 anos, Adriana
passa os seus dias entre os cuidados com a família
(tem um filho de cinco anos) e seu trabalho no ateliê, onde ela dá aulas de
pintura em tela, tecido e vidro para uma turma de 36 alunos. "Sei que tem
muita gente que também faz isso, mas não com o mesmo acabamento nem com
os mesmos detalhes", argumenta.
Sempre em busca de mais conhecimento, a artista organizou, no início desta
semana, um seminário com o artista plástico Douglas Fraschetti, que veio de
São Paulo repassar um pouco do que sabe para dez alunas de Adriana. "Ele é o
meu pintor preferido. Meu sonho é realizar um trabalho tão bom quanto o dele",elogia.

Adriana
. também pinta

em tecido e

em vidro

Adriana Sasse
Adriana já participou de duas exposições em

Jaraguá do Sul, uma delas individual e outra
coletiva, sempre no Shopping Center
Breithaupt. Também já fez parte da Associação
dos Artesãos, mas decidiu se afastar. "Não faço
propaganda do meu trabalho. Vendo minhas
coisas aqui em casa e sempre tive muitas
alunas. Gosto de ensinar o que já sei", enfatiza
Adriana, que mora na Barra do Rio Cerro. "É
longe do Centro, mas tem a tranqüilidade que
aprecio", ressalta.

ENTRETENIMENTO
ENTRETENiMENTO

ETE
T

•
SÁBADO, 1 de fevereiro de 2003 �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2E CORREIODO POVO SÁBADO, 1 de fevereiro de 2003 �

I [ II CIRCUITO FECHADO

VARIEDADES/IV

Inimigos apaixonados
Em "Cidade das Mulheres" Vera Fischer e Fábio
J r vão brigar o tempo todo. Ele será o prefeito da
cidade e ela, uma poderosa fazendeira: Claro que
no final acabam revivendo uma paixão do

passado que acabou sendo o principal motivo
. para tanta briga. É esperar para conferir, a nova

novela das seis.

A poderosa da Globo
Marlene Mattos quer colocar no ar um novo

programa na Globo. Trata-se de uma atração juvenil
batizada de "Naqueles Tempos", com auditório e

provas musicais. Outro projeto é fazer um filme
estrelado por Wanessa Camargo, é claro.

"BBB" na Portela
A maioria dos participantes do \\Big Brother Brasil

\ '

2" vai desfilar pela esçola de samba carioca
"Portela". Eles desfilarão no último carro

alegórico.Enxoval
Déborah Secco está concentrando todas as suas energias na escolha do enxoval para o casamento com

Dado Dolabella. Aliás, o casal está numa animação de fazer inveja a muitos casais.

Padrinho
Luana Piovani

conseguiu o que

queria. Ronaldinho
vai patrocinar a

peça "Alice no. País,
.

das Maravilhas",
cuja produção é da

própria atriz.

Trio elétrico
Carlinhos Brown está

montando um trio elétrico
alternativo para o

Carnaval baiano. Alguns
famosos já confirmaram
presença, entre eles
Arnaldo Antunes e

Marieta Severo, a sogra
do cantor.

NOVO emprego
A Globo colocou Danton Mello na qeladelra. O
resultado é que o atol' foi contratado pelo S BT eval

aparecer-na próxima produção da emissora, \�amais
Te Esquecerei", que começa a ser gravada na

semana que vem.
.

)

Procurando um personagem'
.A crise global está pegando vários atores. Agora é a vez de .

Sérgio Marone usar todo o seu charme junto aos diretores
de núcleo da emissora para conseguir trabalho.

\ Campeão de cartas

I<ayky B rito, que estreou na G lobo vivendo o Zeca, em
,\\0 Beijo do Vampiro", é o mais novo campeão de cartas

da emissora. Ele já bateu Henri Castelli e Bruno

Gagliasso.

1) Como se chamava o personagem vivido por
Stênio Garcia na novela \\0 Clone"?

.

a) Albieri
b) Leônidas
c) Ali
d) Said

,

2) Quem Interpretou Nicolau na novela \\As Filhas
da Mãe"?
a) Tony Ramos

b) Tuca Andrada
c) Mário Frias
d) Alexandre Borges

3) A atriz Cleide Vaconis é irmã de uma outra

famosa atriz que faleceu no final dos anos 60.

Quem era a irmã de Cleide?
a) Vara Cortes
b) Vara Amaral
c) Dina Sfat
d) Cacilda Becker

4) Hoje a ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso
de Melo, mora nos Estados Unidos em companhia
dos dois filhos. Mas ela já foi casada com um

humorista que é o pai das crianças. Quem é ele? '

a) João Kleber
b) Tom Cavalcante
c) Chico Anysio
d) Jô Soares

5) Quem viveu -Rubra Rosa em "Fera Ferida",
novela exibida pelo Globo?
a) Giulia Gam
b) Suzana Vieira
c) Joana Fomm
d) Vera H o Itz
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,II SUPERAPETITE

VARIEDADF!s/Tv

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Brodo
O brado nada mais é do que um caldo claro e perfumado,
feito geralmente com carnes, legumes e ervas cozidos em
água e coados. Este caldo serve de base para sopas. Pode

ser feito com carne de boi ou frango.

Sopa salgada
Se a sopa ou o ensopado ficou salgada demais, é só
adicionar batatas cruas cortadas em rodelas. Elas

cozinham e absorvem todo o excesso do sal.

Pincel para untar
Além de ser meio anti-higiênico, também há quem não
goste de usar os dedos para untar fôrmas. O jeito então é
ter um pincel especialmente para este fim. Quanto mais

largo o pincel, melhor.

Bem frio
Para fazer um' chantilly perfeito, use creme de leite fresco
bem gelado, assim como tambémdeve ser resfriada a

vasilha da batedeira.

Pra quem gosta de vinho
Foi elaborado um guia exclusivamente dedicado aos vinhos
brasileiros. É o "Guia dos Vinhos Brasileiros" e traz mais

de 300 avaliações. Disponível nas livrarias.

Controlando as calorias
I

Jáfoi lançado a versão light dobom e velho Nescau,
aquele achocolatado que geralmente é consumido

misturado ao leite. A nova versão tem 44% menos calorias
que o tradicional.

Adubo para as plantas
Para se obter um excelente adubos para as plantas, basta, J

triturar no liqüidificador cascas de batatas e colocar nos
, vasos ou no terreno.

,

Agua quente
Para abrir melhor a garrafa de vinho sem abridor, é só

deixar água quente correr pelo gargalo. O calor expande o

vidro e a rolha pula fora.

Não açucara
Para que o mel não açucare/experimente colocá-lo numa

vasilha plastica e congelar. Na hora de usar; o mel se
,

descongela rapidamente.

Sanduíche saboroso

o Sanduíche Saboroso é

preparado com

ingredientes simples, mas o

resultado final é dar águà
na boca

Preparo: Pique o toucinho.
Deixe dourar numa frigi-

,

deira. Junte a cebola pica-
da e deixe dourar ligeira
mente. Junte os tomates e

acrescente à frigideira.
Deixe aquecer bem. Retire

,

com uma escumadeira e

distribua sobre as fatia de pão já tostadas. Derreta, em outra panela, a manteiga. Bata os

ovos com a água. Acrescente à frigideira e prepare ovos mexidos, não deixando os ovos

secarem muito. Coloque sobre a mistura de tomate no pão e salpique com a cebolinha. Cubra
cada fatia com 4 tiras de queijo colocadas em formade grade. Leve ao forno quente para
derreter o queijo.

INGREDIENTES:
100 gramas de toucinho

defumado;
1 cebola grande;
3tomates descascados e

picados;
6 fatias de pão-de-fôrma
branco e preto;

manteiga;
5 ovos;
5 colheres (sopa) de água;
sal a gosto;

,

,5 cebolinhas verdespicadas;
6 fatias grossas de queijo prato,
(cada fatia cortada em 4 tiras).

calda ferve, bata as gemas na batedeira até começarem a

clarear; vá juntando aos poucos a calda quente sem parar
de bater até que a mistura esfrie completamente. Junte o

conhaque e o creme de leite ligeiramente batido. Por

último, junte o chocolate,' bata mais um pouco e passe
para uma fôrma de torta, com aro desmontável, untada

Tira-manchas com manteiga e forrada com papel alumínio. Leve ao

Leite fervente é excelente para remover manchas de frutas freezer por 3 horas, ou à geladeira de um dia para outro.

de qualquertecido ..É só embeber o local com o leite que as Desenforme, remova o papel alumínio e sirva com raspas
manchas saem rapidinho. de laranja ou calda de laranja.

�--- ---I Dica: Deve ser servidobem gelado.

IN G R E D lE N T E S :

1 xícara (chá) de açúcar;
8 gemas;
1/2 xícara (café) de

conhaque:
1 xícara (chá) de creme de

leite;
1/2 xícara (chá) de '

chocolate em .pó.

Sobremesa Chie
A Sobremesa Chic

fica muito mais
saborosa se

acre.scentar um tablete
de chocolate amargo

picado e uma colher de
chá de café solúuel
misturada ao

conhaque.

Preparo: Coloque numa

panei lnha o açúcar, junte 1/
2 xícara (chá) de água e leve
ao fogo sem mexer por cer

ca de 5 minutos, formando
uma calda. Enquanto a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CINEMAS

SALA "'ME/HORÁRIO
JARAG UÁ DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN

2

o SENHOR DOS ANÉIS - AS DUAS TORRES

I7h30 - 2IhOO

Os THORNBERRY.S - O FILME

13h45 - I5h30

1 .

O TERNO DE 2 BILHÕES DE DÓLARES
I7hI5 - I9hI5 - 2IhI5

007 UM NOVO DIA PARA MORRER

I4hI5 - I9hOO.

FEMME FATALE

I6h45 - 2Ih30

STUART LITILE 2

I4hOO - I5h45

3

D/A

A

A

S

A

A/F

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA "'ME/HORÁRIO GÊNERO

4

ESCRITO. NAS ESTRELAS

I6hI5 - 20hI5

1
o CHAMADO
I4hOO - I6h30 - I9hOO - 2Ih30

2
007 UM NOVO DIA PARA MORRER

I4hI5 - I6h45. - I9hI5 - 2Ih45

3
O S EN HÓR DOS AN ÉIS - AS DUAS TORR ES

.
13h45 - I7hI5 - 20h45

OS THORNERRYS o FILME

13h30

FEMME FATALE

I5hI5 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

XUXA E OS DUENDES 2 C'NO CAMINHO DAS FADAS

I4hOO - 16hOO

5
DOIDA DEMAIS

I7h50 - I9h50 - 2Ih50

O TERNO DE 2 BILHÕES DE DÓLARES

I4hOO - I8hOO - 22hOO

6

S

A

A

f'

I S

c

A

R

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

'SALA '''ME/HORÁRIO GÊNERO

007 UM NOVODIA PARA MORRER

I7hOO - I9h30 - 22hOO

1
O CHAMADO

I4hOO - I6h30 - I9'hOO - 2Ih30

O TERNO DE 2 BILHÕES DE OOLARES

14h30 - 16h30 - 18h30

2
O SENHOR DOS ANÉIS

20h30

Os THORNBERRYS

13h30 - 15h15

3

S

A

A

A

IDICAS DE BELEZA

Maquiagem: sucesso 'absoluto entre asmulheres
A maquiagem é sucesso absoluto entre as mulheres

do mundo inteiro. E, sem dúvida, o objeto do desejo
de todas elas: As novidades nesta área são sempre bem

vindas.

E muitas novidades têm aterrisado em solo brasileiro,

As boas idéias chegam acompanhadas de bom gosto' e
alta tecnologia. Hoje; amaquiagem funciona praticamente
como um tratamento de beleza. Nas velhas fórmulas

foram acrescidas protetor solar, emolientes, hidratantes,
'

partículas difusoras de luz e tantos outros ingredientes,
inclusive complexos inteligentes que controlam a

, oleosidade da pele. São corretivos, bases-pó compactos,
blushes, batons, sombras; todos os produtos separados
em grupos de cores para valorizar loiras, morenas, negras, .

mulatas e orientais.

O cuidado de criar uma formulação que controle o

excesso de oleosidade da pele soma muitos pontos entre
as consumidoras brasileiras. E o colorido da maquiagem
já caiu no gosto de todas elas. O próprio clima do Brasil

propicia maior liberdade de expressão no corpo. E isso

reflete num visual mais' despojado, nas roupas e na

maquiagem, tudo absolutamente colorido sem perder a
naturalidade.

O novo pó, ou base compacta, absorve o excesso

de brilho e oleosidade. O batom dá o colorido e o

rímel acentua a expressão do olhar. Os produtos
modernos garantem uma impecável produção para o

dias ou a noite. Dourado para as mulatas ou as negras.
Rosto de porcelana, com os azuis e rosas para as loiras.

Tons terracota e verde queimado para encantar as

morenas. Tudo muito, muito chique e fashion.

Só que não basta o produto ser bom para garantir o
sucesso da maquiagem. Vale aqui algumas dicas.

- Antes de aplicar a base, ou o corretivo, a pele deve

estar completamente limpa, com um bom gel de limpeza.
, - Para fazer amaquiagem durar mais, depois de limpa

a pele, envolva um cubo de gelo num pano macio e

deslize sobre o rosto. Depois hidrate a pele e siga o

passo-a-passo da maquiagem. Esse truque ajuda a fixar

a maqUlagem.
- Uma maquiagem noturna exige maior produção:

.na hora de aplicar o batom, passe o lápis de contorno

labial, aplique uma camada de pó facial e marque o

contorno novamente. Depois aplique o batom e retire

LEVE TOQUE
PELE LIMPA

Para as adeptas do produtos anti-idade, chegou mais

uma novidade. É uma máscara que combina a tecnologia
dos alfa-hidroxídos com extratos botânicos para uma

limpeza mais profunda da pele.
Os resultados aparecem rapidamente. A pele fica muito

mais jovem. O novo produto ajuda a remover impurezas
e células mortas, reduz a

aparência das linhas finas e dos

poros dilatados, desobstrui os

poros e ainda proporciona
refrescância, suavidade emaciez

à pele.
A aplicação da máscara facial

é feita na pele limpa e seca,

numa camada fina e uniforme,

Tons terracota e verde queimado para as morenas;
dourado para as .mulatas e negras; rosto de porcelana
para as loiras. Tudo isso promete os novos produtos

para maquiagem que além de enfeitar o rosto,
tratam a pele.

o excesso com um lenço de papel.
- Na hora, de escolher os tons da maquiagem, prefira

sempre aqueles que combinem com o' seu tom de pele.
Combinar maquiagem com a roupa pode ser um desastre.

- Bush, sombras e batons cintilantes tornam-se itens

obrigatórios no arsenal de beleza, pois marcam novos focos

de interesse no rosto. Eles captam a luz e dão mais vida à

maquiagem.
- A única regra para as sombras é que as nuances mais

claras devem sempre ser aplicadas junto às sobrancelhas.
- A dica uriiversal é sempre procurar a naturalidade. O

rosto pode estar com uma maquiagem colorida, mas ela

deve ser sempre translúcida, realçando as formas naturais

e não modificando-as. I)

-É bom ficar sempre atento ao prazo de validade dos

produtos, que deve estar sempre impresso nas embalagens.

evitando pálpebras, área ao redor dos olhos, O
sombrancelhas e cabelos, deixando agir por cerca de 10

a 15 minutos. Depois de secar, a máscara é retirada por
inteiro do rosto, do queixo e,m direção à testa, e ganha
por fim um enxague com água fria para retirar os restantes

vestígios do. produto.

RACCO cosméticos
Se'IO um consuâor de beleza e ganhe oté
67% de lucro + ganhos de sistema e

treinamento gratuito
A�. ,1_,I,01. Deodoro do FCA"Iseco, 97 solo 7

Fct'le 87OocII66 ......
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ALHAÇÃO GLOBO 17:30 H

SEGUNDA - Thaíssa anuncia que Pedro venceu

e que -ela fará par com ele no anúncio. Solene
conta para a mãe que não deu certo, porque o

espermatozóide de Beta não fecundou o óvulo.
'Júlia fica multo chateada. Bernardinho é
chamado para fazer uma publicidade. Pedro
'avisa Thaíssa que não vai fazer a campanha,
porque ela armou tudo. Kailani e Débora dão
força e ele acaba concordando em fazer. Nanda
comenta com Júlia que Armando não sabe que
Thaíssa está na casa de Pedro. Linda e Afonso
repreendem Bia por ter ficado até muito tarde
com Bernardinho no estúdio. Ela confessa estar
adorando ser mãe de um astro. Ricardo pede
para dormir na casa de Maumau. Pedro concorda
com Débora que não deixa Kailani sair de noite
para tomar banho de mar. Vilma sugere que
Beta e Solene usem um banco de esperma.
Júlia fala para Armando escutar que Thaíssa
está dormindo na casa de Pedro e ele arma um

escândalo com a filha.

NOVELAS,

SABOR DA PAIXÃO - 18 H

SEGUNDA - Zenilda acusa Cecília e família de

terem armado um golpe e ameaça acabar com

a festa. Cecília tranca a porta, impedindo-a de

sair. Grace e Yvone se surpreendem ao

encontrar Clarissa no bar. Hermínia insiste que
seu acompanhante é um beberrão, mas elas

acham Jean finíssimo. Vicente fica furloso

quando Diana brinca que Cecília deve ter ido se

encontrar com um admirador misterioso. Guto

quer cumprir o acordo, mas Teca mente que
não é mais virgem. Nelson insiste que quer
uma procuração do tio, mas Quintino, grogue
dos remédios, garante confiar em Silva no, Paula
e Pedro entram e Zenilda tenta fugir, mas não

consegue. Grace humilha Teca e Diana manda

que ela vá embora e leve Mike. Nélson provoca
Orlando. Isadora sai do palco e joga bebida na'

cara de Nelson. Os homens partem para a

briga. Zé Carlos surpreende Diana e Alexandre

quando chega procurando por Zenilda.

o BEIJO DO VAMPIRO- 19h ESPERANÇÀ - 21 h

SEGUNDA - Bóris garante a Ezequiel que não·
desistiu de Lívia. Marta ouve tudo e fica furiosa.
Bóris tenta atacar Ezequiel, mas ele está

poderoso demais graças à benção do padre
Inácio. Matilde sente falta de Baratão. Rodrigo
não fica muito satisfeito com a chegada de Lívia
e Zeca no Rio. uvra explica a Rodrigo que
Maramores tem lhe dado uma sensação rulrne

por isso trouxe Zeca na viagem. Ezequiel avisa
a Galileu que Zeca terá que proteger Rodrigo,
pois ele poderá ser dominado pelo poder do

anel. Bóris manda que Marta não se meta entre

ele e Lívia. Matilde sugere que Bia escreva uma

carta de amor para Zeca. Gui começa a tentar

andar com a ajuda de Reger. Renato consola

Juninho, que não consegue dormir com

saudades de Zeca. Rodrigo sonha com o cão

negro. Zoroastra faz uma poção que a faz

matertalizar-se na mansão de Bóris.

SEGUNDA - Farina praticamente obriga Beatriz

a entrar no carro. Ela respira aliviada ao ver

que chegou em casa. Farlna embebe o lenço de

éter, coloca Beatriz desacordada no alçapão e

procura os documentos. Ainda grogue, Beatriz

insiste não 'saber dos documentos e Farina
deixa-a trancada no porão. Justine sente-se

melhor. Marcos promete que vai contar tudo

para a mãe, com quem vai se encontrar. sabnna

pega todos os objetos de valor de Jonathan,
coloca numa bolsa grande e vai embora.

Humberto sugere comprar a dívida de Camille e

tirá-Ia da sociedade e Sílvia promete pensar.
Beatriz arranha o chão, mas Farina· garante
que são ratos. Marcello se preocupa com a

demora da esposa.' Farina dá tranqüilizantes
para Francisca dormir. Constância manda

Marcello enviar uma carta para Caterina, que
deve ter se encontrado com Beatriz. Nina

garante à Madalena que precisa ter certeza de

que José Manoel mudou mesmo.

CORREIO DO POVO SE

TRA�- SBT - 20:30 h

SEGUNDA - Maria, ansiosa, lê o cartão que
seu filho mandou com um presente. Guerra diz

a Júlia que Tenho será encaminhado para o

Juizado de ,Menores. George conversa com

Celine ao telefone. Alberto fala para Rafael

que Tonho se nega a dizer quem são os

culpados. Baby pede para Caio esquecer Júlia.
Maria conta para Alberto que Débora e Heloísa

procuraram por Júlia. Débora diz para Heloísa

que vai sair para almoçar com Alberto. Débora
se encontra com Hugo. Celine vai procurar o

dinheiro. Alberto fala com George sobre Júlia,
e avisa que Fernanda ligou. George liga para
Fe'rnandâ e a convida para jantar. Débora chega
com Hugo e se 'despede dele com um beijo na

boca, Alberto desmascara Débora, que mentiu

sobre onde estava. George e Fernanda saem

juntos, dançam e se beijam. Caio sofre por
causa de Júlia. Júlia diz a Mercúrio' que Tonho

confessou tudo. Júlia dorme e tem pesadelos
com Alberto, Caio e Mercúrio.

QUARTA - Otávio convida Alexandre para jantar
em sua casa. Drica sente pena porque Ricardo
não tem onde dormir. Pedro avisa César sobre
um 'surfista, que ganhou um campeonato apesar
de s""ter uma perna. Kailani fica feliz ao saber

que o pai está voltando. Mariana garante a Solene

que os bancos de esperma são confiáveis. Bia
adora quando as pessoas assediam Bernardinho.
Beta se recusa a ter um filho que não seja dele.'
Maumau fica com pena de Armando. Bernardinho
é chamado para outra campanha. Armando avisa
Bebei que ela fará o comercial junto com Pedro,
mas. ela não aceita porque só faria com Daniel.
Maumau sugere uma solução para Thaíssa mostrar

para o pai que gosta dele, camua garante a Beta

que ele foi o melhor hómem da vida dela e os dois
combinam novo encontro. Júlia tropeça e cai nos

braços de Alexandre. Thaíssa canta emocionada
uma música especialmente para o pai no Gigabyte.

QUARTA - Luís Rlipe garante que vai se separar
e quer viver com Laiza. Guto fica todo arrebentado
e Teca abraça-o. Sancho volta para casa

completamente bêbado. Luís Filipe sente-se

culpado quando encontra Alice chorando, com

medo que. ele nunca mais voltasse. Hermínia
confessa a Quintino nunca haver visto tanta

dedicação e fidelidade quanto a de Silvano.
Alexandre garante a Diana que não quer mais
morar com a mãe. Mani e Fabiana confessam que
adorariam se Edgar se tornasse pai delas. Kátia
e Alba se apavoram ao ver Guto todo enfaixado.

Quintino propõe preparar um documento de partilha
e contar tudo para Hermínia e Silvano quase
chora. Nelson pede que Orlando falsifique um

móvel. Diana procura Grace para acertar contas

pelo comportamento de Mike. Laiza chega na loja
com a mesma roupa da noite antenor. Cecília se

assusta ao ver que Madona desapareceu.

QUARTA - Rodrigo resolve experimentar o poder
do anel. Bóris afirma para Marta que o uso do
anel transformará Rodrigo num monstro. Galileu
recebe uma carta misteriosa e avisa a Bartô

que' terá que sumir por uns tempos. Gui se

esforça para começar a andar. Nadir garante a

Tetê que ela pode ajudar Gui a. superar seu

trauma. Lívia se chateia, pois não consegue
falar com Rodrigo. Zeca fica preocupado com a

mãe e decide ligar para Augusto. Zoroastra acha

que Galileu lhe .abandonou, mas Bartõ garante
que ele viajou para um local secreto. Lara vê
Victor congelar Roger e hipnotizar Ciça, e resolve

hipnotizar Reger para se vingar. Matilde percebe
que Augusto está preocupado com Lívia e o

acusa de não ter amor-próprio. Lívia descobre

que Rodrigó nunca foi trabalhar no escritório de

arquitetura. Rodrigo se materializa na mansão
de Bóris.

QUARTA - Zequinha e catertna se beijam.
Humberto propõe continuar amante de Eulália,
mas ela não aceita. Lella. a mãe de Marcos,
procura-o na pensão e conversa com Mariusa

que ouviu rumores de que o filho está com uma

prostituta. Nina, José Manoel e André tiram
Tomás de Artemísia. Caterina entrega a pasta
a Marcello. Maurício acha que ele deve levar ao

promotor, mas ele tem certeza de que ela é a

garantia de vida de Beatriz. Francisca encontra

a chave de novo em outra gaveta e decide não
tomar o remédio. José Manoel pede perdão por
ter seguido Nina e André, mas ela não aceita.

Samuel mente que está com febre e pede que
Maria cuide dele. Marcos defende Justine, Leila
aceita o romance e concorda em conhecê-Ia.
Samuel agarra Maria de surpresa, coloca-a na

cama e beija-a. Toni entra.

QUARTA - Débora desmaia depois de discutir

com Alberto. Hugo fica nervoso. Mercúrio

ameaça Tonho por causa da grana que sumiu.
Júlio encontra Alberto no corredor. Manuel

mente para 'Cetíne, dizendo que George quer
se separar. Alberto estranha a falta de Júlia.
Mariana se veste de Júlio para enganar Alberto.
Mercúrio e a gangue conversam, preocupados
com o que Tonho vai dizer. Júlia disfarçada de

Júlio engana Marcelo. Rafael chega e se

emociona ao sair da cadeia e se encontrar com

a família. George quer conversar definitivamente
com Celine. Pato fala para Caio desistir de

casar com Baby. Eles brigam. George tenta

romper com Celine, mas não consegue. Júlia

pensa em Alberto.

SEXTA - Júlia não tem como negar e,

preocupada, quer saber se Alexandre vai contar
a Otávio. Vinícius se recusa a apoiar a idéia de

Drica, embora os pais dela tenham concordado.
A mãe do Baby Boy dá dicas e Bia se rende ·ao

sucesso do outro bebê. Alexandre promete ser

amigo e dar força à Júlia. Otávio tlagra os dois'
se abraçando e vibrá. Vinícius não consegue
dissuadir Drica. Gui se preocupa ao ver que
Beta está de conversa no telefone com Camila.
Ricardo vibra com a decisão de Drica .. César

garante que aprendeu muito na viagem. I<ailani
reclama de Débora, mas ele exige que ela

respeite a sua mulher. iris adora quando Otávio
conta que Júlia e Alexandre estão juntos.

•

SEXTA - Madona conta tudo para Juca. Clarissa
avisa a Jean que, dentro de dois meses, o seu

crime prescreverá. Orlando oferece uma rodada
de bebida e mostra o dinheiro' para Ubaldo.
'Marina despede Laiza, após ela berrar com
Grace. Diana confirma que Juca que é o pai de
Madona e ele fica revoltado porque ninguém
teve confiança nele. Silvano conta para Hermínia
que Quintino tem um aneurisma e os dois
choram juntos. Quintino finge dormir, mas ouve

tudo. Laiza procura Luís Filipe. Hugo convida
Kátia para ir à' boate. Pedro oferece o seu

apartamento para que Isadora ensaie. Ela se

surpreende ao saber que Paula nunca foi à
casa de Pedro.

SEXTA - Zeca revela a Lívia que é filho do vampiro
que matou Beta. Bóris se desesperá ao ver o

que Zeca fez. Lívia, histérica, não 'acredita que
'aquele seja Zeca e o expulsa do quarto. Marta

, tenta tirar o anel de Rodrigo, mas ele a domina,
deixando-a perplexa com seu poder. Os dois se

beijam. Roger e Antunes encontram Ciça
desmatada. Augusto chega no hotel e vê Lívia
em estado de choque. Zeca vaga pelas ruas do

Rio', chorando. Nadir e Carlos cuidam de

Ezequiel. Zoroastra teme que Ciça tenha sido

vampirizada. Bóris faz com que Llvia esqueça o

que viu, e avisa a Zeca que ele passará uma

temporada em sua mansão, Ciça passa a agir
de maneira estranha:

SEXTA - Toni e Samuel lutam, Toni chama Maria
de vagabunda e garante que Martininho será
criado por ele. Leila conta que o noivo de sua

filha irá romper o noivado por causa da relação
de Marcos com uma prostituta. Justine promete
abandonar Marcos, faz as suas malas e pede
carona a Farina até a cidade. Francisca estranha

quando Farina viaja levando a chave do tesouro'.
Samuel conta tudo para Toni, que argumenta
que Maria aceltou a corte, Leila mente para
Marcos que precisa voltar para sua cidade e

que conhecerá Justine em outra ocasião.
Mariusa pressiona e ela desabafa. Justine volta

para o bordel, mas Malu deixa claro que quem
manda é ela.'

SEXTA - Caio pede perdão a Júlia, Tonho diz

para Alberto que Júlia gosta muito dele. Débora
conta a Pilar que está com medo do resultado

dos exames que fez. Pilar conversa com ela
sobre Hugo. Ele chega e as surpreende. Alberto
e Caio disputam Júlia. Ela vai embora sozinha,

Celine pede a Mercúrio para acabar com Zelão.
Alberto chega e pergunta o que Hugo faz ali.

Mercúrio promete a Celine acabar com Zelão
em troca de favor. Baby vai em direção à casa

de Caio e ouve Maria falando que ele se acertou
com Júlia, Alberto, irritado, discute com Débora

por causa de Hugo.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS
05/01
Jessica da Silva de Lima

08/01
AI ison Decker

10/01
GuilhermeJosé Pereira

14/01
Luana Sereno

Nascimento

17/01
Daniele Cristina Horbach
Alves

20/01
Giorgio Floriani

Emmerich

Iqor Andrich
Ruhan Felipe Nunes

Fernanda Stahelin

Joesting
Jenifer Nicoli Buzzi

21/01
Marcos André Alves da

Silva

Brayan Luis Correia dos
Santos

Rodrigo Loreno Corrêa
22/01
M ilena Lilian Stephani
João Victor J<onell
David Schmitt Correa

Caroline dos Santos

Thiago Cristhian Schuh

Nunes

Ana Julia Prusar

23/01
Erick Andreas Poticelli
André Lucas Corrêa
24/01
Thiago Gabriel GadoUi
Luis Felipe Schwartz
Victor Vinicius Tauares

Ana Letícia Francelino
da Silva

25/01
Jonathan Gustavo dos

Santos
26/01
Larissa Luana Gumz
•

Está completando hoje 4 aninhas Milena Roberta
Nagel Ertal, "estrela que nasceu para brilhar -

realmente seu nome significa tudo". Beijos da mamãe,
Cris, do tio Nô, da vovô-Carmen e do dindo Dê

OMPRAZER GRANDE. ..

PROFUNDO ..

QUENOSENCHEA ALMA
"

DE J3RlL'J{O;
EPODEMOSTRAR AO

AOMUNDO QUE TAMBÉM
FEMOS UM FILFlo.

1°ANINHO
MATEUS GIOVA.JVl

BARTEL

29/01/03

.4

Enfeitando nossa coluna a gatíssima Marina
Mazurechen Bago

Comemorou o primeiro aninho no dia 29 Mateus Giovani
.

Bartel. Seus pais, Anderson e Eliane, e os avós desejam
felicidades e muuuita saúde

o simpático e

elegante Aluir
Santos Junior

completa 5
meses no dia

5/2. Os papais
corujas, Aluir e
Teresinha, e a

irmã, Jéssica
Aline, desejam

a ele muitas
felicidades

A promoção Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança e Jornal CORREIO DO POVO não pára de presentear crianças da nossa

página infantiJ. Desta vez, os sorteados foram Nathane Larissa Kasmirski, que recebeu seu presente das mãos de Sidnei
Hoch, aqui do CP, e Lucas Dalmaso Santos, que recebeu de Fernando da Silva o seu presente, também do CP. Parabéns!

:.0

fJ

*

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

*

*

*

.

www.nicolodeIlLcom.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR VANESSA

Daniele Spézia, é a nossa prenda do mês.

11,1 U I
iUBZlal
==! 1 ! i i

IndúSlria e emmérCiQ demadeiras

312-0280

CASA
OIvffIRA

TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIODOPOVO 7E

TRAJES GAUCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM
,

E-mail
casacampeira@terra.c::om.br

Site
www.casacampeira.c::om.br

Rua Gullherme Weege, 22
(ono/(ox:371-0330 - Centro

Chegaram de uma recente viagem
aos Estados Unidos Fernando e

Maristela Wolf (proprietários da
Doce Mel), que foram passear lá

pelas bandas da Disney, Texas e

Washington. Já aproveitaram para
conhecer a famosa "neve". Dizem

eles que a sensação de estar

pisando na neve é maravilhosa!
A família já estava com saudades.
de vocês ... e preocupados ... vai
que vocês resolvem ficar por lá

,

mesmo!!!! rrss

Elisangela Ropelato
.

completou seus
, maravilhosos' 15
aninhas ... "Lili, que
Deus ilumine seus

passos e te ajude nas

decisões que a vida vai
te impor. Tudo aquilo
que você sonhar,
.sonhe com muito amor,
pois só assim você

conseguirá realizá-los.
Para os papais,
Evandro e Preta, acho
bom vocês comprarem
um cachorro bem
grande para dar conta
dessa jóia que vocês
têm aí, pois essa moça
vai deixar algum peão,
tonto" I!!

KV
CARNES

-
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL· sc

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Temos também:
. carne de Javali
(paleta/pernil!

bisteca)
- pato recheado

• coelho

DEMAICHI- CAINES
J.\.!Ac�DO, E" VA �.�.:A:r"\�·'�

"Venha ara o Demarchi carnes e sinta na carne a diferen a" .

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,O destacado casal

Célia e Gilberto
Cassuli completa

amanhã 25 anos de
casamento. Muita

felicidade a eles

A nossa querida
Vieira fez escala na

cidade de Laguna. Na
foto ela aparece na

janelinha da casa que

pertenceu à "heroína
dos dois mundos", Anita

Garibaldi

O casal Irineu e

Manke, juntamente
com sua família,
comemorou 45 anos

de casados

Cola grau hoje em Fisioterapia, em
Joinville, Fabrício Garcia. A cerimônia
será real izada no Centreventos Cau
Hansen

Viviane Lazzaris colou grau em

Direito no dia 20 de dezembro,
pela Universidade Reqional de

B lumenauI t
o aniversariante de amanhã é Leandro
Schrnõckel Gonçalves, que na foto recebe o

carinho da namorada, Joice Zonta

Quem recebe os parabéns da mulher
e amigos é Jorge E. Berkembrock,

que sopra velinhas hoje

FESTAS E PRESENTES
·BRINDE COMNOSSA BRUT E ASTI

CUnica �i CiJ'lu'oia 'Plástica
�stilica i 7CipaJ'a�"J'a

7)1'. ;4lt.xan�1't. rot.1'nt.1'
_-..... C;;'e;l1593,9

ONDE COMPRAR EM JARAGUÃ DO SUL:
- Rede Mime - Cantina Gianella -

- Dletr.: Dequêch - Sardagna - Claudete M:da Cosia -

- Nos melhores reeteurantee da cidade -

Cxs.fechadas também no:

TELE-VENDAS .

fone (4-7) 472-1470 fax 473-9273
demarseille@terra.com.br

(47) 422-2105 ou 433-4020
dr.werner@uol.com.br

RKPRKSKNTANTE EXCLUSIVO
NORTE E PLANALDO NORTE DE se R: Blumenau; 178· Sala 610· Centro· Ed. Méd Clínicas· Joinville· SC

Inauguração
Inaugura no dia 16 de maio o Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. A data está

confirrnadíssima e quem organiza o

evento, que contará com a presença da
Filarmônica de Jaraguá do Sul, coral e
artistas da região, é o escritor e diretor de
teatro Gilmar Antônio Moretti e também
a professora e coreógrafa Lisa Jaworski. .

.

Carnaval
- Aproveite o Carnaval deste ano no Clube
Atlético Baependi, As noites de folia serão

nos dias 28 de fevereiro, 1 e 4 de março.
Todas as noites a animação fica por conta
da banda Torre de Babel.
- Outra opção é participar da escolha da
Rainha do Carnaval 2003, que está sendo

organizada pela Secretaria de Cultura e

Lazer e Fundação Cultural. O baile
acontece no dia 28 de fevereiro, no Parque
Municipal de Eventos,
� Ainda no dia 1 de março, você pode
conferir pelas ruas da cidade, a partir das
21 horas,o tradicional desfile carnavalesco,
com a participação de vários blocos e com

a presença do Rei Momo.

Big Bistrô
No Big Bowlling, você encontra muita

diversão nas noites de quinta-feira, com
a abertura do espaço Big Bistrô. Muita

gente bonita e animação vem agitando a

noite de nossa cidade!

Lembrete
Abertas, a partir desta segunda-feira, as

inscrições para o Vestibular Especial de
Moda da Uneri. As inscriçõesvão de 3 a 12

deste mês. A taxa é de R$ 70,00 e as

inscrições podem ser feitas naprópriaUnerj.

Comemoração
o casal Irineu e Anne Lore S. Manke,
juntamente com sua família, comemorou
45 anos de casamento, no sábado, em
sua casa de veraneio. Ele é ex-prefeito
de Massaranduba, e como empresário é

referência no Município, por sua

competência e respeito que sempre foi

motivo de boas notícias. Parabéns ao

casal referência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Umaparceria correta,
•

•

•

*
��O.ltIÁtIA
MENEGOTTI

�roMI)<J

•

�
BarraSul
A Imohiltérla da Barra

OUXJ i1" j:r;r�4

.& ChiiVê/
CR&I!t2:·,J

NRANCHO
Ulll\tIOVEIS

-

"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

•
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EM PiÇARRAS
Apto. nº 303, c/171m2, em
eonstr.- suíte + 2 qtos, sala'
estar/jantar, bwe social,
cozinha/chur., sacada, área
de serviço, c/ 2 vagas de
gar.; Prédio e/quadra poli
esportiva, salões de festa
Rua Nereu Ramos. R$
110.000,00 - Entrada de R$
60.00,0,00 + 10x R$
5.000,00 corrigidas pelo cub

IPANEMA/MEIA, PRAIA
Rua 444, nº 326. Sobrado, el

290m2, terreno cf 828m2, suíte + 3

qtos e demais dep. + edícula, c/ 2
gar. e suíte. R$ 106.000,00

.

CASA EM BARRA VELHA -

TROCA POR CASA EM

JARAGUÁ DO SUL,
'Centro - Rua Manoel A.

-Silva, 222 - c/ 2 suíte + 1

'qto e demais dep.
R$ 65.000,00

* Terreno em Ubatuba - Praia Grande, cj 490m2 - R$ 8.000,00

Rua Adolfo Saeani, 36-
Apto. com 306m2, com
suíte + 2 qtos, dep. de

empregada, 2 gar. e demais
dep. Edifício cf grande.
Salão de Festa, ehur.,

sauna, sala de ginástica,
sala de jogos, piscinas,

quadra esportiva, quiosque e

playground. Preços de:
R$ 165.000,00 à R$
180.000,00 s/ acabo
'interno (pare. direto

.

c/ o prop.)

Apto 302 acabado c/
madeira e poreelanato.

R$ 200.000,00

'JoãoMarcatto. esq. com Clemente
Baratto - Salas comercial executi

vas, cf gar. para venda, a partir de
R$ 56.000,00, sem acabamento,
ou para locação, cf gar,
Preços a partir de R$ 400,00

Jorge Lacerda,
apto c/135m2,
2 vagas
garagem. Semi
mobiliado. R$
98.000,00

ED. TULIPA - Rua Angelo Sehioehet, 223
(Perto do Clube Beira Rio) apto suíte +,2

qtos e demais dep., cf excelente aeab. e

garagem. R$ 105;000,00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua

José Emmendoerfer
(Próx. Marechal)

- Aptos. nº 101, 106 e 305,
cf 123m2 - suíte + 1 qto. e
demais dep. Entrada de.
R$ 42:300,00 e assumir

parcelas de R$ 973,00
corrigidas pelo Cubo

ED. TULIPA - Rua Angelo
Sehioehet, 223 (Perto do Clube
Beira Rio) apto suíte + 2 qtos e

demais dep., c/excelente aeab. e

garagem. R$ 105.000,00

r--------�----�---�-,
LOCAÇAO RESIDENCIAL

'

,

• Ed. Emilie . apto, ej 1 qto e demais dep .. Rua Epitáeio Pessoa- R$ 260,00 I
I
I
I
I
I
I

• Casa de mad. - R. José Emmendoerfer, 1631- ej 4 qtos e demais dep .. R$ 280,00 I
• Casa mista - Estrada Nova - 4 qtos, e demais dep.ej gar., R$,220,00 I

I
I

• Ed. Arnaranthus . suíte + 2 qtos, dep. ernp, - R$ 1..1.00,00 .

• Ed. Rabello . Calçadão - apto ej 3 qros, 2 bwe . R$ 380,00
.' Res. Amarillys· 1 suíte + 2 qtos . Vila Nova. R$ 47.0,OÓ-
• Ed. Dianthus',' 1 suíte + 2 qtos, cf móveis de eoz. e lav.. Centro - R$ 800,00

• Casa em Guaramirim . 3 qtos, 2 bwe, ehur. - R$ 495,00
• Casa em alv. - João Pessoa - ej 3 qtos e demais dep .. R$ 300,00

LOCAÇÃO COMERCIAL
• Ed, Alberto Marangoni - R. 25 de Julho - loja térrea c/26m2. R$ 200,00
• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532- salas, ej 40m2, 12 andar· R$ 400,00
• Ed. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, 532 . salas, ej 40m2, 22 andar· R$ 350,00
• Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, ej 55m2. R$ 300,00
• Ed. Hortêneia . R. José Emendoerfer, Úif!9 . 1 sala térrea - 36m2. R$ 200,00
• Ed. Tower Center· salas de 101m2 a 138m2, ej gar. R$ 400,00 a R$ 600,00
• Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, ej 32m2 cada. R$

, 280,00/250,,00
'. Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/460m2 - R$ 3.900,00
• Sala comi., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 a 48m2. R$ 300,00 a

R$ 470,00
• Terreno· Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00

VENDAS RESIDENCIAIS
• Casa em alv.· Champagnat- R. Celestino Depine, 394- ej 200m2 de área eonst.
c/ suíte + 2 qtos e demais dep .. R$ 1.30.000,00

.

• Casa em alv., c/200m2, suíte + 2 qtos e demais dep., ej 405m2. seminovo.
Rua Virgílio Pedro Rubini, Lot. Girolla . R$ 1.25.000,00
• Casa em alv., ej 2 qtos e demais dep. - Três Rios do Sul .. R$ 30.000,00

VENDAS TERRENOS
• terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro· ej 3.500m2. R$1.25.000,00
• Terreno· R. Marajó . Ilha da Figueira· c/450m2 - R$ 29.500,00
• Terreno - R. José Aguinaldo 'de Souza, 170 - 720m2. R$ 35.000,00
• Terreno ideal para uso industrial c/ 20.000m2, na R. Chico de Paula-R$1.30.000,00
• Terreno ideal para uso industrial cj 7.000m2, na Rio Cerro (próx. Nanete) . R$
70.000,00
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Terreno ej 420,00m2. R. Marcelo Barbi - Jardine Lenzi . Vila l.enzi- R$ 28.000,00 I

L !_T�n�/2>5,OOm2 ·�Prof. Antonio �yroso�i�enzi·� 50.000,00 _J

Casa alv. NOVA - cl 200m2. Terreno
cl 405m2 - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote

41, BArra. R$ 125.000,00

Uso Comercial - cl 164m2•
Terreno cj 900m2 - R. Mal,

Deodoro - R$ 211.000,00 (próp.
pi comerciai). Aceito parte pgto, .

1 apto central, 3 qtos

Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing -

Barra do Rio Cerro - cl 566m2•
R$ 29.500,00

Vila Lenzi - sobrado em alv., cj
250m2 (suíte + 3 qtos) - R. Francisco
Piermann. R$ 200�000,00

Edifício Vitório Régia -

, Vila Lalau .: 3 qtos e

demais dep, apto 204A -

R$ 58.000,00
R$ 27.000,00 entro T

31.000,00' fino

• j

Lot. São Cristóvão - terreno cl 341m2
(15x22,75). R. 749. ij$ 18.000,00

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHãvê CHãve

DÊ ESTA SEGORfI"CA PflRfI SOA FAMíLIA.
"

6ilõ Segoro

Ao

VOCEPODETER
UMABELAVISTA

'" 01 suite, 02 dormitórios
'" SaC(lda com churrasqueira
'" 01 oU 02 vagQ,$ de garagem
'" Salão de festas
'" Play-ground
'" Localízaç&: Vila Nova

*
Preço especial de lançamento em

condições facilitadas de pagamento.

Ref. 3801 - CENTRO - APTO ED.

MÔNACO - C/ 2 dormitórios, sacada,
salão de festas, play ground, ótima
localização. Entrada + parcelamento

direto c/ a construtora.

CORUPÁ - c/ 1 suíte, 2 qtos, sala,
copa, coz., bwc, lov., chur. e garagem.·

Próx. ao séminário

ED. MATHEDIII- Rua Joõo Planincheck .

Nova Brasília cl 3 qtos, sala, copa, coz., lnv.,
bwc, gar., ótimo acabamento.

RS 50.000,00.

, CASA COML. CENTRO - RUA: JOÃO
PlANSCHEO<, 18150AMPLOESTACION.AMENTO

'SALA COML. - CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA

, CASA COML CENTRO - RUA BARÃO DO RIO

BRANCO, 6Z/ PROX ANGELONI.

FONSECA, 1007 SL 02 C/100M2
'SALA COML - CENTRO -AV MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1085 SL04 C/300M2

,

SCHROEDER - casa c/2 dorm., cl terreno
de 940,OOm2, na rua principal, R. Mal.

Castelo Branco.

'SALA COML -CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1085 SLOI C/55M2
'SALACOML. - CENTRO - AV MAL. DEODORODA

FONSECA, 1594SLS6-10-12-14PROX.MACOL
'SALACOML-CENTRO-RUAJJÃOMARCATTO,
265SAL.AS 1-2-5-6-7

'SALACOML - CENTRO - RUA JJÃOMARCATTO,
, SALA 407 - 4 ANDAR - ED. TOWER CENTER

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se
achave@netuno.com.br

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

"

IMOVEIS

371-7931
'

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

Oírassol

CRECI1?41-J E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód. 1133 - Nova
Brasília - casa alv.

cf 151m2 -,3 qtos
+ 3 salas + 2 bwc
+ garagem.
R$ 85�OOO,OO

Cod.3001 Lotes

em SANTA LUZIA
480 m2 R$
10.000,00 ou R$
1.000,00 entrada. +
84x de R$ 220,00

Cód. 1141 - Sobrado - 354m2 .

Guaramirim - 1 suíte + 3 quartos +

4 vagas garagem - fica cozinha sob
medida. R$ 160.000,00

, .

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno

com '339.5m2 . Rua Richard Piske

R$ 24.000,00

Cód. 1154 - Ana Paula IV - Prédio
comI. cf 547m2, 2�tos, salas comls
e depositas. Terreno cf 625m2. R$

,

145.000,00

Cód. 3105 - Vila Lenzi - terreno cf
406m2 (14,50x28). R. Maria Cristina
Z. Meurer. R$ 16.000,00

Coo. 3114 - Vila Rau":' Terreno no res,

Renascença 499,50m2 . R$ 25.00Q,00

Çód. 3055 - Vila Lenzi - terreno cf
551m2 (13x42) - Rua Francisco
Piermann. R$ 25.000,00

Cód. 3115 - Ana Paula - Terreno no

cf 350m2 (14x25) - Ana Paula IV.

R$ 11.000,00 ou R$ 5.000,00
(saldo em 24x) .

Cód. 3116 - Água Verde - terreno

855m2 (30x28,5). R$ 36.500,00

Casa alv. Com 180 m2 - 01 suíte +
02 qtos e demais dependo Terreno

412,50 m2. R$ 45.000,00 nego

Cod.1165 Sobrado
Amizade - Res.
Versaües 245 m2 - 01
,suíte + 02 quartos e

demais dep, Terreno
420m2. 'R$ 93.000,00

Cod.3118 - Terreno -

Jguá Esquerdo - Rua

João C. Stein - 480m2
- Casa de madeira

será retirada do lugar.
R$ 30.000,00

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 MOBll I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

MENEGOTTI IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5322 APARTAMENTO -.CENTRO - RUA PROCOPIO
GOMES DE OLIVEIRA 1320 - IMPERDíVEL - VENDE-SE OU TROCA
SE POR CASA ... UM LINDO APARTAMENTO NO ÚLTIMO ANDAR -

EDIF. ISABELA COM VISTA PARA A RUA PRINCIPAL, TOTALMENTE
REFORMADO, SUITE + 02 DORMITÓRIOS, PISCINA; SALA DE

GINÁSTICA, ETC .. SEMI MOBILIADO - APENAS R$ 85.0000,00
NEGOCIÁVES - ACEITA-SE CASA DE MENOR OU MAIOR VALOR,
VENHA CONFERIR FALE CONOSCO. Área do terreno 0.00 m2 Área

Benfeitorias 158.90 m2 Preço venda: 85,000.00

•

==VENDA== 5369 APARTAMENTO - VILA NOVA - RUA OSVALDO
GLATZ, Nº40 - APARTAMENTO COM 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM,' JARDIM DAS MERCÊS
3ºANDAR. Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 65.00 m2.

Preço venda: 26,500.00

==VENDA== 5357 CASA - VILA NOVA - R. CARLOS SBARDILATII -

CASA DE ALVÉNARIA COM 01 SUITE + 01 QUARTO, SALA, COPA,
COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA,' PISCINA, TODA MURADA E

GARAGEM. Área do'terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 140.00 m2

Preço venda: 80,000.00

•

==VENDA== 5306 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 759 - SEM NOME -

ÁGUA VERDE -TERRENO 462,00 M2 MEDINDO 14,00 X 33,00M.
LOTEAMENTO AFONSO EUGÊNIO NICOLUZZI - ÁGUA VERDE. Área do

terreno 462.00 m2 Preço venda: 23,000.00

==VENDA== 5317 TERRENO - CHICO DE PAULA - RUA 766 - LOTE 0-3 -

TERRENO NO CHICO DE PAULA COM 383,44M2 (14,27 X 19,73) DE
ESQUINA. Área do terreno 383.44 m2 Preço venda: 12,000.00

==VENDA== 5327 TERRENO - CHICO DE PAULA - ESQUINA COM AS
RUAS 462 E 766. TERRENO DE ESQUINA COM 480,00M2 (20,00 X

24,00). Área do terreno 48'0.00 m2 Preço venda: 19,000.00
.

==VENDA== 5375 SOBRADO -

CENTENARIO - RUA 12 AV.
PREFEITO WALDEMAR GRUBBA;
4286 - PARTE TERREA; 02
QUARTOS; SALA TV; COPN
COZINHA; ESCRITORIO;
DISPENSA; 02BWC; 01 SALA
COMERCIAL; LAVANDERIA. PA.,RTE
SUPERIOR;03 QUARTOS;01
SUITE;01
BWC;01WC;CHURRASQUEIRA;SALA
TV;COPA /COZINHA;
LAVANDERIA;GARAGEM. Área do
terreno 414.40 m2 Área Benfeitorias
315.08 m2 Preço venda: 165,000.00

==VENDA== 5329 TERRENO - RAU - RUA 965 ESQUINA COM
576-JOÃO CRUZ SOUZA. LOTE DE ESQUINA MEDINDO 562,50
M2. SENDO FRENTE 22,50M X 25,OOM LATERAIS. Ãreado terreno

562.50 m2 Preço venda: 22,000.00

==VENDA== 5335 TERRENO - JARAGUA 99 - RUA 1057 -

ESQUINA COM 1053. LOTE DE ESQUINA 336,76 M2 - FRENTE
17,42 - LOTEAMENTO CASA NOVA II. Área do terreno 336.76 m2

Preço venda: 11,000.00

==VENDA== 5348 TERRFNO - AGUA VERDE - RUA 760 - LOTE Nº
13 - ÁREA 450,00M2 PROLONGAMENTO RUA 760 (AGUA
VERDE II). Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 27,000.00

==VENDA== 5364
TERRENO - VILA
RAU - R. ANTON
FRIERICH -

TERRENO COM
300,00M2 (12,00 X.

25,00). Área do
terreno 300.00 m2

Preço. venda:
15,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i\ unebiliári a da E arra

Rl)A ANGELO RUBINI, 1046

Rua: Cei. Procópio Gomes c/e Oliveira, 1207 - Jaraguá c/o Sul/ SC

Sobrado com 504,00m2, terren0465,00m2(15x31), 1° piso área comercial
com 234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2, 4qtos, sendo um

suíte com hidromassagem, 3 BWC, sala, copa, cozo lavanderia, despensa,
sacada, salão de festas com churrasqueira, garagem para dois carros,

instclcçõo a gás pronta, localizada na Rua João franzner n° 400 - São
Luiz - R$ 190.000,00 - aceita outra casa até R$ 70.000,00, Vila Nova,
Jaragu6 Esquerdo ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

..

•

Chácara com 179.977,00m2, toda em pastagem, coso madeira
com 135,00m2 e mais dois ranchos um com 60,Gm2 e outro

com 35,00m2, 3 lagoas, terreno com topografia regular, sendo
área plana 40.000,00m2 para fazer arado, árvores frutífE;ras,
laranja, tangerina, limão, pêssego, pêra/etc. localizada na Estrada
Rio Palmeiras,-Rio dos Cedros, distante 35km da BARRA ,- R$
50.000,00 - R$ 30.000,00 entrada, saldo a combinar, aceita
carro até R$ 10.000,00.

Casa alv. com laje, 145,00m2 4qtos, sendo uma suíte c/BWC
por terminar, BWC social, copo, cozo sala,lavanderia, garagem 3

carros, terraço com varal para roupa;toda murada ex�eto fundos.
terreno com 334, 12m2 (13,50x24,75), Rua Emma Marquardt, n°
57, Barra - R$ 50.000,00 - aceita carro até R$ 15.000,00 ou

terreno na Barra.

vilsoncorrelor@lerra.com.br

Fone 371-2357'

• LOTEAMENTO SCHUARTZ
Terreno cf 448,OOm2 apartir de R$ '3.500,00 de
entrada + 80 vezes de 1 SALÁRIO pI mês.

376-00"'5'
barrasul@netuno.çom.br

Casa alv. c/laje, 165,00m2" 3qtos,sendo uma suíte c/BWC p/
..

concluir, BWC social, sala c/dois ambientes, -cop o ,

coz.lavanderia,garagem pra 3 carros" churrasqueira, área de

serviço, falta pintura externa - terreno com 676,00m2(22x30,00)
- Rua Verônica D.Rosa" n° 413, Barra - R$ 75.000,00 - aceita

casa na Ilha da Figueira até R$ 50.000,00 e carro até R$ 15.000,00.

Apto/cobertura com 250,00m2, '1 suite + 3'qtos, sala cam dois
ambientes, copa, cozinha mobiliada, BWC socicl , bar,
churrosqueirc , banheiro, área de serviço, piscina com 1 Gl,00m2(
15.000 -Iitros}, garagem, Rua Ângelo Rubini, n° 1053 - Barra -

R$ 120.000,00 aceita' casa até R$ 40.000,00, na Vila Nova, São
Luis, Jaraguá Esquerdo .

• • •

REF. 119 - CENTRO
1 SUíTE, 2 QTOS,
SALA, BWC SOCIAL.
RUA ARGENTINA

R$ 90.000,00

REF:153 -

CENTRO
CASA DE ALV., C/
112M2. TERRENO

C/ 239,57M2. RUA
CABO HARRY

HADLlCH, 644,

R$ 90.000,0.0

oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�;.: .�: !:�:;:�r.o. ?e. �?�� CADERNo PARCIMÓY.EIS ' �?����?�?�?�.�:!.

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

W373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

ALUGA-SE
APARTAMENTO padrão com 60m2 - 02 quartos - sala - cozi
nha - lavandeira - bwc - Rua Arthur Guenther.- Conjunto
Amizade - Jaragua do Sul - R$230,00 + condomínio.

Salas Comerciais no Centro .Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veigà, 135 - Ao lado da Imobiliária Rancho Imóveis.
Valor: R$376,00 (incluso condomínio) e R$276,00 (incluso
condomínio).

[}

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

ÇÓd. 1161 - Casa alvenaria com 80m2 - 03 quartos - 02 bwc
- cozinha - lavanderia - garagem - Terreno com 338m2 - Rua

Agostinho Valentin do Rosário - R$16.000,00 - Negociável.

Cód. 1162 - Terreno com 286m2 - Infra estrutura completa -

Rua Agostinho Valentin do Rosário - R$10.000,00 - Negoci
ável com carro de menor valor.

VENDE-SE
VILA AMIZADE - GUARAMIRIM

Cód. 1082 - Casa alvenaria com 90,00m2 - 01 quarto - 01
suíte - 0'1 bwc - 01 garagem - copa - cozinha - 2 salas -

Terreno com630,00m2 - Rua Caixa D"agua - Vila Amizade -

R$25.000,00.

VENDE':SE
.

AMIZADE - GUARAMIRIM

Cód. 1153 - Casa alvenaria
com 161m2 - 02 quartos -

01 suíte - 02 bwc - garagem
- sala - cozinha - lavande
ria - churrasqueira - Terre
no com 420m2 - Rua João
Solter Correa- R$35.000,00
- Negociável com caro ou

terreno de menor. valor em
Guaramirim ou Jaraguá do
Sul.

Cód. 1117 - Casa alvenaria com 160m2 - 03 quartos - 01 suíte - 02
bwc - 01 garagem - sala - cozinha - lavanderia - Terreno com 480m2
- Rua Jaime Bardim, 177 - R$45.000,00 à vista ou R$30.000,00
entrada + parcelas de R$194,80 (Saldo devedor R$10.00Q,00).

Estamos no

planetaimovel.com

,

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

Fone/Fax: 275-0051

N CORRETOR DE IMÓVEIS -

-I
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VENDE-SE
AVAí- GUARAMIRIM

Cód. 1181 - Casa
mista com 420m2 -

04 quartos - 02 suí
tes - 03 bwc - 02 ga
ragens - demais de

pendências - Terre
no com 450m2 - Rua

:D
»
z
o
::c

Plácido Afonso

Raussisse, 35 .:

R$90.000,00 - Nego
ciável.

VENDE-SE
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

CQd. 1056 - Casa madeira com 63,00m2 - 03 quartos - 01
bwc - copa - cozinha - sala - lavanderia - Terreno com

438,75m2 - Rua Pedro Escavin - R$12.000,00 - Negociá
vel com moto.

VENDE-SE
JARAGUA DO SUL

Cód. 1083 - Sobrado com 126m2 - 03 quartos - 01 bwc - 02

garagens - cozinha - lavanderia - sala - Terreno com

950,00m2 - Rua Manoel Francisco da Costa João Pessoa
.

- R$35.000,00 - Negociável com carro.

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

r--·------,
r
- - ___;. - - - -

-,
I
Ilha da Figueira - Ref. 51 -

, São Luiz - Ref. 21 - Com área r Casa em madeira com 80m2,

'de 323,00m2 próx. ao Merca-I .

sendo 03 dormitórios e de-
do Fronza. Valor mais dependências. Valor R$

, R$16.500,00. 25.000,00.

, Vieiras - Ref. 13 - Com área Tifa Martins - Ref. 61 - Casa

I
de 600,00m2 próx. a creche.

,
-

�'" em alvenari com 03. dormitó-
Valor R$ 25.000,00 (negociá- Amizade _ Ref. 40 _ Em alve-

rios e demais dependênicas.
'·veis).

.

I I Valor R$ 48.000,00.naria com 04 dormitórios e

I Barra do Rio Molha - Ref. . Barra Velha - Ref. 14 - Casa
'1 demais dependências. Valor],. 11- Com área de 774m2, próx. Pré-moldada com 03 dormitóri-

a Loja de Mal. de Consl. LR!25..:.Q..0�0..:....- - - _...I os e demais dependências,
•

I Winter. Valor R$ 23.000,00. mobiliada. Valor R$ 22.000,00

'(Aceita-se automóvel .e Barra.do Rio cerra- Ref. 39-
• caminhão, como parte de Em alvenaria com 03 dormitóri-

,- pagamento).
.

os e demais dependências. Va-

, Baependi - Ref. 50 - Com lor R$ 35.000,00 (Acleta-se

I
área de 11.103m2, próx. a casa + carro como pate do

Metalurgica Trapp, a aproxi-
.

pagamento)
I madamente 800m da Rua I L..: - - - - - - _...I

Barra do Rio Cerro - Ref.
.

• I Pref .. Waldemar G rubba. 126 - Casa Mista, com 02 dor-I SOBRADOS:

I PUSS�I casa e ranch? de ma-I I mitórios e demais dependên-Ideira; lagoas de peixes. Va- cias. Valor R$ 24.000,00
'lorR$170.000,00 I L..: ...I ,
, Loteamen'tos' j-------iI I
, Loteamentos na Rua Walter I

I ", Marquartd . I
, a partir de R$ 21.000,00, sen-I I 'l,;i;i;;;iiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiií__";";:::=;:"I

I
do R$ 10.000,00 de entrada e , I

.

.

30 X de R$ 421,66. E na Rua' rifa Rau - Ref: �� - Piso'
I Albina Kogus Piazera a par-I I

. . _.
.

I I erreo, 04 dor�lto�los e ?e-I
tir de R$ 2000000 sendo R$ I Rlbelfao

Cavalo - Ref. 241 mais dependências: PISO
I 10.00000 de e�tr�da e 30 X' - Em alvenaria, com 03 dor- I �uperior, 01 suíte, 03 dormi-I
, de R$ 383,33. Ambos na Bar-I I rT_1itórios e demais dependê�-I' I tonos e demais dependên?i-I
, ra do Rio Cerro. Aproveite,' ,clas: Terreno com 25.000m ., I

as. Valo� R$ 80.000,00. Aceita
I

'restam poucas unidades re- Valor R$ 50.000,00 . casa ate R$ 35.000,00.
serve logo a sua.

" L - - - - - - - ...I. L - - - - - - - ...I

L-------m...l•••••E•
•

r.-------il

, I
, I
I I
I I
I Vila Lenzi - Ref. 48 - Com I
, área de 74,17m2, 03 dorrnító-]
, rios e demais dependências. IValor R$ 50.000,00
L ·

.
...I

SíTIOS:
r--�-----'
Três Rios do Norte � ReI.
37 Com área de 23.400m2,
com 50% plana;com nascen

te de água. Valor R$
53.000,00

Barra do Rio Molha - Ref.
07 - Com área de 45.000m2,
com duas casas em alvena
ria; possui lagoa de peixe,
nascente de água, riacho; re
florestamento de eucalipto.
Valor R$ 75.000,00 (Troca
se por casa ).

Schroeder - Ref. 09 - Com

I área de 22.616,00m2,

I edificado com uma casa de
madeira. Excelente localiza

I ção. Valor R$ 30.000,00.
L ·...I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Declaramos que a empresa acima citada nada
deve e encontra-se totalmente idônea.

Joinville�SC, 01 de Fevereiro de 2003

-

RETRATAÇAO
Empresa privada MEGAESTAMP INDUSTRIAL

LTOA. CNPJ 00.740.632/0001-91.
Retrata que foi indevidamente enviado para o

CARTÓRIO DE PROTESTOS a empresa
RAULlNO KREIS MÁQUINAS LTDA.

CNPJ 83.121.244/0001-50, referente as Notas
.

Fiscais Nr 10326,10327, 10328 e 10329.

Cargas· nacionais e

.
internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
246 -is]. 1 - Centro - Jaraguá do Sul

371-0363
brasil@brasilaerocargo.com.br

Toda quinta-feira

CORREIO DO POVO

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

EDITAL nº 24.102 de 22-01-2003
JEAN ESTEVÃO E ELAINE CRISTINA MAFFEZZOLLl

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Alberto Klitzke, 147, Vila
Rau, nesta cidade, filho de Antonio Francolino Estevão e Maria
Ivanir Estevão.
Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Alta Floresta, Mato
Grosso; domiciliada e residente na Rua Waldemar Rau, lateral 780,
Vila Rau, nesta cidade, filha de Aristiliano Maffezzolli e Marlene
Terezinhéi Maffezlolli.

EDITAL nº 24.103 de 22-01-2003
IRINEU KEKES E JANAINA DA LUZ

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Iretama,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Adeli Hardt Marquardt,
148, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Frederico Kekes e
Tereza Correia Kekes.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Nereu Vasel, 38, Ilha
da Figueira, nesta cidade, filha de Antonio Manoel da Luz eGertrudes
Pedri da Luz.

.

EDITAL nº 24.104 de 24-01-2003
MARIO JORGE CATIONI E CRISTIANE MIRANDA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliado e residente na Avenida Waldemar Grubba,
2.255, apto. 02, nesta cidade, filho de Adalmir João Caltoni e Vilma
Caltoni.

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville, neste Estado,
domiciliada e residente na Avenida Waldelilar Grubba, 2.255, apto.
02, nesta cidade, filha de Mario José Miranda e Almira Miranda.

EDITAL nº 24.105 de 27-01-2003

Cópia recebida do cartório de Curitiba, Paraná
JOÃO ALFREDO SILVEIRA E PATRICIA ASINELLI

Ele, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, natural de Rio

Negro, Paraná, domiciliado e residente na Rua Jorge Czerniewicz,
889, apto 101,' nesta cidade, filho de Guida Jandyr da Silveira e

Verenice Hirt Silveira.
Ela, brasileira, solteira, administradora, natural de Lages, neste
Estado, domiciliada e residente na Alameda Julia da Costa, 962,
apto. 202, Bigorrilho, Curitiba, Paraná, filha de Alberto Agostinho
Asinelli e Althair Maria de Souza Asinelli.

EDITAL nº 24.106 de 27-01-2003
VALONE DE ARAÚJO GOMES E SUSANA MARISA'

MARCELLlNO
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Lavras da Mangabeira,
Ceará, domiciliada e residente na Rua 16205 Holland Place,
Lawrenceville, Atlanta, Georgia, Estados Unidos da America, filho
de Aloísio. de Sousa Gomes e Helenice de Araújo Gomes.

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Toledo,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Marcelo Barbi, 805, Vila
Lenzi, nesta cidade, filha de Eugênio Salustriano Marcellino e Ilce

Rigon Marcellino.
.

I

EDITAL nº 24.107 de 29-01-2003
ADRIANO SALVADOR E EVERLLY CORRÊA BRANCO

.

Ele, brasileiro, solteiro, garçom, natural de Cristo Rei - Capanema,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Thomaz Francisco de Goes,
118, nesta cidade, filho de Cirineu Machado Salvador e Anita Àüdell
Salvador.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Guaramirim, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Thomaz Francisco de Goes,
118, nesta cidade, filha de Esther Corrêa Branco.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Jaraguá do Sul, 30 de Janeiro de 2003
I�on Hoffmann

Tabelião Substituto

r

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca de Jaragua
do Sul, Estado de Santa Catarina( na forma da Lei, ete.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato
para protesto de Titulos contra:

(J

ACILSO RODRIGUES - R JARAGUA 110 SL 03 - CORUPA; -

AGRORACOES GUMZ LTDA - RUA TERCILlO DEMARCHI, 86 - SANTA LUZI

NESTA;
ANTONIO SERGIO PAIS NUNES ME - RUA GUSTAVO GUMZ 477 - NESTA;
ATLEDINOCOMMALHASLIDA-BR28DKM48SALA 1D-NESTA;
BAlJARAGUA LT -AV.GETULlO VARGAS 178 CENTRO-NESTA;
BAl JARAGUA LT- AV.GETULlO VARGAS 178 CENTRO - NESTA;
BAZARJARAGUALIDA-AV.GETULlOVARGAS 178CENTRO-NESTA;
BIER E SANTOS LIDA - R EUZEBIO DEPOUY 169� NESTA;
COM DE GESSOS JARAGUA LTDA ME - R MARINA FRUTUOSO 180 - NESTA;
EDUARDO BERTOLDI-RUAMANOEL LUIZ DA SILVA 174-'-NESTA;
ERNESTO THEILACHER - RUA ROBERTO ZIEMANN 4527 - NESTA;
EXPLORER FASHION LTDA - RUA ARGENTINA 80 -:- NESTA;
FEPLAST INDUSTRIA COMERCIO LID- JOAQ JANUARIO AYROSO 2700 - NESTA;
GERENCIAL EMPREENDIMENTOSADMI- RUA WALTER MARQUARDT 467 -

NESTA;
GILMAR KARSTEN - RUA CARLOS MAY 257 - NESTA;
HORSTFISCHER-RUA: 602 NR. 315 CAIXA POSTAL 1602-NESTA;
HORST FISCHER - R: 602 NR. 315 CAIXA POSTAL 160.2 - NESTA;
IRMAOS PINTO COM DE MEDCS LTDA - R.GETULlO VARGAS 268 - NESTA;
IVO EDUARDO RAMOS FERREIRA- RUAJOAO MARCATTO 135 - NESTA;
KLEBER JUARES HEISE - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1590 - NESTA;
LEONI APARECIDA PUFF ME - R NEREU RAMOS SNR CXP 238 CENTRO

NESTA;
MTKLIDA/49- RCARLOSFREDERICORANTHUM 17020-NESTA;
MAGNES BOTELHO DE OLIVEIRA- RUA ROMEU BASTOS 115 - NESTA;
MARAGUTO COM. IND. LTDA - R.HERMINIO NICOLlNI, 80. - NESTA;
MARCIAMARGARIDA BONA NEGRI - RUA EMMERICH RUYSAN 238 - NESTA;
MARY JERUSAGUERCIO-RUAANGELO SCHIOCHET 173 - NESTA;
MAURICIOVOLTOUNI- RUA ROBERTO ZIEMANN S/N - NESTA;
METALURGICA TS LTDA - RUA 403, S/N§ - NESTA;
MOACIR CESAR SOUZA-SANTILHA PURES RANGEL 193 - NESTA;
MODAL MALHAS LTDA - RUA JOINVI LLE 1532 - NESTA;

.

MTK LTDA - RUA CARLOS F.RANTHUM 170.20 - NESTA;
NASPACK COM. E REPRES LTDA - RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 2700 -

NESTA;
PARHAM IND COM PCAS SERVICOS LIDA- RUA ERICH MATIAS S/NR - NESTA;
PARTNER ACIONAM ELETRICOS LTDA - R LEOPOLDO JANSSEN 120 - NESTA;
RENATO KOSLOWSKI-MENINA UNDA - RUA LOURENCO KANZLER 625, VLLENZI
-NESTA;
RENATO KOSLOWSKI-MENINA LINDA - RUA LOURENCO KANZLER 625, VLLENZI
-NESTA;
SILVANA COELHO JAREMCZUK/ALclDESJAREMCZUK JUNIOR - RUA WALMOR

ZONTA 164 ESQ RUA 742-ITOUPAVA;
SINARA ADRIANA LEMOS LEAO� RUA EDMUNDO ARNOLD EMMEND, 617 -

NESTA;
lÍSSI COM. E I NST. DE MATS ELETRICOS L-RUA PAULO VOLTOLlNI S/NR, NEREU
RAMO-NESTA;
WALDIR GIESE - RUA 266 173- NESTA;
ZELlRIO FERRARI� NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, paro que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 78, no
prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dor razão por que
não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na formo da Lei,
ete.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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dorm., wc, sala, eoz., sala cerâmica,
todamurada. R$100.000,00. Tratar:
372-1610 ou 9973-9104.

ÁGUAS CLARAS - vende-se, de
'" :�r��::.'�:t���3'7���a7���" wc,

COMPRA-SE - casa p/ tirar do
local. Tratar: 370-0974.

CZERNIEWICZ - vende-se, de
alvenaria, nova, c/142m2, 1 suite,
2 dorm., e demais dependências.
Tratar: 372-0389.

AI.lJGASE - procuro casa atéR$ 300,00.
Tratar: 275-3837 c/Ana Cristina.

ANA PAULA IV - vende-se, de
alvenaria. R$ 35.000,00. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
9993-0623 c/ João Almir.

ESTRADA NOVA - vende-se, de

madeira, c/420m2• R$12.000,00.
Aceito carro no negócio. Tratar: 275-
6343 de manhã c/ Silvia.

BARRA VELHA...; vende-se, de
alvenaria C/130m2• Aceito carro ou

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.
ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, nova, 3 dorm., sala, coz.,
wc, área. R$ 12.000,00 + pare.
Tratar: 9903-3691.BARRA VELHA -vende-se, novo,

c/ 2 anos. Troco por imóvel em

Jaraguá. R$ 75.000,00.Tratar:
9993-0623 c/ João Almir.

ESTRADA NOVA - vende-se, c/63m2,
e terreno c/420m2• R$ 11.000,00.
Tratar: 275-6343 ou 9112-6419 .

• CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados. Tratar: 370-3561. GUARAMIRIM - vende-se, próx.

Fameg, c/ 80m', murada. R$
13.000,00 + pare. R$ 263,00 ..

Tratar: 373-8649.

CENTRO - aluga-se; 2 quartos, rua
Domingos da Nova. Tratar: 9124-7309.

CENTRO' - vende-se, de alvenaria,
nova, ruaThomaz Féo deGóes, c/ dois

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, c/300m2, 6 dorm., 2

(Jbr"l,'i' de i!l;/a.,'�IIX.1 Con·-i·<:{,(/
Pedreiro' c ":::arpiNt�b,t)

PiUIUf"4t tfl?l g':�');1l
l!in�:tJi1',{nio,r

eoz., 3 salas, 3 wc, garagem p/2
carros, de alvenaria. Terreno c/
1.500m2• Tratar: 371-5640.

JARAGUÁ ESQUERDO - procura
se p/ alugar, próx. CAIC, até R$
180,00, murada. Tratar: 276-
3075 c/ Aurea de tarde.

JOÃO P·ESSOA - vende-se, de

alvenaria, c/210m2, c/ portão elét.,
2 wc, 3 dorm., sala, eoz., garagem
p/ 3 carros, murada. Tratar: 370-
0800 hor. Comi. ou 370-2468.

JOINVILLE - troca-se casa, de

alvenaria, por outra.em Jaraguá.
Tratar: 371-4059.

jOINVILLE-vende-se, demadeira, c/
91m2, terreno 15x24m, bairro Itaum.

.

Ou troca-se por casa em Jaraguá,
Tratar: 370-6946 ou 9902-5430.

NEREU RAMOS - vende-se. Aceito
troca por outra de maior valor no
centro de Jaraguá. R$ 55.000,00.
Tratar: 9993-0623 c/ João Almir.

PiÇARRAS - vende-se, c/ 2 dorm.,
sala, coz., wc, lote de 15x30mts, 3km
da praia. R$ 9.000,00. Aceito carro
no valor. Tratar: (47) 437-5053.

Rua Exp. Gumercindo da Silva; 161 - Centro ao lado do Hofellto'oro -Jaraguá do Sul

.
'

PiÇARRAS - vende-se, perto da

praia. R$ 14.000,00. Aceito carro

de menor valor. Tratar: 9109-0818.

PROCURA-SE - casa ou apto c/ 2
ou 3 quartos. Tratar: 370-1005 ou

9961-3590.

PRÓX. CENTRO - compra-se casa

de alvenaria. Pago entrada de até
R$ 25.000,00 e assumo finan.
Tratar: 9973:5175 c/ Paulo.

VENDE-SE -. ou troca-se, casa de
alvenaria c/92m2 por chácara.
Tratar: 273-6012.

VILA NOVA - vende-se, mista, c/
110m2, e terreno c/500m2•
Tratar: 370-7760.

VILA RAU - vende-se, lot. Pieolli,
rua 637, c/160m2" de alvenaria.
Troca-se por de menor valor. Tratar:
273-5082.

VILA RAU - vende-se, de madeira, c/
terreno de 60m2, 2 dorm., sala, cozo
R$17.000,00: Tratar: 371-0648.

CENTENÁRIO - aluga-se,
quitinetes rua Fidelis Stinguen, '64.
Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se ou troca-se,
rua Exp. Antonio C. Ferreira, próx.
Foto Loss, 140m2, suite, 4 dorm.,
2 wc., R$ 45.000,00., Troco por
apto menor. Tratar: 370-9787 a

noite ou 275-3344 hor. com.

CENTRO - divide-se c/ moças.
Tratar: 9992-6541 ou 9902-0095.

CENTRO I vende-se, quitinete, no
12 andar. R$ 30.000,00. Tratar:
9963-9445.

DIVIDE:SÉ - apto todo imobiliado p/
moças. Tratar: 371-8254 c/tta.

PRÓX. CENTRO - aluga-se ou

divide-se quitinete, nova, totalmente
mobiliada, c/ garagem. Para
moças não fumantes. Tratar:
9905-5962 .

CARQUITEToe'URBANISTA
I� Carlosc!!������a Silva,

R:Horácio Pr.di, .399 - Jaraguá Esquerdo - JaragJJá do Sul- se· 376-209.2 - 9104-8542

TROCA-SE, - no 32 andar do Ed.

Bérgamo, 166, rua Reinoldo Rau, por
apto no 12 andar em outro edifício no

centro de Jaraguá do Sul. Ou por casa
no centro. Tratar: 372-2136.

VILA NOVA-vende-se; no
Condomínio Jardim das
Mercedes. R$ 11.000,00
entro + .finan. Tratar:
376,1116.

I
TERRENOS

'I
'

• Terreno Marcelo Barbi, c/ 350,OOm2. R$ 16.000.00. '

• Terreno c/ órea de 442,OOm2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próx. a escola Giardini Lenzi.
R$ 20.000,00.

CASAS

I·
Casa de madeira c/ 72,OOm2, Rua Antonio José

Macedo - Constantino 'Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria, Jguá Esquerdo, c/ 65,OOm2, lote
21. R$ 18.000,00 + 39x R$ 270,00. I
• Casa de alvenaria, c/ 85,OOm2, nova, no Firense,
Lote 52. R$ 48.000,00

I·
· Casa de alvenaria, c/ 400,OOm2, Centro.
• Casa de alvenaria, c/ 220,OOm2, Lot. Juventus. R$
85.000,00 - aceito carro menor valor.
• Casa de alvenaria, c/ 90,OOm2• Rua Horácio Pradi,
161. I

APARTAMENTO

I.
Ed. Florença, c/ 170,00ri12 - ótimo acabamento. R$

130.000,00.

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM

ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
I

• CAMPOSAMPIERO I • • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE

II.
OURO VERDE

CONDOMlíNIO FECHADO'
-FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA

Aptos de 2 e 3 quartos (financiar:nento próprio)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro. 1179

�371-1136
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conforto, funcionalidade, segurança e beleza;,;)'
lo'cali·za

{ pri:v . *�ada .
.

.
. ��4'\

suíte + 1 corrrütóno.
suít 2 dormitóri

cozin
areo de servfço,

varanda com 'churrosquelro, .

garagem;
biciclefário

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

GUARAMIRIM - Sobrado Alv. - c/308,01m2,
6 dorm., 2 salas, 2 copas, 2 COZ., 2 área de serv.,

4 bwc, dep. de empregada e gar, p/ 4 carros.

R: Vereador João Pereira Lima, 279
(próx. Ginásio de Esportes)

CENTRO - Sobrado Alvenaria. - c/300,00m2,
c/ 1 suite, 3 dorm. e demais dependências.

R$ a combinar. Terreno c/ 560,00m2
R: Conrad Riegel, n246

VILA NOVA - Apartamento. - c/
2 dorm.,sala, copa/coz., área de serviço e

bwc. Condomínio Jardim das Mercedes

Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

Sobrado Alvenaria. - c/198,00m2, c/ 1 suite

2 dorm., 3 salas, 2 bwc, sacada, toda murada.;
terreno c/ 370;00m2
R: Padre Horácio," 106

VILA LENZI - Casa Alvenaria. - 2 dorm., sala, coz.,
bwc, área serviço, garagem e piscina. R$ a

combinar. Rua Lourenço; Kanzler, 454 .

BAEPENDI - Terreno. - c/
9.269,67m. Negociavel

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF. C035 - VILA LENII - 1
suíte + 2 dorm. RS 98.000,00

REF.AOO9-
BAEPENDI- Ed.
GobrieIi- 1
Slite+2
darm.
RS 65.000,00

REF. TO17- VILA LALAU- TelTeno REF. TO15- VILA LALAU- Terreno

cf 480m2• RS 35.000,00 cf 640m2• RS 56.000,00

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO
E-MAIL garcia@unerj.br CRECI1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302.

DISTANTE 4 Km, do CENTRO da CIDADE
NO .BAIRRO ESTRADA NOVA, MAIS PRECISAMENTE
NA RUA 692, O LOrEAMENTO GARCIA 2, POSSUI 30'
LOTES PLANOS E LIVRES DE CHEIAS, COM ÁREAS DE

406,00 M2 (14 X 29) CONTENDO A TOTAL
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MORADIA, TAIS
COMO ÁGUA TRATADA, LUZ ELÉTRICA, ESGOTO, ,

'ESGOTO SANITÁRIO, SUA LOCALIZAÇÃO É,
PRIVILEGIADA, PRÓXIMA A ESCOLA, CRECHE,

MERCADO, PONTO DE ONIBÚS.
A VENDA PODE SER A VISTA OU ENTRADA +

FINANCIAMENTO PELO SALÁRIO MINÍMa.

C:--'J

SÁBADO, 25 de Janeiro de 2003

LOTEAMENTO GARCIA 2

:J�!E����i'�i3�*ID13�1[���i����,������""���������==���l·1000 - NEREU RAMOS - Lot. Murara, e! 386,OOm' R$12.,OOO,00
1011-VILA LENZI- R Paulo dos Santos, e! 472,50m' R$27.000,00

t1016 - TRÊS RIOS DO NORTE :"esq. Lot, Sto Antônio, c; 751 ,05m' R$ 22.000,00
'

1024- BARRA DO RIO CERRO- R OsearSehneider, e!480,60m' R$16.000,00
e

1031- ESTRADA NOVA - Terreno tot, Primavera, e!469,35m' R$12.000,00 I1032 - GEARDlNELENZI-Terreno e! 644m'. R Jaime Gadotti, 319 R$17.000,00
Il034-jTAJUBA-trentepara o mar, e!783m' R$80.000,00

1035·AGUAVERDE· Terrenoe!SOOm' R$25.000,00
1036 -ILHA DA FIGUBRA - R: Sergipe, íerreno e!21.331·, 16m' R$l00.000,OO
1037 - VILA NOVA - R: Domingos Demarcbi-, terreno 0/562,00m'

.

R$ 35.000,00

2063 -ILHA DA FIGUEIRA - casa alv.,
cf 80m2, terreno cf 518m2, R, Campo

Alegre. R$ 48.000,00

2086· TIFA MARTINS - R FredolinaMartins n'
311, ter. e/720,OOm' easa,e/160,OOm' e ed. c/
5O,00m' R$ 45.000,00 aceita casa em Barra Velha

2081 - R. Prefeito Waldemar Grubba
Servldão - terreno cf 1600m2 e casa

cf 98m2• R$ 80.000,00

. 2085 - GIARDINI LENZI - R. Eupídio
Martins, casa cf 70,OOm2 e terreno cf

,

450,OOm2• R$ 3S;000,0()

2000 - VILA RAU - casa de alv. e! tI7,00m' e terreno e! 2.407,OOm' R$l45.000,OO
2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa alv. c/150m' - terreno de 450m' (em const.í R$ 50.000,00
2012 - CZERNIEWICZ - R AntonioGesser, 113, e! 160m' e terreno e!45Om' (aceita nego e!Apartamento) R$ 80.000,00
2013-NOVA BRASIUA - e!área de 200m' - terreno e! 1200m', aceita aptomenorvalor. R$160.000,00,
2015 - CENTRO - e! área de 464m', aceita apto. demenor valor, terreno e parte em dinheiro R$ 260.000,00
2021 '-JGUA ESQUERDO - R João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' R$116.000,00
2022.,. VtLA RAU - R Anton Frerieh, lo!. 73, e! 160m' R$ 48.000,00
2031- CZERNIEWICZ - ótima localização, e! 155,00m' R$120.000,00
2032 -JOÃO PESSOA - R Fritz Satler - sobrado- terreno e!322m' e contr. C/164m' R$ 95.000,00
2033-SANTO ANTONlO-R HercmoAnadeto Gan:ia, 416, aIv.,e! liOm', aceita perrÍiuta em São Fraco do Sul R$27.000,00
2034 -ILHA DA FIGUEIRA - R Domingos Rosa, 302, e! 326m' R$120.000,00
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-Chácara,e! terreno de 29oom' e casa c/87,50m' R$ 75.000,00
2036 - BAEPENDI- Lot. Bartel- casa alv., e! 140m' e terreno e! 380m" R$ 80:000,00
2041 - NEREU RAMOS - casa alv., e! 186m', terreno e!450m' R$ 45.000,00
2045-GALPÃOCOMERL - R:AntooioCarios Ferreirae!500m', terrenoe! 1218m' aCEiIa negociação
2046 - CENTENÁRIO - casa alv., c/200m', terreno e! 360m'

"

R$ 85.000,00
2050 - VILA LALAU - R Emasto Lessmann - casa alv., e! 220m' e terreno e! 336m' R$ 90.000,00
2056 - FIGUEIRtNHA - R Anélio Nicochelli - casa alv., e! 176m', terreno e!450m' R$ 45.000,00
2061 -JQÃO PESSOA - casa e! 95m', terreno e! 350m'. R ArthurGonçalves de Araújo R$ 50.000,00 I
2062 - SAO LUIZ - casa alv., c/265m'; terreno c/403m'. R. José Narloch R$ 75.000,00

j'2065 - VtEIRAS - R Walmor Rolando Muller - casamista e! 130m' e terreno e! 364m' R$ 35.000,00

���= ����� :�gt�a�a���/�0��::�:,n�0�r!���\86m' e terreno e!350m' ����:�::: L2071- NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, e!21 Om' e terreno e/450m'. Aceito apto menor valor R$ 90.000,00
2072 - VtLA LENZI- Rlrrnão Leandro, casa em contr., c/70m' e terreno c/494m' R$30.000,00 j2073- STO ANTONIO - R Hilda Friedel Latin, e! 100m' e terreno c/360,72m', aceito apto R$25.000,00
2075 - JARAGUÁ ESQUERDO - R Elmuth Hasen, e! 132m' e terreno e!395m' R$ 52.000,00

i2076 - E,STRADA NOVA - R José Picolli, e/8705,89m'ó c/ casa de mad. R$130.ooo,00 'I2078- OURO VERDE - R João Mass. ierreno c/345m' e contr. C/163,00m' R$ 43.000,00
I2079 - BARRA DO RIO CERRO - Rua AugustaGerrnano Hanemann. Ter. e!345m' e eontr. C/76m' - R$ 30.000,00
•

2080 - VILA RAU .:R João Cruz e Souza. Terreno e! 320m' e eontr. C/100m' R$ 27.000,00

,I'2094- VILA LALAU - terren'o e!875,00m' e casa e! 123,00m' R$ 75.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno e!325,00m', casa e! 45,37m' R$ 30.000,00

'1*1%��I��!�"A-R Bahia R$58.000,00 I',3014 - CENTRO - Ed. Schiochel, R Barão do Rio Branco R$ 85.000,00
3017 -JARDIM DAS MERCEDES R$ 26.000,00 + finane. II,"·f.!Ui!·l&I#i1"'. !
4000 - MAXtMUM CENTER - sala comI., e! 1 OO,40m' ' Valor a combinar
4001 - MAXIMUM CENTER - sala comI., e! 60,865m'

'

Vator a combinar
4002 - MAXtMUM CENTER -salacoml., e!83,70m' Valor a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Imobiliária Jardim Jaraguá
- se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-.6582/ PLANTÃO: 9997-9471

Ltda.
Rua Reinoldo Rou, 585 - Jaraguéi do Sul

.

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
FAÇA-NOS UMA VISITA, E VENHA CONFERIRMUITOS OUTROS IMÓVEIS QUE DISPOMOS !!!

Centro - casa em alv. em ótima localização área
300,00rrf, suite + 05 dorm., 03 salas, 04 banheiros,

cozinha com armários, área serviço, dep.
empregada, garagempi02 carros, área de festa d
churrasqueira - terreno 700,00rrf - valora combinar.

Centro - casa em alv. (pi fins comercialou residencial)
dárea 157,00rrf - 03 dorm., 02 salas, cozinha, 02
banheiros, área seiviço, área de chwTasq&eira, garagem
pl02carros-terren0561,OOrrf - Valor. R$85.ooo,00-
Obs: aceita imóvel de menorvalorna cidade

Centro - casa dárea268,00rrf -'sU/1e 1- 03 dorm.,
02 salas, cozinha, 02 banheiros, área serviço,

garagem - terreno 400,OOrrf - Valor. R$135.000,00
(aceita aptomenor valor).

Centro: apartamento Ed. Marajó - cf
área total de 137,00ni, suíte + 02
dorm., sala cf sacada, bwc-social,
cozinha cf móveis, área serviço,
garagem - VaIar: R$ 68.000,00.

Centro: Ed. Jacó
Emmendoerffer -

.

apto com 80,00rrf
sU/1e + 01 dorm.,
sala dsacada,
cozinha, bwc-social,
área serviço e
terraço-RS
58.000,00.

Centro: ótima casa em alv. dárea total de
500,OOrrf, suite + 03 dorm., 04 salas, 02
bwc, cozo com armários sobmedida, área
serviço, dispensa, dep. empregada, gar. pi
04 carros, área de festa com churrasqueira,
piscina e jardim - terrenodárea de
4.700,00rrf. (valora combinar).

Vila Lalau- casa em alv. (seminova)dárea total de
130,OOrrf, 02 dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha,
área serviço, dep. empregada, garagem pi02 carros,
churrasqueira - terreno 500,00rrf. ValorR$95.000,00

(aceita apto demenor valor em Jaraguá).

Vila Nova - bonito sobrado dárea 400,00rrf - 04 suites,
02 salas, cozinha, 02 banheiros, �rea serviço, área de
churrasqueira, garagem - terreno esquina d515,00rrf -

Valor.R$350.000,00 (próx. FORUM).

Champagnar - bonita casa em alv. dárea 21O,OOrrf -
sU/1e +02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, área

serviço, área de churrasqueira, garagem - terreno

350,00rrf - Valor. R$130.000,00.

Centro): apartamento Ed. Maguilú com área
total de 75,00m2, 02 dorm., sala, cozinha,
área serviço, banheiro, garagem - Valor R$
45.000,00 Obs: (apto com piso cerâmico).

� - excelente terreno comercial cl área
2.500,00rtf -77,5Om de frentepiRua: BemadoDoriYJsch
- (aceita desmembramento) - Valornegociáveis.

ua Verde - bonita casa em alv. dárea 260,00rrf -03 dorm., 02 salas, lavabo, cozinha, 03 banheiros, área
erviço, sala escritório, área de churrasqueira dmóveis rústicos, piscina, garagempi03 carros - terreno 5OO,OOrrf
Valor.R$ 110.000,00 (negociáveis) Próx. a UNERJ - Obs: aceita apto no centro com 03 dormitórios.

São Luis - casa em alv. cl área total de

130,00m2 - 03 dorm., 02 salas, cozinha,
bwc, área serviço, garagem - terreno

380,00m' - R$ 48.000,00.

Czerniewicz - bonito sobrado dárea 260,00rrf - sU/1e +
03 dorm., 02salás, cozinha, 02 banheiros, área serviço,
área de churrasqueira, garagem - terreno 420,00m' - Valor.

R$160.000,00-negociáveis (próx. ao PAMA).

Figueira - casa em alv. (forro lage)dárea I00,OOrrf -
03 dorm., sala, cozinha, bwc-social, área serviço,
garagem.., terreno 380,00rrf- Valor. R$ 58.000,00

(p(Óx. Homago).

Vila Novai - excelente terreno residencial dárea (23,82
x43,00) 1.044,00rrf Rua: TibériQ Rozza (Fundos Clinica
Santa Cect7ia) - Valor. 65.000,00 (negociáveis).

Água Verde - bonita casa em alv. dárea 200,00rrf -

03 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, área
serviço, área de churrasqueira, garagem - terreno

598,OOrrf - Valor.R$ 90.000,00 (negociáveis) Pto» a

UNERJ - Obs: aceita casa ou apto na praia.

Centro - bonito sobrado cl área 220,00m'
- suíte + 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02

banheiros, área serviço, garagem - terreno

360,00m' - VaIar: R$ 160.000,00.

Czerniewicz - casa em alv. dárea 180,00rrf -suite
+ 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, área

serviço, garagem-terreno 380,OOrrf -

Valor. R$85.000,00.

Centro - apartamento Ed. Schiochet - (acabamenío
em cerâmica com massa corrida) - d área total de
170,OOrrf, sune-« 02 dorm., sala com sacada, bwc
social, cozinhadarmários sob medida, área serviço,
dep. empregadadbwc, garagem, piso revestimento
cerilmica, piscina - Valor. R$ 85. 000,00.
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Ilha da Figueira - casa em alv. c/ área total
de 248,00m2 - 02 suítes + 02 dorm., 02

salas, cozinha, 02 banheiros, área serviço,
churrasqueira, garagem pi 02 carros -

terreno 1.300,00m' - R$ 145.000,00.

Barra (Lol. Pappi - excelente casa em alv. dárea

170,00rrf - sU/1e + 03 dorm., 02 salas, cozinha, 02
banheiros, área serviço, área de churrasqueira,

garágem - terreno esquina d525,OOrrf - Valor:R$
130.000,00 (negociáveis).

Vila Lenzi - casa + sala comercial dárea 21O,OOrrf
suite + 03 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros,

área serviço, área de churrasqueira, garagem - terreno

600,00rrf - Valor.R$ 70.000,00.

CENTRO -

apto nova
Res. Clarice

Koch, cf
área total de

128rn", suíte
+ 1 dorm.,

sala cf
sacada +

chur., bwc
social, COZ., área serviço, gar., 2.salões

festa e piscina. R$ 75.000,00 (neg.
parcela e aceita imóvel em Jlle).

VENDAS- TI:RRENOS:
Figueira: terreno plaino dárea 430,OOrrf -

R$ 16.000,00.
Figueira: ótimo terrenoplainodárea 480,OOrrf -

R$20.000,00.
Centro: terreno plainodárea (16,50x22,00)

363,OOrrf - R$55.000,00.
Vila Nova: terrenoplainodárea 719,OOrrf-

R$ 55.000,00 (próx. FORUM).
-

Vifa Lenzi: terrenOplainodárea 571,OOrrf -

R$28.000,00.
Vila Lenzi: terreno plainodárea 571,iJOrrf

R$26.000,00.

A IMoBUÁRIAJARDIM JARAGUÁ; ESTÁNECESSITANDO
DE IMÓVEIS PARA RNS DE LOCAÇÃO, COM CUE�S
JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

LOCAÇÃO:
Cenlro: Coberturas - Ed. Dianlhus e Ed. Catama Ersching
� valores a combinar.
l&n1!:Q: Ed.lmperial(novo) -suíle + 02 dorm., c/ dep.,
garagem - R$ 800,00.
Centro: ólima casa - suíte +03 dorm., dep. empreg.,
garagem pi 02 carros - R$ 1.200,00.
Vila Lenzi: ólima casa - su ítet02 dorm., garagem pi 02
carros - R$ 600,00.

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: enqetecjeêzee.com.br
Rua Padre Francken, 253Engetec

CRECI934-J , Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

ED. IMPERIAL - CENTRO
- apartamentos com suíte
mais 2 quartos, localizado
a Rua Felipe Schimidt.

1062 - CHAMPAGNAT- Rua Jacob
Gesser, 236 - Casa cl 1 suíte, 2 qtos,
sala estar, jantar, cozo sob medida,
gar. pi 2 carros, área chur., + ou -

600m2• Área constr. 180m2.

R$ 150,00.00

221 - casa cl 3 qtos, 2 salas conj., estaco

privilegiado, 2 bwc, dep. ernp., cozo e lav. Rua da
Radio Brasil Novo. Terreno cl 1.000m2 e casa cl

130m2• Valor a 'combinar

,LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
R. Eptéclo Pessoa, 566
Características Principais:
Localização central; Escad e corredor'
bem dimensionados; Acabamento
Sóbrio e com zelo meticuloso; Garagem
com facilidade de manobra:

VALOR DE

ALUGUEL,
PAVIMENTO
SUPERIOR:

Fundos: de

300,00 a 470,00
Frente: de

'

340,00 a 415,00
PAVIMENTO

TÉRREO: 200m2:
R$ 1900,00
Esquina:
R$ 2,300,00
Térreo Total:

R$ 3.900,00

ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto

Pérola, área cl 435m' e construção com 104m', 3
qtos, sala, bwc, lav. R$ 70.000,00
1065 - Casa c1'160m', 3 qtos, copa, lav, gar. cl

BARRA
• Casa em alv" loc. na Rua Manoel Vieira, 44, R$
70.000,00
• Casa em alv. na Rua Berta Weege, 1637, R$

,

58.000,00

CENTRO
1038 - Apto no Ed. Carvalho cl 1 suíte + 2 qtos,
sala, coz. lav, dep. de emp. completo, mais 1
bwc social. Apto cl 153m', R$ 70.000,00 + 28

parcelas de RS 1.300,00, junto a Caixa
Econômica Federal.
1039 - Apto no Ed, CarValho cl 1 suíte + 2 qtos,
sala, coz., lav. dep. de empregada compl., bwc
social. R$ 97.000,00
1045 - Ed. Catarina Ersching, apto com 330m' -

contendo 4 qtos (2 suítes) e demais dep. loc,
central próx. ao rodízio de Pizzas Caneri, R$
300.000,00 em condições
1057 - Casa em alv, cl 191 ,56m' 'e terreno cl
t050m', Semi-acabada. R$ 150.000,00
1062 - Casa em alv cl 150m' de área cosnt, + -

330m' de terreno loc, na Rua Felipe Frenzel, 89,
próx, a Milium, 1 suíte, 2 qtos, 2 salas, copa,
coz. ChUL, qar. pi 2 carros,

CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) cl 2,548,91, 32x24,80 - R$ 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00

GUARAMIRIM
,

1007 - Vila Nova Esperança - a ,500m da Rua 28
de agosto, na Rua Catarina Berns Kraich, 46,
casa cl 108m', 3 qtos e demais dep, R$ 25.000,00

chur, 450m' de, terreno, R$ 65.000,00
1100 - Casa em alv., cl área de 160m', terreno cl

450m', cl divisão interna, 3 qtos, sala, copa, coz.,
área de festas cl ChUL e gar. Rua Pe. Donato, 318
- Ilha da Figueira. R$ 65.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
1031 - Casa com 504m', Rua João Franzner,
terreno cl 15x3t R$ 160.000,00
1101 - Casa em alv, área de 180m', terreno cl

!DOOm', cl divisão interna, 1 suíte + 2 qtos, sala

estar, coz., área de festas, chur., piscina, gar. pi
2 carros, R, Arduino Pradi, Jguá EsqUerdo, R$
125.000,00
• Casa em alv loc. na Rua Arduíno Pradi, 1040.

R$ 55.000,00
• Casa em alv, loc, na Rua João Carlos Stein,
1237, R$ 85.000,00

NOVA BRASILlA
1064-A - Terreno sem benfeitorias, próx, Arte Laje,
cl 1200m', fazendo frente pi Rua .João

Planinscheck, em 20m, cl 60m de prof. R$
85.000,00
• Sobrado com Sala Comercial, loc, na Rua João

Planinscheck, 1733. R$ 250.000,00

SANTA LUZIA
1116 - Santa Luzia - Lati Geraniun - casa alv., cl 2
qtos, sala, coz. bwc, Terreno cl 517m', RS
18.500,00

VILA LALAU
1017 - Terreno cl 585,00m' e sobrado cf 140m'.
R$ 70.000,00 passa a ponte da Ilha da Figueira
para Vila Lalau entra na primeira a direita.
1019 - Apto: próx. a recreativa Marisol, cl suíte +

2 qtos, 240,00m', sala, coz. dep, compl. de

empregada, R$ 100.000,00
1060 - Terreno ao lado do portão, fundos da Weg II.

R$ 28.000,00

1068 - CEN�RO - Rua Exp. Antônio
Carlos Ferreira, 578. Casa em alv.,
c/23 suítes, 2 qtos, 2 escritórios,
sala jantar/ estarfTV, sala íntima,
adega, chu�, dep. empregada
compl., lavanderia, gar.p/3 carros

e demais depêndencias, c/ prox.
350m2 excelente acabamento e

bom gosto. Terreno c/600m2.
R$ 400.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Av. 'Mal. Deodoro, 10S'· salai
Jaraguâ do Sul • se"

RUA RODOLFO CARLOS
EMILlO - c/ 1 suíte, qtos, salas +

dep. c/ 210m2, Terreno c/ 1 AOOm2•

R$ 90.000,00

VILA RAU - c/ 3 qtos, sala, coz., lav.,
ehur., gar. em alv. R$ 45.000,00

VILA LALAU - c/130m2, terreno

374m2, 3 qtos, sala, cOZ., lav., bwe.,
gar. R$ 65.000,00

LOT. SANTO ANTONIO - Terreno,
e! 364,50m2, próx. Mercado Quinzote.
R$ 7.500,00

JARDIM FRANCISCO - Terreno,
murado, c/704m2• R$ 24.000,00 +

73x R$ 420,00

ILHA DA FIGU ua ergipe.
• Terreno e/22.000m2• R$ 110.000,00

CORREIO DO POVO 7

TERRENO - CENTENÁRIO - Lat. da
Valdemar Grubba, c/ 8.000m2, R$
170,000,00

SOBRADO - BARRA VELHA - c/ 3
suítes, denía!.s dep., ótimo padrão.
100m da prc�ia. R$ 150.000,00

. Muitas outras opções., .

CENTRO - Casa c/ 3 qtos, 2 salas,
coz. bwe., lav., gar. R. Neeo Spézia. De
R$ 40.000,00 por R$ 36.990,00

ótima" instalações p/ industria, terreno 650m2;
órea construída 945m2• Rua Amazonas, 29 .

COBERTURA
ED.
CATARINA
ERCHING

ANA PAULA - Casa alv., 3 qtos, 2

bwe, sala, coz., terreno c/300m2. R.

Primavera,' 59. R$ 28.000,00

!ill
NOVA BRASIL! so rodo c/
366m2, terreno c/800m2. Contendo 1
suíte master, 2 dorm., 3 salas, escrit.,
ehur., coz .' , lav. e demais dep. Otimo
acabamento. R$ 290.000,00

GUARAMIRIM - Centro - Terreno c/
9.538m2• R$ 250.000,00

JARDIM FRANCISCO - Terreno,
murado, c/352m2. R$ 13.000,00 +

73x R$ 210,00

CASA ALY. - Rua José Martins, 918, c/
115m2, terreno 425m2,.e! 3 qtos, 2 solos,
coz., lav., bwc., gar. R$ 29.000,00 ou

R$ 18.000,00 + 40 pare. R$ 350,00

UBATUBA - c/ 2 qtos, sala, eoz., bwe,
gar. p/ 2 carros. (próx. camping suiço).
R$ 21.000,00 ou troca c/ casa

em Jguó. Aceito carro
.

FIGUEIRA - Terreno Águas Claras,
1500m da principal, 17x61.

.

R$ 14.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno

próx. ao colégio, murado.
R$ 52.000,00

SAO LUIZ - 3 qtos, salas, coz.,

bwe., lcv., semi acabada.
R$ 43.000,00

GUARAMIRIM - Centro - Terreno c/
9.538m2• R$ 250.000,00

CENTENÁRIO - 1 suíte + 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav., nova. Po� R$
32.000,00 + pare. de R$ 239,00

•

CENTENARIO - Casa alv., c/
160m2, 4 qtos, sala, .coz., bwe, lav.

R$ 65.000,00

TERRENO - c/454m2, R. Edídio
Vicente de Souza, próx. multiprint.

R$ 28.000,00

CENTRO - Loja montada Laqua
diFiori c/ estoque, móveis.

R$ 20.000,00

ESTRADA NOVA - casa nova, 3

qtos, sala, coz., lav., varanda.
R$ 50.000,00

BARRA - Lot. Ouro Verde, esq., c/
376m2• R$ '15.000,00

,

350m2. R$ 8.500,00 + 71x R$ 210,00.

CENTRO - Terreno, R. Luiz Spezia,
c/390m2. R$ 26.500,00

LOCAÇÃO - d.
Market Plaee -

Sala piso térreo,
c/60m2.
R$ 350,00 nego

LOCAÇA0 - Sala c/45m2•
R$ 250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

, '

CRECI 001770-J - DEFRONTÉ AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

Devido ao grande crescimento da

'população de nossa cidade, gostaríamos de
alertar a grande' falta de imóveis para venda e

locação, tanto nos valores mais baixos até R$
30.000�OO, como no valores intermediários até
R$ 80.000,'00. P-ossuímos um cadastro de
clientes em espera para esses imóveis, caso
tenham interesse estamos prontos a colaborar.

DEJA IMÓVEIS

COO 377,- CZERNIEWICZ - RESIDENClA
,

medindo 200,OOm2 - 4 quartos, sala, copa/cozinha,
lav.anderia, 3 banheiros (falto terminar 1), dispenso,
área de festas, garagem, área .livre - Valor RS
90.000,00

<'

COO 305 - RAU - Condomínio Renascença
- RESIDENClA novo de esquino em alvenaria
medindo 164,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, sola
em 2 ambientes, cozinho,lovonderia, banheiro,
2 vogas de garagem, área de festas,
encanamento para aquecimento - Valor RS
92.000,00

COO 411 - VILA NOVA - SOBRADO medindo
.

206,OOm2 - suíte com hidro, 2 quartos, banheiro, lavqbo,
solo intimo, copo, sola de estar, banheiro, lavanderia, 2
vogas de garagem, cozinho - Valor RS 170.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENClA medindo
208,OOm2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens - Valor RS
8iOO�00

'

COO 413 - SAM PIERO - SOBRADO com 1 suíte, 2
quartos, 2 socados, 2 solo, copa, cozinho, lavanderia, '

banheiro, lavabo, espaço para piscina e jardim - VaIar,
,

RS 140.000,00
'

COO 422 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo
1.20,OOm2 com 1 suíte, 2 quartos, sola, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - ValorRS 80.000,00

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO -

SOBRADO novo, 1 suíte com doset e hidro, '

solo intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2
solas, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - ValorR$120.000,00

COO 418 - JOAO PESSOA - RESIDfNCIA
medindo 230,OOm. com 1 suíte com deset mobiliado, 2
quartos, cozinho mobiliada, sala de estar, copo, área de
festas, escritório, 2 banheiros, dep. de empregada, 2
vagos de gorogem - VdlorR$ 110.000,00

COO 423 - FIGUEIRA - TERRENO
COMERCIAL medindo 875,OOm2 com 33,OOm de
frente paro a ruo José Teodoro Ribeiro - Valor
RS80.000,00

I)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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nl 130- CENTENÁRIO - Lot. Jardim

Francisco, 2 salas comerciais
v

CREC! - 1959--1

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jguá do Sul

275-0606
Ed, Alessio Berri - Centro -

1 suite +2 dorm (206m2),
R$ 75,000,00 + pare.

pelo Club131- BARRA - Casa alv, 3 qtos,
125m2,. R$ 50.000,00

118- VILA LENZI - casa alv., 3
qtos + edícula. R$ 45.000,00

108 - JGUÁ ESQUERDO - sobrado

c/350m2 - próx. Arroz Urbano - 2

suítes + 1qto, salas, copa, coz,
lav, lavabo, gar, c/ área de

festas R$ 140.000,00

113 _ AMIZADE - Lot.,

Blumengarden, casa alv, 1

suíte + 2 qtos, demais dep.,
144m2 R$ 90.000,00

112 _ CENTENÁRIO - Lot.

Jardim Francisco, casa alv., 3

qtos, demais dep., 75m2 R$
38.000,00 .+ saldo

127 _ BARRA - Casa alv.

c/ suíte + 2 qtos., 230m2

,Lot. Papp.
R$ 145.000,00

107 _ VILA LENZI - casa alv., c/
1 suíte + 2 qtos, demais dep.,

c/130m2 R$ 75.000,00

510 - VILA LENZI - terreno -

lateral Irmão Leandro, parte
plana c/350m2

. R$ 18.500,00

114 _ CENTRO - 2 salas

comls. térreo e o 12 piso casa

1 suíte + 3 qtos, demais

dep., terreno 420m2 nego

109 _ CENTRO - Casa alv. 3 qtos,
2 salas, demais dep., garagem

c/ área de festas.

R$ 135.000,00

116·_ AMIZADE - casa alv. 1

suite + 2 qts, gar., p/ 3 carros,

140m2 - R$ 90.000,00

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1002 CENTRO - (próximo Farmácia Baruffil -

Casa Alvenaria - c/ 154,89m2 c/ 4 qtos.
R$ 120.000,00
1093 - BAENPENDI - (PRÓX. RECR. MARISOL)
- CASA ALVENARIA - c/360m2 (semi-acabada).
suíte + 2 qtos, garagem p/ 2 carros. R$
240.000,00
1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE ALV.

c/200m2 em terreno c/500m2, 3 qtos, ehur.,
piscina. R$ 120.000,00
1174 - CZERNIEWICZ (PRÓX. GRUTA) -

SOBRADO - c/300m2 em terreno c/ 1470m2,
suíte + 3 qtos. R$ 135.000,00
1233 - CASA DE ALV. - JOÃO PESSOA c/
160m2, suíte, 2 qtos. R$ 95.000,00
1314 - VILA LENZI - CASA (1 de madeira e.1

de alv. semi-acabada, abas com 70m2). Terreno
c/450m2, murada. R$ 37.0.00,00
1357 - VILA NOVA (VILA MABA) - CASA MISTA
- c/120m2• 3 qtos. R$ 45.000,00
1375 - VILA RAU (CONJ. HABITACIONAL
ÁGUAS CLARAS) - CASA DE ALV. c/50m2, 2

qtos. R$ 18.000,00 + finac. - aceita carro,
terreno.

1985 - PICARRAS - SOBRADO c/100m2, 3

qtos, ehur., c/ telefone. troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - GUARAMIRIM - CASA mista, parte alta,
c/200m2, terreno c/ 616,87m2, 3 qtos, 2

bwc's, ehur., gar. p/ 2 carros. Aceita imóvel

em Jaraguá. R$ 60.000,00
2003 - CENTRO - TERRENO ao lado Javel,
885m2 (30x29,50)
2034 - CENTRO - próx. Justiça Federal· Terreno

c/ 793,48m2 - R$ 66.000�00 _frente para 2

o

I
[

li
ruas

2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO

468M2 (26X18) - R$ 18.000,00
2176 - CZERNIEWICZ (PRÓX. AO PAMA) -

TERRENO· C/ 15.90;1,40m2, c/ frente p/ R.

Jorge Czerniewiez. R$ 790.000,00
2199 - FIGUEIRA - TERRENO· de frente p/ rua
prineipa, esquina c/ 421,40m2, sendo 22m

de frente. R$ 34.500,00
2319 - VILA LALAU (PRÓX. WEG) - TERRENO -

c/630m2 - R$ 55.000,00
2369 - VILA NOVA - TERRENO parte alta, c/
4651,40m2• R$ 150.000;00
2982 - GUARAMIRIM - TERRENO defronte p/
asfalto p/ Massaranduba, c/ 42372m2.
R$ 40.000,00
2983 - GUARAMIRIM - TERRENO próx. Pedrei

ra Rio Branco, c/ área 450m2 (15x30).
R$ 7.500,00
3000 - ED. CRISTIANE MONIQUE· suíte, 2 qtos.
eoz. mobiliada, dep .. emprgada, 2 vgs garagem.
Área privativa de 128,09m2 - R$ 80.000,00
3001- CENTRO - ED. MARAJÓ - APARTAMENTO

c/suite + 2 qtos, R$ 65.000,00
3092 - RES. BARTEL - Apto novo c/ suíte + 2

qtos, c/ piso laminado· R$ 47.000,00
3101 BAEPENPI - próx. da rodo - APTo c/ 3

qtos . 3º andar, piso de madeira - Valor 25.

eubs + 74 eubs parcelados em 1.324 eubs

I
�I

mensais

3213 - JGUÁ ESQUERDO - APTO NO ED.

FRAGATA - c/ suíte 2qtos, mobiliada, sacada

c/ ehur., piso madeira. R$ 35.000,00 + fine.

3316 - VILA LENZI - APTO - RES. ILHA DOS

AÇORES - c/ suíte + 1 qto, sacada c/ ehur.,
R$ 55.000,00
4208 - SCHROEDER - CHÁCARA - c/
245.800m2, tendo 400m frente p/ estrada

principal, casa em alv., a 3km do centro.

R$ 150.000,0.0

LOCACÃO
601- CASA MISTA - JGUÁ ESQUERDO (PRÓX.
ESC. CRISTINA MARCATO).· c/ 3 qtos.

R$390,00
603 - CASA DE ALV. - CENTRO - c/ suíte + 3 qtos ..

R$ 1.200,00
608 - CENTRO - CASA GRANDE - APENAS PARA

LOCÀCÃO COMERCIAL .·R$ 2.500,00.
622 - APTO. ED. FRAGATTA - JGUÁ ESQUERDO.
3 qtos e gar. R$ 350,00
631- APTO. - BARRA DO RIO CERRO - RES.

HÚNGARO (PRÓ. MALWEE). c/ 2 qtos. R$ 280,00
632 - APTO - SANTA LUZIA· c/ 1,2 e 3 qtos. a

partir de R$ 160,00
633 - APTO - CENTRO (PRÓX 1º SINALEIRO JGUÁ
ESQUERDO - c/ 2 qtos. R$ 300,00
634 - APTO. CZERNIEWICZ - 1 qto., gar. R$ 250,00
635 - ED. MARQUARDT - QUITINETES . A partir de

R$ 200,00
636 - APTOS NOVOS - VILA LENZI . c/ suíte "-\- 2

qtos e garagem. R$ 385,00
639 - ILHA DA RGUEIRA - APTO (EM CIMA DA

CASA DAS CORTINAS) . 2 qtos. R$ 350,00
655 - SALA COML. - ED. KLEIN c/60m2

(mesanino). R$ 400,00
.659 - SALA COMERCIAL CENTRO· c/ 3 amb. e

bwe., após centro médico adontológico. R$ 250,00
660 - SALA COMERCIAL CENTRO - c/70m2. rua

Leopoldo Malheiro - R$ 300,00
663 - 3 SALAS COMLS. - PRÓX. ANGELONI.· c/
30m2 cada. R$ 200,00 cada sala

664 - VILA LALAU - SALA CORMERCIAL - c/
300m2, c/ este. na frente R$ 670,00
671- SALA COMERCIAL - CENTRO· c/ 2 amb., c/
60m2 R$ 300,00
673 - SALA COMERCIAL- CENTRO· cf 70m2. R$

400,00
674 - SALA COMERCIAL - VILA LENZI . c/50m2, R$

220,00
676 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Av. Mal.

Deodoro da Fonseca, c/32m2 R$ 280,00
678 - SALA COMERCIAL - ED. MÀRKET PLACE -

CENTRO - c/45m2. R$ 270,00
682 - SALA COMERCIAL - VILA LALAU . R. Pref.

Waldemat Grubba, e(70m2 R$ 440,00
683 - SALA COMERCIAL - ILHA DA RGUBRA - R.

José Thecdoro Ribeiro, apartir de R$ 280,00

697 - SALA COMERCIAL - CENTRO - R. Procópio
Gomes de O,liveira. R$ 2.500,00
902 - TERRENO - CENTRO - Rua barão do Rio

Branco, c/800m2 R$ 500,00
903 - TERRENO - CENTRO - Rua Angelo Sehioehet c/
500m2..R$ 280,00
905 - TERRENO - VILA NOVA - R. Guilherme

Cristiano Waekerlfagem c/ 1.807 ,01m2.
R$ 350,00

·R. DOMINGOS DA N'OVA, 449
Plantão: 9131-0174

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

E:"mài!: girolia@netuno.com.br
.

,

3004 - APTO - ED. DIANTHUS -

CENTRO cl 225m2 - suíte, cl
hidrcimassagem, sacada, 2 qtos,
dep. emp., chur. e gar. pI 2 carros.

prédio cl piscina, playground,
.
salão de festas. R$ 148.000,00

1116 - CASA DE ALV. - BARRA DO
RIO CERRO - cl 180m2, suíte + 4

qtos. R$ 70.000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210m2, suíte + 2 qtos, dep. ernpr.,

chur., gar. pI 3 carros. Aceita apto até
R$ 100.000,00. R$ 170.000,00

1500 - ESTRADA NOVA - CASA DE
ALV� cl 2 qtos. R$ 21.500,00

1297 - VILA LALAU (PRÓX.
CORTINAS LUZIA - CASA DEALV. -

cl 160m2 - suíte, '3 qtos, chur., gar
pI 2 carros - R$ 65.000,00 - aceita
casa de maior valor (diferença de

até R$ 25.000,00).

1195 - ILHA DA FIGUEIRA CASA
ALV. - cl 123m2, terreno cl 431m2 -

3 qtos. R$ 60.000,00

1600 - CASA DE ALV. - NEREU RAMOS

cl 156m2, terreno cl 465,38m2 - J qtos,
.

dep. empr., chur. R$ 48.000,00

1352 - CASA DE ALV. - VILA NOVA
- cl 150,00m2 terreno de 448,00 rn>,
cl 4 qtos. R$ 70.000,00 aceita
imóvel de menor valor na nego

1991 - CASA DE ALV. - SCHROEDER
(próx. Pósto Dalçoquio) cl 168,00m2 em

terreno cl 1485,00m2, 4 qtos, 2 bwc's,
área pI festas, chur.. R$ 48.000,00

Iro a
I M oV E I S L T DA.

1ft.I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



tI REF 1088 - CENTRO - R: FELIPE SCHMITIi - ED
IMPERIAl- APTOS C/ 1 SUíTE C/ HIDRO, 2 DORM,

DEP. EMPREGADA C/ BANH, SACADA Cj CHURRASa,
. 2 VAGAS GARAGEM. RS 160.000,00, PpDE SER

FINANCIADO DIRETO COM PROPRIETARIO.

REF 2348 - SÃO LUIS - R: 8B3 - lTO JARDIM
HRUSCHKA II - CASA AlV, 48 M2, 2 DORM, I BANH.

TERRENQ 360 M2. R$ 32.000,00
•

REF 7002 - NOVA BRASíLIA - R: VENÂNCIO DA
SilVA PORTO - ALUGA SALAS COMERCIAIS 70 M2.

RS 300,00

REF 1093 - VILA RAU- R: CONRADO SCHMIDT
- CONDOMINIO ÁGUAS CLARAS - APTO 2 DORM,
GARAGEM. RS 15.000,00 ENTRADA + RS
12.000,00 PARCELAS DE RS 130,00

REF 1081 •

CENTRO- PRESo
EPITÁCIO PESSOA

- ED JARAGUÁ -

APTO (j 2 DORM,
BAN H, GARAGEM.

RS 45.000,00

R.EF 2351 • AMIZADE -

R: PAULO KlITZKE" CASA
ALV 140 M2, 1 SUíTE C/
HIDRO, 2 DORM, BANH,
GARAGEM 3 CARROS.
TERRENO 318,50 M2. RS
100.000,00

REF 3198 • JGUA 99 R: 438 - LTO OURO
VERDE - TERRENO 392 W. RS 12.500,00

REF 1001- VILA NOVA- R:
PEDRO GONZAGA - APTO Cf ÁREA
TOTAL 110M2, 1 SUíTE, 2 DORM, 1

BANH, SACADA, CHURRASa.
INDIVIDUAL, BIClCLETÁRIO, 2
PORTÕES ELETRÔNICOS, CENTRAL DE
GÁS E GARAGEM. RS 60.000,00

REF 3017· GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM

VALORES ENTRE RS 13.000,00 E RS 16.000,00

REF 3196· NOVA BRASILlA - R: 221 -

RICARDO OITO HASS - TERRENO 700 W. RS
50.000,00

REF 3179 • ILHA FIGUEIRA - R: 265 ANTONIO REF 2346 - CZERNIEW/(l - R: MfII. EUGENIO ROBERTA

RIBEIRO- TERRENO 400M2. RS 10.500,00 ZIEMANN, 91- CASA 115,50 M2, 4 DORM, 2 BANH, ÁREA
FESTA C/BANH, GARAGEM. TERRENO 473 M2. R$ 80.000,00

REF 2344 • JARAGUÁ ESQUERDO - R:
LEOPOLDO DIEHL, 132 - CASA ALV 140 M2, 3

DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 523 M2. RS
65.000,00. FICA COZINHA EMBUTIDA

2310· BARRA RIO CERRO- R: BERTHA REF 2326· VILA LENZI- R: JOAO ANDRE DOS
WEEGE - TERRENO 11 00m2. REIS, 205 .: CASA ALV, 70 M2, 3 DORM, BANH.

RS 60.000,00 TERRENO 442 M2. RS 30.000,00

REF 2340 • JARAGU ESQUERDO - R: JOAO
JANUÁRIO AYROSO, TERRENO 2.184 M2

EDIFICADO COM 2 CASAS ALV. RS 190.000,00

REF 2349 • NOVA BRASILlA -'R: TOMAZ
FRANCISCO DE GOES, 800- CASAALV 120M2, 2 DORM,
BANH, GARAGEM 2 CARROS. RS 65.000,00

REF 3211 - BARRA RIO CERRO- R: BERTHA WEEGE,REF 3213 � ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO - 1945 _ TERRENO 7.500 M2 Cj CASA AlV 100 M2, 3 DORM,
REF 3114 • CENTRO - R: LEOPOLDO MANKE -

TERRENO 18 X 20,55 = 370 M2: RS 26.000,00 SALA, COZINHA, LAV, BANH. 150.000,00 TERRENO 13 X 40 = 520W. RS 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantim I finanças

01
00
99
99
99
99
98
98
97
97
96
96
96
95
95
95
95
94
94
88
88
85
99
93
93
90

Prata G
Bordo G
Branco O
Prata G
Branco G
Branco G
Azul G
Prata G
Vermelho G
Uva 'G
Branco G
Vermelho G
Branco G
Verde G
Branco G
Branco G
Bordô G
Azul G
Prata GNV
Bege mel. D

Bege mel. A
Bege mel. D
Branco D
Branco D
Branco O
Branco G

R$ 11.900,00
R$ 14.800,00
R$ 45.900,00
R$ 10.900,00
R$ 11.500,00
R$.11.000,00
R$ 10.900,00
R$ 21.000,00
R$ 10.300,00
R$ 10.900,00
R$ 7.800,00
R$ 9.800,00
R$ 9.700,00
R$ 9.700,00
R$ 7.500,00
R$ 12.500,00
R$ 14.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.900,00
R$ 23.900,00
R$ 4.900,00
R$ 22.800,00
R$ 39.900,00
R$ 64.900,00
R$ 41.900,00
R$ 2.400,00

Ka cornpl,
Gol GIII
Blazer DLX
Palio 1.0
Palio 1.0
Gol Special
Gol LO, 2p
Vectra 2.2
Palio 1.0
Corsa Super, 4p
Uno Eletronic
Palio 1.0
Corsa wind 1.0
Gol, 1000, 2p
Komby 1.6
Golf 1.8
S-10 2.2
Uno Mille Eletron.
Versalles
0-20 Cabo Dupl
ESCOrl 1.6 L
F-4000 el DH
Caminhão 8-140
35-300 el Equip,
35-300 si Equip,
Honda XLX 350R

ra Vende ,Troca Financia'

SpDrteSr
veículos

.

31:0-3021i,
'.

Mitsubisch Eclipse
Gol

l.ogus compl.
Pampa
Uno EP

Kadett cj opc.
Pampa
Parati ale.

Voyage 1.6, compl.
Escort 1.6

Fusca

Fusca

95

95

94
97
96
95

90

90

89

93

80

76

Preto

Bordô
Prata
Prata
Grafite
f'

Branco

Branca

Azul

Marrom

Bordô

AV. Prel. Waldemar Grubba, 1142, _.Centenário

Vermo

Azulmet

Verde mel.

Bordo

Azul mel.

Branco

Azul'
Azul mel.

Prata

Bege
cinza mel.

Branco

Branco

R$18.000,00
R$II.400,00
R$ 8.900,00
R$ 9.600,00
R$10.800,00
R$17.500,00
R$ 7.300,00
R$ 8.900,00
R$ 8.500:00
R$ 6.800,00
R$17.500,OO
R$ 2.800,00
R$ 21.000,00

PálioWeekewnd advent - 00

Fiesta 4p 99
.

Uno EP.4p (-ar) , 96

Goll000 96

Tempra 16V cornpl. 96

OmegaGLS/GNV 96

Escort Hobby 95

Corsa 95

Escort GL - aicoai 93

�mMG� �
F-l000 87

Fusca 84

Caminão Baú Agrale 4500 RD MWM' 95

• "
- Gol 1000 96 azul mel. completo (cl ar V,E., T.E. D.H.) ÓTIMO

ESTADO-De:� -POR: 10.300,00' ,

. Av. Préleito Waldemar'Gruba� 3747", Jarêlguá do'Sul

AV. PREFEITO WALDEMAR DRUBA, 3809 - BAIRRI) ViEIRA - JARAGU4 110. SUL

·GM
98
01
98
96
96
93

G

G

G

G

G

G

Vectra GL cornpl.
CorsaWind.4p
Kadett GL 2.0
Corsa Super 2p'
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Monza SLjE cj trio

Verde
Branco
Branco
Prata
Preto

Azul

VW

Vermelha
Verde

94
83

G

.G
Parati'Cl. 1.8
Fusca 1300

FIAT
Branco
Branco

Cinza

01
02
02

G
G

G

Mille Smart, 2p
Palio Young, motor Fire
Palio EX, novo Fire

FORD
Vermelho 94

95
94
93

G
G
G
A

Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.0
Escort Hobby 1.0

Cinza
Azul
Cinza

Seja parceiro
da BV financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

Este espaço
'

está reservado para
voc,ê lojista!

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

Corsa Super, 4p
Vectra GLS

Corsa Sedan 1.4

Towner

98 . branco

97

97

96

96

95

95

94

93

90

89

85

85

azul

branco

verde

azul

cinza

branco

cinza

azul

azul

branca

vermelha

bege

FIAT
94
97
'96

azul metUno ELX 4p compl,
Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p
Uno 1.0 IE - 2p, limp. Desemb. Ar qte

VW
Gol MI 1.0, 4p
Gol MI 1.0, Limp., Desemb, ar qte
Saveiro CL - 1.6
Fusca 1300

azul

preto

99
98
95
81

Prata
Branco
azul meto

� Gol1000
Verona

Uno ELX

Tempra compl.
Uno CS 1_3

Parati 1.6

Parati 1.6

Chevette

verde

GM
Corsa Sedan 4p
S-10 Deluxe Completa - ar

S-10, 2.5, Deluxe, diesel, compl.
Kadett SL, desemb., Pers.

00
97
96
91

verde meto

cinza
azul
verde mert

FORD
97
96
95
95
92
87
95

branca

prata
bege meto

prata
preto
marrom meto

azul rnet,

Ranger cj 48.000 km, aro, lona
Escort GL 2.0, cornpl.
Logus CLll.6 desemb. Ar qte
Pampa L, 1.8,
Escort Guaruja 1.8, 4p, TE,
Del Rey, alcool
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p

.

Seja parceiro
da BV financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

Uno 1.0 Fire 02
.

branca R$12.000,00

vermo R$11.800,00

preto R$11.500,00

prata R$ 6.300,00 + fino

azul met R$14.500,00

preto R$ 5.800,00 + fino

preto R$ 9.500,00

vermo R$ 6.200,00

azul R$ 6.200,00

marrom R$ 2.300,00

Go1M11.6 97

Tempra IEcompl. 96

Uno Mille Eletr. 95

Omega GLS, gas. 94

Versalles compl. 94

Santana 1.8 c! ar 93

UnoS 1.3 91

EscortGL 91

Fusca 72

Seja parceiro
da BV financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

01
99
99
99
98
95
94
94
94.
93
92
91
91
90
86
80

R$ 9.900,00
R$13.500,00
R$12.000,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$ 9.300,00
R$ 7.000,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$28.000,00
R$ 5.800,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00

Uno Mille
Gol 16V4p
Van
Saveiro
Fiesta 1.0 4p
·GoIGLi
Fiorino Fech .. 1000
Escort Europeu
Saveiro 1.8 ale.
Gol

Pampa
Parati
F-1000
MonzaSLE

, ,oyage
Corcel1l2p
Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

'G

G

G
Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá .do S�I - se

370·3113
,

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
Gol GIII Branco
Gol16V4p Vermelho
ClasseA 160 Vermelha

Corsa Sedan Super Verde

Saveiro CL 1.6 Branco

Escorl GL Prata

Corsa Wind Verde

Santana Quan!. completo Preto

EscorlHobbi Prata

Calibra campl. Vermelho

Tempra 16V Branco

Uno ELX, 2p Verde

Uno ELX + ar Verde

Peugeot 405 SR Cinza
Go/1.6 Branco

Logus CLS campl. Vermelho

Versal/es G/2. O, campl. Branco
Escorl GL + ar Azul

UnoElefr. Branco

Opala 4. 1. 4p Cinza

Monza SLE Azul

Chevetle SL Marrom
Escorl GL Bege
Belina L Bege
Saveiro CL Branco

00

00

99

99

99

98

98

96

96

95

95

95

95

95

95

94

93

93

93

90

89

89·

88

88

86

R$16.500.00
R$16.000,00
R$ 28.500,00
R$14.800,00
R$14.500,00
R$15.500.00
R$II.200.00
R$13.500,00
R$ 8.500.00

.

R$ 20.000,00
R$II.900.00
R$8.500,00
R$9.500.00
R$II.000.00
R$10.500,00
R$9.000,00
R$9.500,00
R$8.900.00
R$6.700,00
R$6.500,00
R$4.500,00
R$4.500,00
R$5.000,00
R$4.800,00

R$3.500,0�

Seja parceiro
.. da BV f·inanceira

e faça ótimos
.negócios·

neste espaço!

Q)CI)
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FIRIta_
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Arduíno
Veículos

Ranger XL C. Dupla compl.
Brava SX 4p

.

Uno Mille Fire 4p.
Uno Mille EP 4p "

Corsa Wind 2p, 1.0 VE + TE

Corsa Wind 4p A.C.

Saveiro 1,6

Uno, 4p, 1.0 y.E+T.E
Escort 16 v cornpt' 4� 1..8

Corsa Wind, 2p, 1.0

Pick-Up Corsa 1.6

Corsa Wind 2p
Uno Mille 4p
"Golf 2p, GTI 2.0 cornpl;
Uno Mille 2p T.

Gol CL 1.6, 2p
Opala Comodoro, 4P, compl

Brasília

Gol Especial
Corsa WiiJd
Saveiro CL 1.8
Palio EX 1.0
Gol CL/1.6
·"S-10
Santana CL
Uno Eietrotúc
Uno CSL 1.6 4p
Escort GL

.. Mon?aSUE
.,Parati GL
'Gol CLL1.6
Chevette SL

Voyage G_LS
Escort
Fusca
Fusca

Jeep
Titan KSE c/parti
Strada 200

Megane RT 1.6V
Gol1000 16v 4p
Corsa 4p
Corsa Wind
Escort GLX 16v
Escort GL 16V
Palio EDX
Gol1000 MI
Kadett GL
Parati CL
Uno EP 4p
Uno Eletronic
Gol1000 I
Versalies GL 2.01 4p
Escort Hobby
Uno. 16v R
Escort L
GolGL
Parati GLS

371·4225
00/00
00/01
Oi/02
01/01
00/01
99/99
99/99
98/98
98/98
97/98
97/g8
96/96
95/95
94/95
93/93
91/91
.90/90
79/79

Prata
Branco
Prata
Branca
Branco
Prata
Verde
Branco
Branca
Azul
Verde
Cinza
Azul
Azul
Vermo
Branco
Prata

Bege
Verde

Branca
Cinza

Vermelho

Cinza

Cinza

Branca

Branca

Azul

Prata

Branco

Azul

Branca

Azul

Vermelho

Vermelho

Branca

Preto

Bege

98
98
96
96
95
94
93
91
.90
90
89
88
88
86
86
79
57
02
01

2001
2000
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1995
1995
1994
1994
1993
1992
1988
1984

branco
verm

verm ..

branco

preta
preta
vetm.

prata
grafite
azul
dourada
branco

prata
vermo

marron

branco

bege
amarelo
vermelha

preta

AV. Prefeito Manoel Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

,'.�..'.i':.::'
" '''''.. .

.,..•._.
.,

... ...ar...o,
-

. .

.

.

U.,.OMÓVEIS

fône/Fax:' 37.0-2769
V. Prefeito Waldemar Grubba,'3771 - Centenário

R$ 22.500,00
R$ 16.500,00
R$ 12.800,00
R$ 10.500,00
R$ 15.800,00
R$ 14.500,00
R$11.600,00
R$ 10.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9.600,00
R$ 9.200,00
R$ 7.500,00
R$ 9.600,00
R$ 9,300,00
R$ 7.300,00
R$ 6.800,00
R$ 6.300,00
R$ 5.500,00
R$ 3.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

5236 - AMIZADE -sobrado cl
282,35m2, 1 suite cl closet
mobiliado e hidra dupla + 3
suites- área de festa ampla

cl piscina. Terreno cl
378,75m2. Rua Pedro

Gesser, 1.040. Lot. Bela
Vista. R$ 340.000,00

5215 JARAGUÁ ESOUERDO - Casa
alv. cl 243,00m2 - suite+3, 2 bwc
e 'aquec. solar. Rua Elisa Stein da

Silva,77. R$145.000,00

2427 - CENTRO - terreno cl 346,58m2•
R. Eleonora Satler Pradi. R$ 39.000,00

6020 - CENTRO - Sala comI. na

706, cl 79,47m2, box 44cl 15,
75m2 Centro Médico
Odontológico. Rua Guilherme
Weege, 50. R$ 43.000,00 ou

locação R$ 220.>+ condomínio

7018 - CZERNIEWICZ - Galpão
cl 850m2, cl refeitório, 2 bwc,
masco fem. + 2 aptos no piso
superior, cl 1 dorrn., 1 bwc.
Terreno cl 800,00m2• Rua
Paraná, 103. R$ 180.000,00.

2487 - VILA LENZI - terreno cl
480,00m2 (15x32). Rua A - l.ot.

Maurício Lenzi, lote na 12 -

defronte Weg I - R$28.000,00

Ref. 249,9 - Barra do Rio Cerro -

Terreno cl 350,00m2 (14x25) -

Rua 997, na 33 -' Lot. Miranda -

R$8.500,00

5241 - CZERNIEWICZ - Sobrado comercial
cf 02 salas comerciais - 01 cf 120,00m2 e 01
cf 32,00m2 + 01 apto cf 165,OOm2 - 01 suíte
+ 02 dorm - 01 bwc + edicola nos fundos cf
70,OOm2 - Rua Rio da Janeiro, 263 -

R$135.000,OO

Ref. 5155 - São Luis - Casa alv. cl
190,00m2 - 04 dorm - bwc -

Terreno cl 405,00m2 - Rua
Cristina Adriana Pereira, 901 -

R$68.000,00

5203 - VILA RAU - cl 1l0,00m2 - 3
dorm., 1 bwc, .sala, copa/cozinha,
garagem, lavanderia, dispensa - terreno
cl 468,00m2• Rua Exp. Erwino Raash,
71(Prox. Mercado Tonin): R$32.000,00

5140 -ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado
cl 183,60m2, cl 3 dorm., bwc social,
sala em 2 amb. sala TV, varandão, gar.,
cozo cl móveis. Terreno cl 409,50m2•
R 895, sino. Acesso à Recreativa dos

.

Médicos R$ 72.000,00

5170 -VILA LALAU - casa alv. nova
cl 145,00m2; suite cl closet + 2

dorm., 1 bwc, terreno cl 450m2
(15x30) - R. Massaranduba si na.

R$115,00.

'

..

Ref. 2498 - Jaraguá Esquerdo
Terreno cl 750,00m2 (20x37,S) -

Cond. ,Resid. Flamboyant, lote na 27
- R$38.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"
• Sala de jogos
• Sala de ginástia
• Sauna clam�t
• Salão de festas c/c
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground

.....

• Ambientes decorados e mooiliados

Financiamento direto com

a construtora até 70 meses.

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

perto do Clube Beira Rio.
Plantão

. de Vendas

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca. 972

Royal Barg Center
[araguâ do Sul �SC

CONSTRUI
.. »"Inovando Conceitos de VIda

(47) 322-8999 (Blumenau)

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende�se
Sobrado - Barra do Rio Molha, cf
171m' ,semi-acabada, �reno e f
4371'n' , com 1 surte, 3 quartos, 2

salas, 2 blllC, e demais depend�ciàs,
ótio o local ,(Pró%.. PreleiJural

Villor RS 50_000,00
f'IM!:;mJflV�$ftJO'.lltliW ,U 'lf"':Ui8

AMIZADE - vende-se, 2 lotes de

320m2, prontos pi morar, rua
Emilio Butzke. Tratar: 9973-5212
ou 371-6'418,

BAIRRO VIEIRA - vende-se, el
375m2, el casa, R$ 9.000,00.
Tratar: 9991-6059.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, el 392m2 pI construção, 314in2
pi jardim/horta. R$ 14.000,00.
Aceita-se Gel/Pálio na cor preto/
branco. Tratar: 9125-9398.

COND. AZALÉIA - vende-se, el
790m2, murado dos dois lados, el
18m de frente. Tratar: 370-4509.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA
BRANCA - vende-se, el
15.000m2, escriturado, el
plantação de palmito. Aceito carro.

R$12.000,00. Tratar: 371-7341.

ARENZE-vende-se, el 400m2, bem
localizado, el escritura. R$
16.700,00. Tratar na rua dos

Escoteiros, 114, próx. Posto Mareolla.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, el
1.050m2, totalmente plano e

escriturado. R$ 16,000,00. Tratar:
9993-0623.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em
final de rua el 4.500m2• R$
95.000,00. ACeito casa de menor
'valor. Tratar: 9122-5747 ou 2,75-
1156. Creei 4820.

ITAJUBA - vende-se, el 500m2,
ótimo local, 300mts da praia, toda
infraestrutura. Aceita-se troca por
consórcio, carro, moto ou terreno

em Jaraguá. Tratar: 370-0061 ou

9965-9920. R$ 9.000,00
negociável. Tratar: 370-0061 el
Orli ou 9965-9920.

SCHROEDER - vende-se, el
20x40m, próx. Marisol em
Sehroeder. Tratar: 374-1724.

TIFA MARTINS - vende-se, el
250m2• Tratar: 273-0862.

VENDE-SE - pI chácara, el
40.000m2 sendo 10.000m2 área

plana, 2 riachos, lagoa, caminho pi
Pomerode, 12km do centro de

Jaraguá, R$ 35.000,00. Tratar:
370-8928 el Marcus.

VILA LENZI =vende-se. de
esquina, el 450m2, rua Irmão
Leandro. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, próx. Via
Pão, e/1.600m2, el água, lagoa e

palmito. R$ 25.000,00. Aceito

carro até R$ 13.000,00. Tratar:
371-0551 ou 9123-0513.

VILA NOVA - vende-se, próx. Via
Pão, el 12 rnorgos, nascentede
água e escritura. R$ 30.000,00.

,

Tratar: 370-7907 el Adilson.

ANA PAULA - vende-se um bar.

Tratar: 27:}0402 el João.

e:;>
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eompl. Tratar: 371-5640.

RIO CERRO - vende-se,Panificadora
e Mercearia em funcionamento el
clientela, próx. Bacana Mat.

Construção. Tratar: 376-3922.

VILA LENZI- vende-se, Padaria e

Confeitaria, el maquinário completo
e novo. Tratar: 371-4300,

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, el desconto em

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos el cheque Pré.

Também financiamos veículos,

Rua João Planinscheck, 293, 5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366

empregos
,iW:iJ.i; �NO.i;AP''''t FCiYaI�.r •

rINS. $f - VIlA tEllZl-J UÁ'DO SUl. -te

BARRA DO RIO CERRO " -

vende-se, Panificadora e Confeitaria,
próx. Malwee. Tratar: 376-2726.

CENTENÁRIO - aluga-se, de frente
pi asfalto. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, Lanchonete.
Tratar: 275-3118el Reginaldo e Sueli.

CENTRO -vende-se, loja de roupa,

el clientela formada, completa, rua
Reinoldo Rau. R$ 35.000,00.
Aceita-se carro ou imóvel no nego
Tratar: 370-9224 el Veridiana.

CZERNIEWlCZ-vende-se, Panificadora
completa el clientela formada. R$
25.000,00. Tratar: 275-1572.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria. Aceito
carro ou moto no nego Tratar: 275-
3056 ou 370-6099.

JARAGUÁ ESQUERDO -,vende-se,
Panificadora e Confeitaria. Tratar:
370-0952.

LAVAÇÃO-vende-se, de automóveis,
completa, ótimo local. Aceito carro

ou terreno. Tratar: 9123-2430.

'LOJA-vende-se, compl. demodateminina
e infantil. Tratar: 371-2288 hor. ComI.

OFICINA - vende-se, de torno,

RIO DA LUZ - vende-se, el
543.000m2, el área pi plantação,
lagoa, piscina. Valor: 0,70 o m2•
Tratar: 9992-7155 el Jean.

CORUPÁ .; vende-se, lateral rua do

Seminário, distância 20km de Jaraguá,
área plana, beira-rio, pastagem, mato
el palmito. 21 morgos. R$
130.000,00. Tratar: 372-3063.

INSTALFONE
Instalações internas de

telefones, extensões, ramais
e telefonia em geral.
Plantão 24 hs '

371.2832 ou 9113.3207

(José Cláudio).

BABÁ - ofereço pi trabalhar.
Tratar: 9902-6054.

AUX. ESCRITÓRIO - precisa-se de '

pessoa p/ trabalhar, deve possuir
experiência emescritóriode contabilidade
e conhecimento em informática. Tratar:
371-7354 oun 371-6948.

C.OZINHEIRA INDL - procura-se
serviços, Tratar: 276-0545.

COSTUREIRA - precisa-se el DIARISTA - ofereço-me pi trabalhar.

prática. Tratar: 276-3214. Tratar: 273-6014 el Marcélia,

(
ESTAGIÁRIO - oferecemos vagas

DIARISTA - ofereço-me c/

pI estágio em agência de trabalhar. Tratar: 276-0639.

publicidade. Tratar: 371-D816. FRENTISTA - ofereço-me pI

LAVAÇÃO - precisa-se de rapazes
trabalhar, Tratar: 371-6763.

pi trabalhar em lavação de carro, FRETE - ofereço-me pI trbalhar el
el experiência. Tratar: 275-1340. frete e mudanças. Tratar: 371-

SUPERVISORES - precisa-se,
4330 ou 9113-7691.

empresa líder de mercado, ótimos OFEREÇO-ME - pI trabalhar comoganhos. Requisitos: 2" grau. Tratar: motoboy ou cobrador. Tratar: 371-
9992-6045 ou 371-6418 ou 9973- 7157 ou 9132-4923.
5212. www.hom.eom.br/dinheiro.'

OFEREÇO-ME - pi trabalhar na área
VENDEDOR - admite-se, pI vendas de dobração, revisão, embalagem,
de consórcio, ótima remuneração. corte, aux. costura, Também sei
Tratar: 37H3153 Consórcio União. trabalharemmáquirias de colocar botão.

Cuido de crianças. Tratar: 373-3787,
VENDEDOR EXTERNO - precisa,
se, pI venda de livros infantis. OFEREÇO-ME - pI trabalho de
Tratar: 9905-2663. consertos de roupa. Tratar: 371-

4330 ou 9113-7691.

VENDEDOR EXTERNO :_ precisa-
se, ambos os sexos, el alta OFEREÇO-ME - p/ trabalhar com

�remuneração, na área da saúde e motoboydemanha. Possuomoto, Tratar:
beleza. Tratar: 371-5176. 370-6954 el Fernando de manhã.

10

corn.p
até ser contemplado

@Caraguá"

371-4000

r

Unico
Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos, .

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

•

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 [araguá do Sul se e�mail:vendas�car@caragua�veiculos_com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ruo Adélio Fischer, 303,
senac Fone/Fax: 370-0251

iaraguadosul@sc.senac.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem
Técnico em Tronsacões lmobiliérics.

,

Técnico em Vendas e Representações Comercial

, .

proximos cursos

IttlMUli&iI;ill;
R$l90,OO ou 1 +1 R$97,OO

R$l80,OO ou 1+1 R$92,OO
R$l80,OO ou 1+1 R$92,OO
R$130,OO ou 1+1 R$67,OO

1+4 R$110,OO
1+4 R$110,OO

R$140,OO ou 1+1 R$71,OO
R$1300u1+1 R$68,OO
R$360,OO ou 1 +4 R$73,OO
R$130,OO ou 1 +1 R$70,OO

1 +6 R$130,OO
R$l90,OO ou 1 +1 R$97,OO
R$360,OO ou 1 +4 R$73,00
R$360,OO ou 1 +4 R$73,OO
R$360,OO ou 1 +4 R$73,OO
R$290,OO ou 1 +2 R$98,OO

Matemática Fin8�eira com HP 12c

Legislação Tributária
Oratória I

30h 1 (1102 a !!1/02 2' a 61
30h 17/02 a 28/02 2' a 6'
15h 17/02 a 21/02 2' a 6'

';9h·à8�h
19h às 22h

19h às 22h

19h Os 22h

19h às 22h

19h 8s 22h15

19h às 22h

19h às 22h

19h.0s22h

19h Os 22h

15h30 às 17h30

09 à.12�
13h às 15h'"
19h à. 22h

06h às 12h

Mercado Internacional - EXPORT. 110h 17/02 a 02107 2' e 4'

Mercado Internacional -IMPORT. 110h 18/02 a 03107 3' e 5'
Oratória - Nível II
Qualidade em Serviços
Operador de Microcomputador
Vendàs Externas
Instrumentador Cirúrgico - Hosp. Jguá
Digitação
Operador de Microcomputador
Operador de Microcomputador
Operador de Microcomputador
Banco de Dados Access

Decoração de Ambientes

Desenvolvimento de Lideres

16h 03103 a 07/03 2' a 6'

15h 1(1103 a 14103 21a6'
60h 24102 a 14105 2' e 4'

15h 24102 a 28/02 2' a 6'

240h 31/03 a 1 (111 O 2', 4' e 61
50h àdefinir 2' a 6'
60h à definir 2' a 6'

60h à definir 2' a 6'·

à definir
à definir
Abr12003
Abrl2003

2' a 6'

Sábados
60h

36h

CiIDSESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE INGLES
ADULTO

Nívell De:OBIMarà 19/JuIsétecc- 10:00 as 12:0011

Nível!' la Feiras - 20:00 as 21:4Sh De: 11/ Mar a 221 JuI

Nível! 5BFeiras-19:45as21:3Ch De: lJ/Mara23/JuI
Nível2 JaeSB F.-18:45as 19:45h De: ll/Mar a 22jJuI Comerciários: R$ 175,00

(1 + 4 de R$ 35,00)Nível2 ]ilFeiras-18:ooas 19:45h De: I!/Mara22/JuI
Nível3 ]a e 511 F. - 17:45 as 18:4Sh De: 111 Mar a 221 lul
Nível3 Sábado - 15:00 as 16:45h De: 081 Mar a 191 lul Convênios: R$ 210,00

(1 + 4 de R$ 42,00)Nível3 2a Feiras - 17:JO as 19:15h De: 101 Mar a 211 lul
Nivel4 2a Feiras - 19:15 as 21:00h De: 101 Mar a 211 lul
NíveiS Sábado - l):00 as 15:0Cl'l De: 081 Mar a 191 JuI usuário" : R$ 235,00

(1 + 4 de R$ 47,00)NíveiS JlleSOF-8:ooas9:00h De:ll/Mara22/JuI
Nivel6 2a e 411 F - 18:00 as 19:000 De: 101 Mar a 211 JuI

Nivel 7 2a Feiras - 19:00 as 20:00h De: 101 Mar a 21/ JuI
·Comunldade em GeralNível B sâbado - 10:00 as 12:0ct'l De: OSI Mar ii 191 JuI

•
Adolescentes 28 e 48 F- 16:15 as 17:15h De: 10/ Mar a 211 JuI

INFANTIL

Nível 1 A Ja e 511 - 9:45 as 10:JOh De: 11/ Mar a 21/ JIi
Nível I B 28e411-15:]Oa516:1Sh De: IO/Mara21/lur.
Nível2 A 28e4a-14:15asI5:00h Oe: 10/Mara21/JuI.
Nível3 B 38e511 - 9:00as 9:45h Oe: ll/Mara 21/ Jur.
Nível 4 A 28 e 411 - 13:30 as 14: 15h De: 10/ Mar a 21/ JuI.

Nível5A JDeSII-16:]OasI7:30 De:I!/Mara21/JIi.

Dependente Comerciário:
R$125,OO(1 + 4deR.$ 25,00)'

Dep. Empresérlo/Convênics.:
R$'150,OO(1 +4deR$JO,OO)
Dependente de Usuário:
R$175,00(1+4deR$JS,OO)

Comerciários: R$ 40,00
Convênios: R$ 50,00
Usuário: R$ 60,00

Aulas sara crlen 'ClS, loven
FEIRA

1 12h
Em grupo de até 5 pessoas 13h lSh

lSh 17h
Grupos por nível de conhecimento lSh 20h

20h 22h

Intensivo de Férias
INGLÊS INTENSIVO

m ''\\jWDIAS E itoRARlOSNIVEL

ze, 3a e 4a - 18 as 19:30h , De 27/ Jan. à 26/ Fev.

3a, 4a,5a e 6a - 7:30 as 9h De 04/ Fev. à 28 / Fev.
2a, 3a, 4a e Sa- 18:30 as 20h De 03/ Fev. à 28 / Fev.
2a e 3a - 15h às 18h De 27/ Jan. à 26/ Fev.

Comerciários: lSS,OO (2 x de R$77,50)
Empresa/ Conv: 170,00 (2 x de R$ R$ 85,00)

Usuário: 200,00 (2 x de R$ 100,00)

NÍVEL 1
Revisão Níveis 1 2 3 e 4

Revisão Níveis 1 2 3 e 4
Nível6

ESPANHOL INTENSIVO

NÍVEL 1 2a, 3a e 4a - 19:45 as 21:15h E>e': 20/ Jan. à 26/ Pev.

sa Feira - 18 as 19:30h De: 30/ Jan. à 27 / Fev.REVISÃO GRAMATICAL

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.oom.br/e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
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estagiar. Curso faculdade de

administração em RH e possuo exp.
em escritório. Tratar: 372-3922.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista/mensalista ou

babá, possuo experiência e

referências. Tratar: 370-6371 c/
Maria.

TÉCNICA EM VESTUÁRIO -

procuro emprego na área do

vestuário, técnica formada pelo
CETIQT, cursando faculdade de

design, trabalhei 4 anos e meio
na Engenharia da Marisol. Falar

c/ Alessaridra 9975-0655 ou

370-6425.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À'VISTA.

Trat.ar: 47 9951-3905
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar ou

'lif 372-9500
jaragua@senai-sc.ind.br

SENA/se
JARAGUÁ DO SUL

CORSA - troca-se, 96, 4p, trava,
película, roda por Clio 2001 ou

2002. Tratar: 370-6360 c/ Nivaldo.

KADETT -vende-se, GL, 94, álcool,
d.h., vidro e trava elét. Tratar: 372-
3481 ou 370-0.192 ou 372-2136.

CHEVETTE - vende-se, 87. R$
3.450,00. Tratar: 372-3061 ou

KADETT - vende-se, 95, perfeito
estado. R$ 8.500,00. Aceito pampa
de menor valor. Tratar: 371-7729.

MARAJÓ - vende-se, 81, prata.
R$ 1.900,00. Tratar: 275-2848.

MONZA - vende-se, 89, gasolina,
v.e., porta mala elét. e volante
escamoteável. Tratar: 370-5892.

MONZA - vende-se, 89, SU,
prata, c/ trio elétrico, roda 15-.
R$ 1.900,00 entro + finan. Ou

R$ 4.600,00 a vista. Tratar:

370�161após21hsou27&
1012 c/ Claudir.

MONZA-vende-se, 95, GL, 4p.
R$ 8.700,00. Tratar: 9121-3287.

MONZA - vende-se, GL, 94, 2.0,
álcool, 4p, c/ opcionais, azul.
R$ 10.000,00 ou R$ 3.000,00
entro + restante negociável.
Aceito troca. Tratar: 370-5504 ou

9963-8002.

� I

veículos
275-0172 ou 9111-1452.

CHEVETTE - vende-se, 87. R$
3.400,00. Tratar: 275-0172 ou

372-3061 ou 9111-1452.ASTRA-vende-se, 95, preto, GlS,
compl. Tratar: 372-3412.

CHEVETTE - vende-se, 93,
vermelho. R$ 3.700,00 + 12 x R$
210,00. Tratar: 376-2724.

ASTRA - vende-se ou troca-se, branco,
95, cornpl., c/ som e aros esportivos.
Tratar: 376-1537 c/Femanoa.

CORSA - vende-se, 95, wind, 1.0,
2p, bordo, trava elét., alarme de
fábrica,ar quente e frio, desernb.
tras. e diant, R$ 4.000,00 entro +

26 x R$ R$ 292,00 fixo. Tratar:
376-2206.

.

CARAVAN - vende-se, 88, compl.
Tratar: '374-0365.

CHEVETIE-vende-se, 83, álcool.
R$ 2.500,00. Ou troca-se por
moto. Tratar: 273-6012.

.CORSA - vende-se, Wind, 95,
azul. R$ 3.500,00 ent. + 26
prest. Tratar: 376-34:?4.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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protetor caçamba, capota
marítima, d.h.f d.r.
R$ 13.900,00 ou financio.
Tratar: 376-2724.

cond., d.h., compl. R$ 6.800,00.
Tratar: 9979-0137.

ESCORT - vende-se, XR3, 89,
1.8, compl. + ar, gasolina.
R$ 7.700,00 ou financio. Tratar:
370-0164

Fone: (47)
370-8622PRÊMIO - vende-se, CS, 87, 1.3,

gasolina, c/ opcionais, prata. R$
4.000,00. R$ 4.000,00 ou

1.500,OO·entr. e o resto negociável.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

OMEGA - vende-se, 94, CD, 3.0.
R$15.000,OO. Tratar: 9953-9966. ESCORT - vende-se, 84/85.

R$ 2.500,00. Tratar: 273-6200.
VECTRA - vende-se, 94, CD, azul
meto R$ 13.900,00 ou financio.
Tratar: 376.2724.

Corsa Wagon 1.6
Astra Sedan 2.0
Vectra Cd 2.0
Vectra GLS 2.0
Kadett 1.8
Monza SL/E. 2p
Opala Diplom., 4p
Opala L 4Cc, 4p
Lumina 7 pessoas

98 Versailles 4p 92
99
97 Palio 1.0. 4p 98
97 Tempra4p 96
96 Tipo 1.6 4p 95
90 Fiorino 1.0 94
88 Uno Mille 2p 97
82 UnoMille 2p 96
91 Uno Mille 2p 94

Uno 1.3 2p 86
99
80 Honda Siz ES- 01
79 Honda CSX 200 96
94 Peugeout 95
86 Jeep JPX Diesel 95
91 Mazda Cabo Dupl. 94
95 Córdoba GLX 1.8 95

98 Maverick 75
95 Mercedes 74
98 AeroWillys 68
86 Ford "A" 29

OPALA - vende-se, 92, 4p. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
371-7542.

ESCORT - vende-se, XR3, 89, 1.8,
compl., gasolina. R$ 7.700,00 ou

financio. Tratar: 370-6641.
PRÊMIO - vende-se, CSL, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, compl. c/
manual. R$ 5.700,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002 ..

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86, 4 cil., álcool, 4p.
R$ 2.300,00. Tratar: 276-0397
c/ Lourival após 19hs.

F-100 - vende-se, 63, motor v8,
gasolina, toda original, cor azul e
branca, c/ rodas 15 BBS. Ou troca
se por Gol acima de 92. Tratar:
370-6954 c/ Fernando de manhã.

EI,BA -vende-se, 86. R$
2.300,00. Tratar: 9952-2420. TEMPRA - vende-se, Ouro, 16v,

96, compl. R$ 11.500,00.
Tratar: 370-2417.

Parati 1.0 4p
.PassatLS
Fusca 13001

togus CL 1.6
Gol SX 1.6
Gol CL 1.8
Goll000

OPALA-vende-se, 92, 5
marchas, 6 cil., GNV. R$
12.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
branca. Tratar: 9111-8542.

TIPO -vende-se, 95, 4p. R$
8.500,00. Tratar: 370-1161.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
vermelho, som, alarme; rodas,
película. Tratar: 9903-5885 c/
Sérgio.

OGGI- vende-se, 83, álcool.
R$ 1.000,00. Tratar: 273-6242
hor. comI. Ranger XL 4Cc

Ranger XLT 4Cc
Escort SW 4p
Escor! 1.6

OPALA - vende-se, 76, 4p, pneus
novos, bege, doc. Em dia. Tratar:
373-0574.

UNO -vende-se, ELX, 96, compl.
Tratar: 9125-5752.

GALAX - vende-se, 81, relíquia,
todo reformado. R$ 3.600,00.
Tratar: 374-1724.

PALIO -vende-se, 99, prata.
R$ 12.500,00. Tratar: 37.1-6864
c/ Carlos.

UNO -vende-se, 99, v.e., t.e. R4
'9.300,00. Tratar: 371-3198. Ruo Walter Marquardt, 518 - Em frente ao. Posto MimeOPALA - vende-se, 81, modelo

88, 4cc. R$ 2.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI. RANGER - vende-se, 98, vermelha,

gasolina. R$ 20.000,00. Aceita-se
carro menor valor. Tratar: 371-3087.

FUSCA-vende-se, 1.600. anos
77, verde escuro, bem conservado.
R$ 2.700,00. Tratar: 9+03-7893.

PALIO -vende-se, série 500 anos,
compl., c/ 26.000km rodados.
R$ 14.400,00. Tratar: 371-5233
c/ Márcio Cardoso.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

OPALA - vende-se, 78, 4cc, prata.
R$ 1.800,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 hor. comI. FUSCA =vende-se, 85, motor

1600, cinza. R$ 3.000,00. Tratar:
371-2987 c/ Gilmar

VERSAILLES - vende-se, compl.,
rodas, película, motor MPFI.. R$
9.000,00 ou R$ 5.500,00 + 18xR$
290,00 fixas. Tratar: 372-1910 ou

9991-9940 c/ Clovis.

PALIO -vende-se, Weekend Stile,
97, compl. R$17.500,OO. Tratar:
9973-5212.

OPALA-vende-se, 92, diplomata,
ap. de gás, rodas e aros espor.,
d.h. e v.e. R$ 10.500,00.
Tratar: 374-1724.

FUSCA-vende-se, 81, motor
1300, bege. R4 3.000,00. Aceita
se troca. Tratar: 370-4810.

PALIO - vende-se, EX, 98, c/ trio
elétrico, desemb. tras. Tratar:
372-2627 ou 371-1914.

VERSAILLES - vende-se, 92, álcool,
4p,. ar cond., d.h. R$ 7.500,00
negociável. Tratar:.370-0974.

E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.brjestofariagaucha5-10 -vende-se, 97, cabine dupla,

compl., c/ GNV, verde. Aceito
troca. Tratar: 376-1772 c/
Valdinei.

FUSCA - vende-se, 70, motor novo,
bom estado. R$ 600,00 + multas.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

PALIO -vende-se, 97, 16v,1.6,
compl., vinho. R$ 12.000,00 ou

financio. Tratar: 376-2724.

KA - vende-se, GL, 99/00, branco,
bom estado. R$ 10.500,00.
Tratar: 372-1498 c/ Mario. GOL - vende-se, 97. R$ 5.600,00

+29 presto de R$ 254,00. Aceito
carro. Tratar: 371-7341.

S-10-vende-se, 97, DeLuxe, 2.2,
gasolina, compl., azul met. R$
17 .000,OOJT�a_tar�71-9979.

'.
..', /"-

S-10-vende-se, 95'�Íleremlha,
compl. menos ar, gásolilJ�
acessórios. Aceito troca ou finan.
R$ 14.500,OO:Tratar: 275:0777.

PALIO - vende-se, EDX, 98, d.h.,
..

trio elét. R$ 11.500,00. Tratar:
9952-2814.

BELlNA - vende-se, 84.
R$2.500,OO. Aceito troca. Tratar:

.

276-.6242 hor. comI.

PAMPA - vende-se, 86, GL,
álcool, ótimo estado, doc. em
dia. Aceita-se troca por carro ou

moto. R$ 3.900,00. Tratar:
9991-6637.

FUSCA:"vende-se, 78, motor
1300, c/ jogo de aro de 3 pontas,
c/ reparos na lata. R$1.100,OO.

, Tratar: 9903-0156.

GOL-vende-s!" 83, cinza, motor AP,
refrigerado a água, ótimo estado. R$
3.700,00. Tratar: 370-9201c/ Jacobi.PRÊMIO - vende-se, 88. R$

,3.000,00 à vista ou R$1.500,OO
entro + parco Tratar: 375-2447.

CORCEL I - vende-se, 76.
Tratar: 275-2657.

FUSCA-vende-se, 76, motor'
1500, ótimo estado c/ películav. R$
2.000,00. Tratar: 371-1235.

GOL - vende-se, 93/93, branco,
1.0. R$ 6.200,00. Tratar:
3704810 a tarde.

t ) IPAMPA - vende-se, 93, inteira,
ótimo estado. R$ 7.000,00.
Tratar: 376-1772 c/ Nei.

DEL REY - vende-se, 84. Ou troco
por moto. Tratar: 376-1396.PRÊMIO - vende-se, 94, com arS-10-vende-se, 96, preta,

(fl
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GOL - vende-se, 95, azul, 1.0. R$
7.200,00. Tratar: 370-4810 a tarde.

GOl-vende-se, 95,1.0, bola, ar
quente, limp. tras. R$ 2.500,00 +

31 x R$ 355,00. Tratar: 372-1701.

GOl-vende-se, GTI, 95, cornpl.,
vermelho. R$ 14.000,00. Ou troca.
Tratar: 990�0813 cl Ney.

GOl-vende-se, 86, branco, álcool,
motor AP. R$ 3.000,00. Tratar:
372-8440 ou 370-5609.

GOl-vende-se, MI,1.0, 98, gasolina,
azul. Tratar: 9121-2084 cl Fábio.

GOl-vende-se, 96, CU,1.6, azul,
aceito troca, único dono. Tratar:
370-1005 ou 9961-3590..

GOL - vende-se, 95, bola, cl som,
alarme, trava elét., película, 4.penus
novos, vidro elét. R$ 10.500,00.
Tratar: 376-1699.

GOl-vende-se, 85, 1.6, alcool. R$
1.600,00 entro + 8x R$ 258,51 fixo.
Tratar: 376-1772 cl Ney.

GOl-vende-se, GIII, 16v, compl.,
pelicula. R$17.500,OO. Tratar:

37H729.

GOL - vende-se, 92, Cl, 1.6,
álcool. Tratar: 27€),1332.

GOl-vende-se, 85, refrigerado a

água, bege. R$ 3.700,00. Tratar:
370-0446 ou 9997-7366.

GOL - vende-se, 83, BX. R$
2.500,00. Aceito troca. Tratar: 27�
6242 hor. comI.

GOl-vende-se, GT, 86, álcool. R$
4.500,00. Tratar: 370-1161.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar

quente, desemb. tras. R$ 8.000,00
+ 26x R$316,OO. Tratar: 37€),2724.

GOl-vende-se, CU, 96,1.6, branco,
ar quente, desemb. trás. R$ 9.700,00
ou financio. Tratar: 37€),2724.

GOl-vende-se, 03, Special, Ok, cinza.
Tratar: 370-<3845 ou 9125-9115.

KOMBI- vende-se, 97, ótimo
estado. R$ 9.000,00. Aceito
proposta. Tratar: 910�2939.

PARATI- vende-se, 97/98, 16v, 1.0.
R$ 12.000,00. Tratar: 371-3198.

PASSAT -vende-se, 80. R$1.700,ob.
Tratar: 27�242 hor. comI.

PASSAT -vende-se, 84, cinza met.,
gasolina. R$ 3.500,00. Tratar: 370-
9201 cl Jacobi.

PASSAT -vende-se, 87. R$
1.300,00. Tratar: 9101-6281 ou

27�242 hor. comI.

PASSAT -vende-se, 84. R$1.600,OO.
Troce-se pormóveis. Tratar: 9123D786.

SANTANA-vende-se, 85, álcool, d.h.,
CO, roda esp., ótimo estado. R$
4.500,00. Tratar: 370-9201 cl Jacobi.

SANTANA - vende-se, Quantum,
89, álcool. R$ 4.800,00. Tratar:
27�6242 hor. comI.

SANTANA-vende-se, GU, 94, 4p,
d.h., rodas esp. R$10.950,OO ou

financio. Tratar: 370-6641.

VOYAGE -vende-se, 82, modelo 91,
gasolina, 1.8. R$ 2.500,00. Tratar:
27�862.

VOYAGE - vende-se, 90, preto, bom
estado. R$5.900,oo. Tratar: 376D625:

VOYAGE-vende-se, 83. R$
2.500,00. Aceito troca. Tratar: 27�
6242 hor. comi.

BESTA - vende-sê, 00, cl serviço
pI transporte escolar. Tratar: 370-
8211 ou 370-8099.

JIPE - troca-se, ano 65, pormoto XP

225. Tratar: 9902-7378 cl Marcos.

MICROONIBUS - vende-se, Iveco,
cl ar cond., linha e licenciamento
DETER, entro + finan. Tratar:

370-5695 ou 9103-2939.

PICK UP - vende-se, 74, Willys. R$
3.000,00. Tratar: 27E).Q326 cl João.

RURAL - vende-se, traçada e

reduzida, pronta pi trilha, ano 75.
Aceito troca por pick-up F-75.
Tratar: 276-0544 ou 27€),0031.

TOPIC - vende-se, 99, 14 lugares.
R$ 16.000,00. Tratar: 9975-4668.
TOPIC -vende-se, 98, 161ugares,
prata. Tratar: 9121-8610.

TOPIC -vende-se, 98, 161ugares,
prata. Tratar: 9121-8610.

CG TITAN - vende-se, 97/98. R$
2.500,00. Tratar: 371-5393.
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CAMINHÃO -vende-se, 8-150 Volks,
cl baú, 1.400km. R$ 22,000,00
entro + 32 x R$ 1.900,00. Tratar:
9905-9300 cl Odir.

CBX 200 - vende-se, Estrada,
preta, 00, ótimo estado. R$ -

4.800,00. Aceito proposta CG de

menor valor. Tratar: 275-2059.

CG - vende-se, 83. R$ 1.000,00.
Tratar: 370-6913 de manhã.

CG - vende-se, 01, KS,
10.000km, R$ 2.500,00 entro +

20 x R$ 104,00. Tratar: 370-0061
ou 9957-1671 cl Vilmar.

10.000km originais. R$ 2.60Q,OO.
Tratar: 275-3251.

DT 180 - vende-se, 90, pI trilha.
R$ 1.600,00. Ou troca. Tratar:
9905-3900 cl Marcos.

SHADOW 600 - vende-se, modo 2000,
cl R$1.500,ooem aces. R$14.000,oo.
Tratar: 275-2364ou 3714611.

GARElLl-vende-se. R$ 450,00.
Tratar: 9951-8237.

TITAN -vende-se, 02, financiado em

36x, cl 12 parcelas pagas. R$
1.400,00 + finan. Ou troca por outra
de menor valor. Tratar: 27�6200'.NX 150 - vende-se, 89, cl

IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para
compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou
usados em até 180 meses para pgto,
TRATAR: (43) 3345·1712 OU 3028·2888.

perpromoç
de rodas
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APARELHO DE CD - vende-se, pj
carro, Panasonic, novo. R$
400,00. Tratar: 9975-2574 ou

372-0284 a noite.

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas de aparelho de som 3 em 1,
CCE. R$ 50,00. Tratar:
376-3666.

CAIXA SELADA - vende-se, cj sub
Bomber, bobina dupla. R$ 200,00.
Tratar: 372-3164.

COMPRA-SE - moto CG do ano 81
até 95. Pagto a vista. Tratar: 376-
2166 cjAgenor.

COMPRA-SE - carro de até R$
8.000,00, cj baixa quilometragem
original, em bom estado. Tratar:
376-1450.

GRUPO COD.PLANO
60% UNO FIRE 2P
70% UNO FIRE 2P
70% UNO FIRE 4P
55% PAUO 1.0 1&.1
UNO MILLE FIRE 2P
UNO MILLE FIRE 4P
GOL 1.0 SPECIAL
CELTA 1:0
KALO
FIESTA1.0
UNO PIRE 4P + 10%
PALIO EX 1.0;ZP

439
439
439
439
439

439
439
439
439
439
439
439

spa
7U2
7U4
5P1
Ufa
UF4
GOS
CEL
KA
7

1UF
PE

CONSÓRCIO - vende-se, cj 15
parcelas pagas de R$204,00.
Tratar: 276-0545.

DVD - vende-se, pj carro, mafCa
Boss. R$ 2.000,00. Tratar: 371-
0680 ou 9113-8649.

MÓDULO -vende-se, Pyramid,
900w, seminovo. R$ 200,00.
Tratar: 370-9422.

OFICINA MECÂNICA - vende-se,
cj todos equipamentos, elevador,
pronta pj trabalhar. Ótimo ponto de

localização, cj clientela. Aceito
carro. Tratar: 371-4284 cf Rubens.

RODAS - vende-se, marca IBR, aro
17', com pneu Toyo. R$ 2.000,00.
Tratar: 371-0680 ou 9113-8649.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
boss digital, 3000w + endurance

2k, bravox, cj a caixa. Tratar: 371-
9363 cj Eduardo.

•IIIAMENTAS
&. MAQUINAS
275�1769

Em breve estaremos
atendendo em novo

endereço
Rua Walter Marquardt
(próximo Posto Mime)

BEM OBJEtO
52 20102103 17/02103

52 20102103 17102103
52 20102103 17102f03
52 20/02103 17/02103
52 20102103 17/02103
52

'

20102103 17/02/0.3
52 20/02103 17/02/03
52 20/02/03 17/02/03
52 20102/03 17/02/03
52 20102103 17102/03
52 20f02l03 17102103
52 20f02l03 17102103

R$ 15.6$9.00' R$ 118,87 RS 204,73
R$ W.148,oo R'$ 208.66 R$ 236,84
R$ 10.786,00 R$ 221,77 R$ 253,84
R$ 13.728.•QO RS 282,26 RS 323.09
RS 14,497;00 R$ 298,08 RS 341,20
RS 15,409,00 R$ 316,83 RS 362,66
R$ 15.740,00 RS 323,63 R$ 370,45
RS 15:750.00 R$ 323,83 R$ 370,6Il
R$ 16.465.00 R$ 338,54 RS 387,51
R$ 16.550,00 R$ 340,28 RS 369,51
R$ 16.950.OQ R$ 348,50 RS 398,92
RS 19,691,.00 R$ 404,87 R$ 463,44

o

PRAZO DATA ASS. DATAVENO. VALOR CREDITO I. T. C. V. I RATEADA

diversos
BALANÇA-vende-se, de peso, antiga.
R$ 100,00. Tratar: 371-0750.

pj camping. R$ 400,00. Tratar:
.370-8271 ou 9953-0413.

BALCÃO - vende-se, cf pia. R$
50,00. Tratar: 370-2505 cj Dina.

BATERIA - vende-se, BNB, preta,
cj pratos dolphing, pedal CSR. R$
400,00. Tratar: 370-0625 a noite.

BANHEIRA - vende-se, de
hidromassagem. R$ 600,00.
Tratar: 371-3717.

BAÚ - compra-se, preto de 50 Its,
pj moto CG Titan 125, ano 01.
Tratar: 371-7842.

BARRACA - vende-se, pj 5
pessoas.fogareiro.Jiquinho, mesa BERÇO - vende-se, de madeira

maciça, branco. R$ 180,00. Tratar:
9123-2430 cj Fábio ou 9953-4688.

BICICLETA - vende-se, ergométrica,
seminova, Sundown fitness. R$
150,00. Tratar: 371-1470.

BICICLETA - compra-se, extra lite,
pequena pjbicicross. Tratar: 9122-9867.

BOTA - vende-se, par de.botas, nova,
jeans, nO 37. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhotes de

Rottweiller, vacinados. R$150,00.
Tratar: 275-2949 ou 371-1,003.

CACHORRO -vende-se, filhote de

Rottweiller, cj 4 meses. R$
200,00. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhotes
pincher nO 1, macho e fémea cj todas
as vacinas. Fêmea R$ 150,00 e

Macho R$100,00. Tratar: 37OB068.

CACHORRO - vende-se, filhote de

pequinês. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Collie. R$130,OO. Tratar: 376-0418.

CACHORRO - vende-se, filhote de Pit

Buli, cj 11 meses, pélo tigrado. R$
250,00. Tratar: 373-4156 cj Gilson.

CACHORRO -vende-se, filhote de

Rottweiller, 9 mêses. R$ 200,00.

Tratar: 371-7390.

CACHORRO - vende-se, chow
chow,2 anos. R$ 300,00. Tratar:
371-7390.

CACHORRO - vende-se, filhte de

Kochau, 8 meses. Tratar: 371-7390.

CADEIRA - vende-se, bebê
conforto. R$ 30,00. Tratar: 9123-
2430 cj Fábio ou 9953-4688.

CAIXA-vendê-se, caixa p/moto.
R$ '30,00. Tratar: 9112-9101 ou

376-3640.

CALCUL4DORA - vende-se, HP
12C, vem cj manual em portugues,
original, nova. Tratar: 376-1489 ou

9118-8518.

CELULAR - vende-se, Tim, pré-pago,
modelo Nokia 5125, em bom estado.

R$ 100,00. Tratar: 9905-1568.

CELULAR - vende-se, de cartão,
Star Tac da Global. R$ 200,00.
Tratar: 9113-6310 .

CELULAR - vende-se, Nokia 5180,
cj R$60,00 de crédito cj nota. R$
180,00. Tratar: 376-0081 ou

�102-9961 cj Emerson.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer. R$ 150,00. Tratar: 273-
6242 hor. comI. ou 9101-6281.

VENDEoSE - �RAIA CAMBORIU
Apartamento- Frente ao Mar- 3 dorm. (suíte com closet e hidromassagem), dep. empregada,
finalmente mobiliado, totalmente reformado, linda vista panorâmica de toda orla marítima .

Bom negócio. R$ 200.000,00.
'

ÉUO BURATTO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.brj-buratto

VENDEoSE - PRAIA CAMBORIU

Apartarnento-B dorm. (suíte), garagem privativa nvre- sacada cj vista do mar - prédio
pertinho do mar - apto novo - ótimo negôcio . R$100.000,00.

ÉUO BURATTO- Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.brj-buratto

VENDEoSE - PRAIA CAMBORIU

Apartamento- 1 darmo - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande -

situado no Centro- R$ 45.000,00.
ÉUO BURATTO· Fones: (47) 9983·59200u (47) 367·1993. www.melim.com.brj-buratto
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.r-�--------------------------------------------'
APTO. VENDE-SE

ED� ROYAL BARG RESIDENCE
Sito no 7º andar, com :( suíte + 2 quartos, semi
mobiliado, 2 garagens, sacada cf churrasqueira,
ampla área de lazer (piscina, salão de jogos e

festas). Quitado ou com entrada + trans.

financiamento direto com construtora.

Tratar: (47) 9121-7929 ou (12) 9717-1732

f.''''''''''''' .
_

.

! \",�nstaladora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

L
E�""�",
N

7'Q(,emH
'omndsf' bem.A

CELULAR - troca-se Nokia 3280
da Global por celular da Tim. Tratar:
274-8103 ou 9125-5389.

COMPUTADOR - vende-se, 950mh,
seminovo, cl 7meses de uso, scanner
e impressora. Tratar: 275-2848.

ESPREMEDOR - vende-se, de
laranja. Tratar: 373-3787.'

FAZEMOS - pátina em móveis,
restauração e artesanato em geral.
Tratar: 275-2229 ou 9905-2929.

• CELULAR - vende-se, Nokia 5180.
R$ 100,00. Tratar: 9113-8815.

CUBO - vende-se, Fender. R$
400,00. Tratar: 371-8684cl Sandro.

CELULAR -vende-se, motorola da

Tim, de cartão. R$ 200,00. Tratar:
376-2767.

CllRIÓ - vende-se, macho ou fêmea.
Tratar: 371-8040 ou 9962,5883.

FILMADORA-vende-se, Panasonic
cf tela. Tratar: 372-3752.

DOBRADEIRA - vende-se, de
chapas 2mts. R$ 3.050,00. Tratar:
376-2931.

RLMADORA -Vende-se, NC, seminova.
Ou troca-se por moto CG, 82. Tratar:
379-1100 hor. comI. c) Marcos.

COBERTORES -vende-se, 4, pI bebê,
usados. R$ 30,00. Tratar: 371-0750.

Adquira seu crédito para comprar,
construir ou capitalizar sua empresa.
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIOS
Possuímos outros valores
Tratar: (47) 3041-0087

REALIZA
SEUS SONHOS
CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28.174,00
R$ 49.305,00
R$ 91.566,00
R$ 103.922,00

PARCELAS
R$ 98,80
R$185,65
R$ 247,54
R$ 433,19
R$804,OO
R$ 913,00

•

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, seminovo.
Tratar: 275-2453 c/Viviane.

FOGÃO - vende-se, 6 bocas, marron.
R$ 250,00. Tratar: 371-0750.

FREEZER - troca-se de 2801ts,
Cônsul, por geladeira em bom -

estado. Tratar: 374-1106.

FURADEIRA � vende-se, de coluna,
marca Schultz cl motor. Tratar:
370-6946 ou 9902-5430.

GAIOLA - vende-se, pi criar
coelhos. Tratar: 276-0167.

GATO-vende-se, filhotes de
siames. Tratar:275-2236.

GELADEIRA - vende-se,
Prosdócimo, branca.R$120,00.
Tratar: 9132-5404.

GELADEIRA - vende-se, duplex.
Tratar: 9125-0911.

GUARDA LOUÇA - vende-se.
Tratar: 371-07;;0.

'

GUITARRA-vende-se, encare
lespaul. R$ 300,00. Tratar: 371-
8684 cl Sandro.

GUITARRA-vende-se, washbum
série Lyon. R$ 300,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

GUITARRA - vende-se, gianini
stratsonic. R$ 200,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

IMPRESSORA - vende-se, diskjet.
R$ 180,00. Tratar: 9123-2430 cl
Fábio ou 9953-4688.

JANELA ..., vende-se, 3 de zinco, cl
veneziana e vidro, prontapl colocação.
R$ 150,00. Tratar: 371-6064.

MÁQUINAS - vende-se, máquina de
caseador Juki e Botão Nísstn,
seminovas. Tratar: 37()'7175.

MÁQUINA DE COSTURA - vende-se,
antiga. R$ 80,00. Tratar: 371-0750.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA -

vende-se, marca Brastemp, pi 6
pessoas. R$ 600,00. Tratar: 275-
2743 ou 9125-9302.

MATERIALP/ SORVETERIA - vende
se, sorveteira Arpifrio, pasteurizadora
carpegiani, liquidificadormix, 3 freezer
consul 5301ts, 3 frezer consul 3101ts,
5 freezer Artico cl visor. Aceita-se
proposta. Tratar: 37Q.4509.

MERCADORIAS - trocase,
,

confeccionadas ( ponta de estoque) por
terreno, çarro, etc. Neg.. Trata: 3703561.

MESA - vende-se, cl cadeiras e
estante pI escritório. Tratar: 9123-

'

2430 cl Fábio ou 9953-4688.

MESA - vende-se, mesa de 2mts.
R$ 100,00. Tratar: 371-0750.

MICROONDAS-vende-se. R$ 200,00.
Tratar: 275-3101 ou 9975-0625.

OURO - compra-se. Anéis, brincos,
correntinhas, JXlIseiras, mesmocldefeito
ou arrebentadas. Tratar: 9979-0605.

PEÇAS - vende-se, confeccionadas
a R$ 1,99 cada, pi revenda. Tratar:
275-2499.

PIA - vende-se, cl 2 cubas, estilo
fórmico. R$150,OO. Tratar: 371'()750.

PORTA-vende-se, de ferro, 2/3 pi
vitrine ou loja. R$150,00. Tratar:
371-5640.

'

MASSOTERAPEUTA
Rolf Hafemann

Massa.gens em Geral

sr 370-1732
Após às 18:00hs e feriados pelo telefone:

1372-2819 / 9909-2058
i RlIª . .Iclaqui!ll.Fl(ln�C!).\J�.F'il.1I1ª, .. 1ªªª .. :.Çh.iç2.. <ie.. F';!u@ .. �..�al(lg\lli .. �().§�I ..�.SC

Meigas, Carinhosas, Infleiantes,
Safadas1 D'ivertidas e Sedutoras

tílnha desfrtftar uma ,l.oira e dtl.<ts Jli.f'm"enas

Mudamos de local
Jaragná d4) Sul r'! Local Discreto, �lagsagcllS e Accs:illrios

PORTÃO - vende-se, de ferro cl
6,50 mts de comp. R$ 500,00.
'!;ratar: 371-4547. Gaúcho, bem dotado,

moreno, alto, caliente,
35anos

��el
fH4I4. de 40 aH&.

R$50,OO
Tratar> 9113-7636

PRECISA-SE -urgente de um

empréstimo de R$40.000,00. Paga
se R$2.000,00 pormês. Tratar:
,371-0750 cl Sueli.

PRENSAS - vende-se, pi transfer.
Tratar: 371-2115'.

PROCURA-SE - alguém que faça
empréstimos de dinheiro. Tratar: 371-
0750 cl Eliane a partir das 15hs. TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$

300,00. Tratar: 371-5698.
RACK - vende-se, de cerejeira. R$
150,00. Tratar: 9132-5404. TíTULO BAEPE�DI- vende-se. R$

300,00. Tratar: 372-3619.
RACK-vende-se, tubular. R$
50,00. Tratar: 9123-2430 cl Fábio
ou 9953-4688.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
300,00. Tratar: 9964-3574.

TRANSFERS-vende-se,4.000
transfere a R$ 0,20 cada. Tratar:
275-2499,

RÁDIO-vende-se, toca-fita, toca
disco e AM/FM. R$ 50,00. Tratar:
37Q.8579 cl Marcelo.

VAPORETO -vende-se, frio e

quente. Tratar: 373-3787.
SOFÁ - vende-se, de 3lugares,
chique, c/6 meses de uso. R$
200,00. Tratar: 276-0086.

VENDE-SE - balcões, vitrine,
manequins, cabides, casulos. Tratar:
37()'3561.

'SOLDA-vende-se, ponto, 15kva.
R$ 2.100,00. Tratar: 376-2931.

VENDE-SE - máquinas industriais,
cobertura, overtok reta, intertok.
Tratar: 37()'3561.

SOM - vende-se, Aiwa, 4 em 1, cl
controle remoto, cd, rádio, disco e

fita. R$ 250,00. Tratar: 370-0974.

SUGAR - vende-se ou troca-se por
uma centrifuga. Tratar: 9125-0911.

VIDEOCASSETE - vende-se. R$
200,00. Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.
TECLADO -vende-se, Casio, CA 110,
novo. R$ 250,00. Tratar: 373-2435-. VIDEOGAME-vende-se, Nintendo

Game Cubo, cl 5jogos originais, 1
memory card e 2 controles originais.
Tratar: 376-2206.

TELEVISÃO - vende-se, 14'. Tratar:
9125-0911.

PLANETGAME
.. VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206
.

• PLAYSTATION :I
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Rua: Bertha We

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(j@y_a{Palace
condominium

• Um apartamento por andar;
• Alto padrão;
• Rua Guilherme Weege - Centro;

.

• Construção pelo 'Sistema de Condomínio

Fechado a Preço de Custo;
• Sem juros de BancoslFinanc. bancário;
• Projeto Flexível e Inteligente; ó

.

• Arquitetura Arrojada;
• Taxa de condomínio reduzida;

) • 30 vaga de garagem opcional; .

-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel: 372-0657/9973-5304
Jaraguá do Sul - CRECI 8469-1 - futuroemp@uol,com.br

oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·lIé._._
Box para Banheiro - Esquadrias em Alumínio e Ferro

Portões Eletrônicos' - Vidro Temperado

Janela quatro folhas ouas
Box para banheiro fixas e duas de correr

.

temperado
Janelas cf vidro e

veneziana camarão

•
,.

Para conhecer 'melhor nossos produtos acesse: www.nilmar.ind.br

)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As escolas de samba e blocos interessados em participar do
Carnaval deste ano devem fazer a inscrição no período de 5
a 7 de fevereiro. Ainscrição é gratuita e pode ser feita na sede
da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Ida
Bona Rocha, número 101. O Carnaval de Rua acontece na

• RuaWalter Marquardt, no início de março. Além do desfile
.

de ruahaverá concurso de para escolha daRainha d�Carnaval

e, pela primeira vez, a escolha do Rei Momo.

BOLSA
Continuam abertas as inscrições para os. universitários

fI I' interessados em conseguir uma bolsa de estudos junto à

Prefeitura deGuaramirim.A estimativa é que se inscrevam
mais de cem universitários. O candidato deve morar em
Guaramirim e comprovar que não tem condições de
bancar a despesa. O bolsista recebe R$ 100,00 por mês e

deve renovar o contrato como bolsista a cada ano. A

seleção dos candidatos é feita por uma comissão, integrada
por representantes dos estudantes, da Secretaria de

Educação e da Secretaria de Finanças.

MATERIAL
Os sincllcatos dos trabalhadores da Região do Itapocu
continuam fazendo a distribuição dematerial escolar para
os trabalhadores associados. Estão sendo entregues o
material considerado básico, como cadernos comuns, de
desenho, lápis de cor, canetas, borrachas, réguas e papel
sulfite. A iniciativa tem por objetivo minimizar os gastos
que os trabalhadores têm com material escolar a cada
início do ano letivo e aproximar a categoria de sua entidade
representativa. O Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas de Jaraguá do Sul também vai
distribuir material que sobrar aos trabalhadores de outras

categorias, mas isso somente depois de atender seus

próprios associados.

EXPOSiçÃO
O Museu Emílio da Silva ainda está expondo a mostra

de Brinquedos do tempo da Vovó, aberta no final do
ano passado no segundo piso do museu, localizado na

Praça Ângelo Piazera. São inúmeros brinquedos antigos
que foram emprestados da comunidade de ]araguá do

•

Sul, desde bonecas de louça a bolas de gude.

CENTRO DE FORMAÇAO DE
CONDUTORES. LESSMANN LTDA

, rIm!,

R, Reinoldo Rau, 500 sala 2 e 3 - Centro Comercial Maiochi 370-1215 - 371-5925 - Fax: 371-5933
defronte Smurf's'lanches Iara á do Sul- SC cfclessmann@uol.com.br

ividir o seu

abalho e �
enho cuidado

e poder e atitudes
O seu egoísmo
inar o suo vida

alise muito bem
os suas motivações.
Câncer - Não espere nodo de

o o que conseguir
eu esforço,
no campo
ra de folar em

1

o
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I PRIVILÉGIO: TRADiÇÃO FAMILIAR AINDA EXISTE ENTRE MORADORES ANTIGOS DE JARAGUÁ DO SUL

Família Freygang mantém
I '

laços há cinco gerações
]ARAGUA DO SUL -

Poucas pessoas neste

conturbado mundo de hoje
têm a felicidade de fazerparte
de uma família que congrega

pessoas de cinco gerações. É
o caso da aposentada Lina

Freygang, 83 anos de idade,
que ainda tem o privilégio de
conviver com a filha, Marle
ne, 61' anos; a neta, Mariete

.

Cristina, 38; a bisneta, Ana
Paula, 21; e a tataraneta, La

rissa, de apenas um ano de

idad�.
Na avaliação de "dona"

Lina, o fato de ainda ter saú
de e poderparticipar da edu
cação dos seus descendentes
é uma prova da bondade de

Deus e da boa saúde que to
dos os integrantes da família
Freygang sempre tiveram.

"Minha avó viveu por quase
100 anos", exemplifica Lina,
viúva do funileiro Victor

Divulgação
Una (sentada), Marlene, Mariete, Ana Paula e Larissa

Freygang, falecido há dois

anos, e que ficou conhecido

na cidade por suas pinturas,
a maioria inspirada na orla

marítima, e nos detalhes ur
banos de 1araguá do Sul.

"Meu pai era um verdadeiro

artista, infelizmente, não
obteve o reconhecimento

público quemerecia", ressal-

ta Marlene, que ainda mora

com a mãe na mesma casa

onde nasceu, no centro da

cidade.

Toda a longa experiência
de vida de Lina e sua família

também pode servislumbra
da na casa onde mora, cons

truída há 62 anos e que até

hoje resiste ao tempo, guar-

dando as boas e más lem

branças do passado. As
pinturas domarido e patriar
ca da família servem de con

solo quando a saudade aperta .

e também para tornar viva a

imagem do artista.

Lina, atualmente, vive em
uma cadeira de rodas, mas
ainda tem toda a disposição
para uma boa conversa e

para fazer seus bordados e

tapeçarias. Sair de casa, so

mente para ir ao médico.

"Minhamãe está precisando
fazer cirurgia de catarata,mas
pelo SUS (SistemaÚnico de

Saúde) agendaram para

daqui a dois anos. Estamos

sem saber o que fazer, por
que não temos dinheiro para .

essa despesa", argumenta a

filha, Marlene, qu� �ssumiu
os cuidados da mãe e da
imensa casa.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Centro Weg forma mais uma turma de aprendizes
]ARAGuA DO SUL -

Esta semana, o Centro

Weg formou mais uma

turma de aprendizes e ou

tra de requalificacão profis
sional. A solenidade de for
matura aconteceu às 19

horas, no salão nobre da

Associação Recreativa da

Weg. De acordo com o

chefe do Centro Weg, Na
talino Petry, receberam o

diploma 44 alunos meno

res de idade e 39 adultos.
Os adolescentes fizeram o

curso de aprendiz. e os

adultos, já funcionários, fi
zeram o curso de requalifi
cacão profissional. Petry
esclarece que os estudantes.

tos inesperados
dar os seus planos-e

. Os astros

uma fase positivo �a
ir de hoje,

e o dois.

õo se afino com as

Sol entrorá em

Formatura aconteceu esta semana, no salão da Arweg

menores de idade recebe

ram, durante os três anos

de estudo, os mesmos be

nefícios dos funcionários,
.

e que amaioria tem chance,
de ser aproveitada no

quadro de funcionários.
Os adolescentes rece

beram diploma dos c,ursos
de Eletrotécnica, Eletrôni
ca, Mecatrônica e Mecâ

nica, num total de 44 alu-

nos. Os adultos (39 no

total) formaram-se em

Mecânica Geral. O chefe

do Centro Weg salienta

que o curso é de' três anos

para os adolescentes e de
um ano pa�a os adultos. O
Centro existe há 34 anos,

sempre atuando na for

mação de seus funcionários

e dos futuros colaborado
res. A concorrência por
uma vága é grande, sendo
que, dos 1.139 inscritos,
apenas 80 foram seleciona

dos. Petry informa ainda

que em 2002 a empresa in
vestiu R$ 1 milhão na ma

nutenção do Centro de For
mação Profissional. (MHM)

algumas de suas

rão você em

amoroso. e· fazer bem,
- Muitos vezes, ser Capricórnio - Obstáculos

ultuar o sua rotina e

seus planos. Uma
locado deverá

e você e ·0 seu por
roblernos,

.

AJlle.',IiILm''.Suo dificuldade .

��trar no trabalho
d o evidência de

xe um pouco moi
nessa noite: ficar sozinho, às

vezes, foz bem,
Peixes - Os ostras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• APOIO: ZABEL PRECISA COMPRAR O APARELHO PARA NÃO MAIS DEPENDER DE CIRURGIAS

Motorista de' 26'
•

anos precisa
de apoio para combater doença

]ARAGuA DO SUL �

No ano passado, o moto
rista Paulo Sérgio Zabel
entrou em contato com a

redação do ]ornal COR
REIO DOPOVO solicitando

ajuda para comprar um

aparelho imprescindível
{Jara sanar um problema
grave de saúde. Aos 26

anos, Zabel apresenta em

seu histórico 22 cirurgias,
todas para combater per
furações no intestino gros
so e infecções. No mês de

novembro, quando fôra
feita a reportagem, o entre

vistado havia passado por
20 intetvenções cirúrgicas,
e, como não obteve êxito
em sua procura por auxílio,
teve de passar por duas, e

na próxima semana está

marcada mais uma � to

das para remoção de secre

ções,
� Quando tinha três

dias de vida, fui submetido
à primeira operação, desde
então, não parei mais. Até
os 13 anos tinha de ir pelo
menos duas vezes por se
mana para o hospital, em
Curitiba, no Paraná, para
efetuar o tratamento e, nes

te período, fiz mais 12 ci

rurgias�, lembra. Duran-

Arquivo
Zabel mostra aparelho, que custa cerca de R$ 25 mil, para poder se livrar de cirurgia

te dez anos Zabel não teve

problemas e pôde viver

normalmente. Aos' 23

anos, os sintomas voltaram
e o tratamento teve de ser

retomado. "Percebi que o

problema não havia sido
solucionado porque sentia
muitas cólicas, dores �;tinha
sangramento também.
Mas os médicos não me di
zem o que eu tenho, na
verdade, nem eles sabem.
Tive de fazer mais quatro
cirurgias, mas nada elimina

,

esta infecção", diz.

o deslocamento para
Curitiba prossegue toda se

, mana, com apoio da Pre

,

feitura de ]araguá do Sul.

Alguns exames estão sendo

realizados em São Paulo,
pelos menos uma vez por
mês. "O que eu preciso é

conseguir dinheiro para
comprar um aparelho (o
Esfinter Artificial) que,
acredito, vai solucionar
meu problema. Apenas
cem pessoas em todo o

Brasil têm este equipamen
to, por tratar-se de um

material importado e caro,

orçado em aproximada
men te R$ 25 mil. Não

tenho condições de com

prá-lo, por isso peço auxí

lio a quem puderme ajudar
a sair dessa agonia", solicita
Zabel.

As pessoas interessadas

podem efetuar depósito
diretamente na conta-pou
pança de Zabel, no Barico

do Brasil, agência 0405,
conta 18531-0 ou entrar

em contato pelo telefone

276-3023. (FABIANE RIBAS)

Prefeitura implanta sistemas de água e esgoto em bairro
MASSARANDUBA � A

Prefeitura está concluindo a

implantação dos sistemas de
abastecimento de água potá
vel e de tratamento de esgoto
sanitário na localidade de

Alto GuaraniMirim Fundos,
a cinco quilômetros da sede
doMunicípio. O projeto tem

,

investimentos no valor de R$
80 mil, sendo R$ 50 mil do

governo federal, através do

Programa Morar Melhor, e

a parcela restante é recurso

da Prefeitura. As obras con

templam 40 famílias do
bairro e a iniciativa é inédita
no Município.

Foi aberto um poço arte
siano com 100 metros de

profundidade, equipado
com caixa de comando, e

César Junckes/CP

Roberto Leu inspecionou obra que beneficia Guarani Mirim

instalada uma adutora com

reservatório de 25 mil litros

para abastecer os morado
res com água potável. Tam
bém estão em obras a im

plantação de dois sistemas de
tratamento de esgotos sanitá
rio na comunidade, dotados

de rede coletora, fossa sépti
ca e tratamento final da água
com filtro anaeróbico. O en

genheiro e assessor de Plane

jamento da Prefeitura, Ro
berto Leu, está prevendo a

conclusão da obra" com ati

vação dos'sistemas, no mais

tardar, ainda este mês.

Ele explica que se trata de

uma região não atendida pela
Casan (Companhia Catari

nense deÁgua Saneamento),
apesar de bastante habitada,
e que sempre enfrentamuitas

dificuldades com abasteci- '

menta de água, a cada estia
gem.

O tratamento do esgo- ,

to também irá contribuir pa
ra reduzir a poluição do

Ribeirão GuaraniMirim, nu
ma região onde existem

também muitas proprieda
des rurais, com infra-estrutura

para funcionamento de pes

que-pague, inclusive. ''A quali
dade de vida vai melhorar

consideravelmente em toda
, a área", destaca.

Seminário interno definiumetas
de trabalho do governomunicipal

Faleceu às 14:00 horas de 30/1 o jovem
DIOGO CZERNAY RODRIGUES com idade

de 7 anos, deixando enlutados seus pais:
Dr Glenio e Mariza Rodrigues. 1 irmã. avós
e demais parentes e amigos. O

, sepultamento foi realizado em 31/1 às a

17:00 horas, saíndo o féretro da capela
mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

cemitério do centro.

Faleceu às 01:30 horas em 30/1 o Senhor

FRANCISCO JOÃO ZIMMERMANN com idade
de 95 anos, deixando enlutados 3 filhos. 9 � I

netos. 9 bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 30/
1 às 17 :00 horas, saindo o féretro da

residência de sua filha seguindo para Q

cemitério de Guaramirin.

MASSARANDUBA - O

prefeito Dávio Leu reuniu,
terça-feira, os diretores,
gerentes e demais respon
sáveis pelos diversos seto

res da administraçãomuni
cipal para um seminário
interno de avaliação da

primeira etapa de governo
e fixação de metas de tra

balho e definição de obras

para os próximos dois

anos, quando termina o

mandato. A primeira etapa
ficou basicamente caracte

rizada pelo esforço do

Executivo em recompor a
força de trabalho no setor

público; reorganizar a área
administrativa e "recuperar
o crédito do Município".

Relatório dos dois pri
meiros anos de governo
indica que estão sendo exe

cutadas 36 obras corres

pondentes ao período, das
quais 25 foram concluídas

e 11 estão em andamento.
Leu destaca também a si

tuação financeira da Prefei

tura, frisando que "os pa

gamentos a fornecedores

e dos salários dos servido-

res estão todos em dia".
Para este ano, está previsto
o primeiro financiamento �

requerido pelo atual gover
no, no valor de R$ 250 mil,
através do Badesc (Agên-,
cia Catarinense de Fomento

S.A.), para as obras de pavi
mentação de rua no Bairro
Patrimônio.

A intenção é pavimen
tar cerca de 2,3 mil metros ,�
de via pública no bairro,

,

uma das principais realiza
ções no setor de obras nes

te semestre.

A licitação para execu

ção do trecho pavimen
tado deverá sair em 30

dias, e o custo total da obra
está sendo estimado em

torno de R$ 700 mil, con
forme o prefeito. Recen
temente, Leu anunciou

também projeto para a pa
vimentação do acesso para
a localidade de Benjamin
Constant, que seria o pri
meiro trecho de estrada rue

. �ral pavimentada em Massa-

randuba, contemplando
uma região com economia
bastante ativa.

Os classificados do Jornal
CORREIODOPOVO são osmais

lidos e fortes da Região do Vale

do Itapocu. Ligue para o 371-

1919, e confira!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moradores reagem e hão

aceitamCRDR emN. Ramos
]ARAGuA DO SUL - o

presidente da Comissão de

Proteção Ambiental e

®, 30c(al da Região da Serra

,do Funil;Lino Sarti, ques
tiona as informações de

matéria publicada na

edição do CP, dia 28 deste

mês, que fala sobre a insta-

, lação do CRDR (Centro de

Reciclagem e Destinação
de Resíduos) na Tifa do

!
I

� Funil. Segundo Sarti, é en
I"
gano dizer que as entidades

da região de Nereu Ramos

não estão se mobilizando
I

para fazer valer as leis am-

bientais e os pareceres téc
nicos de órgãos governa
mentais. "Esta semána,
estamos enviando relató

rios e mapas a várias enti

dades governamentais, in
clusive para a Agência Na
cional da Água. Nada

menos de 12 entidades re

presentativas de morado

res de Nereu Ramos estão

assinando os documen

tos", afirma Sarti. '

t Ainda segundo Sarti, a
assessoria jurídica da

comissão .está elaborando
uma açãopopular com

mais de 600 procurações
de pessoas da região de

Nereu Ramos, no sentido
de evitar a instalação do

. CRDR na Tifa do Funil.

"Também queremos es

clarecer que nunca indica

mos outra área nas proxi
midades, conforme foi

_

divulgado anteriormente.

Sarti também salienta que
a decisão tomada pela
Justiça Federal de Jaraguá
do Sul, em definir a Tifa

do Funil como local para
a instalação do CRDR,
mereceu recursos na 2a

Instância daJustiça Federal
de Porto Alegre (RS), e

questiona o fato da Prefei
tura alegar que somente

espera a Licença Ambien
tal Prévia para iniciar a

instalação do Centro. ''A lei

não permite a instalação de
tal empreendimento acima
da captação de água do
Samae (ServiçoAutônomo
Municipal de Água e Es

goto)", argumentaSarti, (MHM)

Missas
Sábado Domingo

17h30 - Rainha da Paz 07hOO - Matriz S. Sebastião
17h30 - São Luiz Gonzaga 09hOO _:_ Matriz S. Sebastião
19hOO - Matriz S. Sebastião 19hOO - Matriz S. Sebastião

NOSSAMENSAGEM

"Porque meus olhos viram a tua salvação:
luz para iluminar as nações."

IRESGATE: PROFESSOR REALIZA PESQUISA INÉDITA SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM JS

Levantamento .reflete a
,

cultura dos imigrantes
]ARAGuA DO SUL -,--- o

professor e historiador do
Museu Emílio da Silva,
Ademir Pfiffer, está finali
zando mais uma pesquisa
sobre a história e a trajetó
ria da Sociedade Escolar

Teuto-Brasileira, uma es

pécie de agremiação criada
pelos imigrantes alemães e

que durou até 1938, quan
do foi fechado pelo go
verno nacionalista de Ge

túlio Vargas.
De acordo com Pfif

fer, essas agremiações fo
ram fundadas a partir da

preocupação dos imigran
tes em educar os filhos

numa terra onde não havia

escolas e também porque
não sabiam falar portu�
guês.

O objetivo de Pfiffer
é fazer um levantamento

de todos os professores e

de todas as escolas alemãs

que funcionaram na Re

gião do Itapocu. Atual-

Professor Vincenz Weh (O) também foi músico

mente, ele está trabalhan

do no resgate da história

de vida profissional e

pessoal do professor e

músico VincenzWeh, que
lecionava na Sociedade

Escolar do Rio Cerro,
hoje Escola EstadualJoão
Rornário Moreira, no

Bairro do mesmo nome.

De acordo com Pfif

fer, o resultado desse le

vantamento será exposto
na sala temática da Edu

. cação, no Museu Emílio

da Silva. Ele informa

ainda que existiram em

Santa Catarina 639 escolas

alemãs, sendo que cerca'
de 12 na Região do Itapo
cu. "Havia escolas alemãs

no Ribeirão Grande do

Norte, no Centro (Escola
Evangélica Jaraguá), em

Schroeder (atualmente é a

Escola Teresa de Aguiar),
Itapocuzinho (hoje Ma

chado de Assis), Estrada
Nova (Iulius Karsten), Rio
da Luz (esta é mais antiga,

com 102 anos, e ainda

existe) e a escola do Rio

Cerro", cita' o professor,
Na avaliação do pro

fessor Pfeiffer é impor
tante que a comunidade

saiba sobre o seu passado
e especialmente conheça
um pouco da história das

pessoas que tinham como

principal preocupação a

educação dos filhos e a

manutenção da cultura e

dos hábitos alemães. O

levantamento sobre o

professor Vincenz Weh
teve a colaboração dos

pesquisadores Roseli Zim
mer e Luís Germano

Harmel, ambos de Po

merode.
O material conta a tra

jetória de vida do pro
fessor e imigrante, que

chegou ao Brasil em 1893,
e desempenhou papel im
portante na cultura re

giónal.
(MARIÀ HELENA DE MORAES)

Associação de Clubes de Mães comemora vendas
]ARAGuA DO SUL -,- A

diretoria da Associação
de Clubes de Mães de Ja
raguá do Sul comemora
o sucesso de vendas dos

produtos comercializados
no Mercado Público Mu-

nicipal.
.

De acordo com a se

cretária da entidade,
Marilene Bruch, as vendas
estão correspondendo às

expectativas das artesãs,
que já se preparam para
o período da Páscoa, data
em que se espera vender

quase tão bem como em

dezembro, devido ao

Natal. "Estamos bastante

satisfeitas", afirma a te-

Marilene mostra o material que está sendo produzido
r •

soureira da associação,
Célia Lenzi.

A tesoureira esclarece

que, por enquanto, o aten

dimento na loja do Mer
cado é feito por voluntá-

rias, que se revezam no

trabalho. "Esse sistema
será utilizado até março,

tempo suficiente para
termos dinheiro em caixa

e podermos contratar

uma funcionária", infor
ma Célia, que se diz grati
ficada pelo fato da Pre

feitura ceder um espaço

para a associação no Mer
cado Público e também

pagar uma pessoa para
fazer a limpeza do local.

Somente podem ex

por seus produtos as

artesãs que integram os

clubes de mães.

Quem vende m a i s.

ganha mais, sendo que
20% do que é arrecadado

fica com a .associação. ''A
loja é a única alternativa

para a comercialização
dos produtos", resume Cé
lia. (MHM)

o filho primogênito une a si todos os demais filhos. No seu

primogênito/ Jesus/ levado ao templo/ Maria apresenta e consagra
a Deus também a nós/ irmãos e

irmãs de Jesus. Deus nos quer r-A�o_io_:-------�I

como oferendas agradáveis a ele.
Assim nos purifica/ derramando
em nós sua misericórdia para que
sejamos capazes de socorrer os que
sofrem. Como Jesus/ Deus nos quer'f
como luz para iluminar as nações/
luz que leve os irmãos a se

decidirem/ revelando os pensa
mentos de seus corações. E Deus
esteve com Jesus e estará conosco/

1 fazendo-nos crescer em sua luz!

tI,
1')1

,

,�iII

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

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

iiI PER e fi) U PE.RMERCADOS

BREITHAUPT'
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DETIDOS: ACUSADOS ENTRARAM EM DOIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E FURTARAM PEÇAS DE ROUPA

PM prendeu em flagrante um

quarteto que praticava furtos
JARAGUÁ DO SVL - A

PolíciaMilitar prendeu em

fia,§/" me, ontem à tarde,
um quarteto que praticou
furtos em dois estabele

cimentos comerciais. Um

deles foi registrado na

Delma Modas, localizada
Dr) começo ela Rua Mare

chalDeodoro da Fonseca,
por volta elas 14 horas.

Dois dos acusados entra

ram na loja pedinela para
provar algumas peças.
Enquanto um conversava

com o proprietário do 10-

cal, Luiz Carlos do.Nasci

menta, o outro fingiu estar

provando algumas roupas
e aproveitou para pegar
umas mercadorias que fi

cavam guardadas numa

prateleira próxima ao pro
vador.

___; Até então eu não

hav '1 percebido nada, eles
experimentaram algumas
pec;\s, falaram que gosta
ram, mas que teriam de ir

até o banco retirar dinhei
ro tJara poder comprá-las.
Quando eles saíram, os

out "dois entraram e

co icçaram a ver outras

me cado rias.' Fui até o

pro" .dor para entregar

Cesar Junkes/CP

Quarteto foi preso depois de dois furtos praticados em lojas de Jaraguá do Sul

uma peça a um deles e

senti a falta dos produtos
que deveriam estar na pra
teleira. Imediatamente saí

em direção à praça, onde
havia dois policiais, e pedi
para que eles localizassem
os agentes do furto .:_,
relata.

Depois de efetuar as

buscas, os policiais 'encon
traram os acusados Wilson
Souza Oliveira, 25 anos,
natural de Curitiba; Alício
Alves da Silva, 29, natural
de Barbosa Ferraz, no Pa-

raná.joão Batista da Silva,
28 anos, também de

Barbosa Ferraz, e Adail

Alves, dos Santos, 24,
natural de Roncador.

Ao todo, os dois acu

sados que entraram pri
meiro no estabelecimento
de Nascimento levaram

aproximadamente 40 pe
ças de roupa. "Esta foi a

primeira vez que enfrentei
problema' como este.

Como nunca havia acon

tecido antes, não tinha
tanta cautela ao atender

meus clientes, porque
recebo a todos muito

bem. Mas a partir de ago
ra terei de tomar mais cui

dado", diz.
Do outro estabeleci

mento comercial os qua
tro agentes furtaram duas

camisetas.

Os quatro acusados

foram encaminhados para
a Delegacia de Polícia Civil

de Jaraguá do Sul e vão

responder inquérito poli
cial por furto qualificado.
(FABIANE RIBAS)

.Apo�'� .ente com ambulância mata cinco pessoas em SP
S,\o PAULO - Um aci

dente na Rodovia Ademar

de Barros (SP-340), que
liga os municípios de Mo
coca e Casa Branca, no in-

terior do Estado de São

Paulo, deixou cincomortos
ontem pela manhã. Segun
do a PRE (polícia Rodo
viária Estadual), uma arn-

bulância, de placa GMG-

8151, de Guaracésia, Minas
Gerais, bateu de frente

com um caminhão, de pla
ca DBV-9609, de Brotas.

R: Barão do Rio Branco, 296 - Sala 1 -

'""""' C_e__n_t�<?, - JarafJuá ,do"",S""u"",'I ,",� _

As cinco pessoas que esta

vam na amb�lânciamorre
ram.

O motorista do cami

nhão nada sofreu.

,CORREIODO

rovo

Há 83,anos

servindo a

comunidade

da 'Região
do Vale do

Itapocu

Jovem viciado decapita a

avó no Rio de Janeiro
RIo DE JANEIRO - Su

pcstamente em crise de

abstinência de cocaína, um
adolescente de 16 anos,

cujo nome não foi revela

do, decapitou na quinta
feira a avó, Tereza Lucas

da Silva Costa, de 59 anos.

O crime aconteceu em

Volta Redonda, na Região
do Médio Paraíba, no

Estado do Rio de Janeiro.
O jovem morava na

Alemanha com os pais e

veio para o Brasil há dois

meses, a pedido da avó,
que tentava livrá-lo do vício

da droga, levando-o para
a igreja. O crime foi na sala

da casa da avó, no número
85 da Rua Novo México,
por volta das 6 horas. O '

bairro, Santo Agostinho,
fica numa área de classe

média da cidade.

O adolescente e a avó

estavam sozinhos na casa,

onde mora também o tio

do rapaz, Lamartine da

Silva Costa, de 36 anos,

que dormira fora. Confor

me a polícia, Tereza e o

neto discutiram e o rapaz

pegou uma f�ca na co

zinha e a decapitou. Em
seguida, colocou a �abeça
num saco plástico. Acre
dita-se que o jovem tenha

jogado a cabeça da própria
avó, acondicionada em um

saco plástico, no Rio Paraí

ba do Sul. Ao chegar em
casa, o tio do jovem ainda

se encontrou com o so

brinho na varanda, quando
ele saia com o saco nas

mãos.

Na sala, Costa depa
rou-se com a cena trágica:
'a mãe, degolada, ajoelhada
do lado do sofá. Mais

tarde, ainda em estado de

choque, declarou: "Ele (o
sobrinho) não é normal.

Ele é um monstro." Depois
de livrar-se da cabeça da

avó, ele ainda voltou para
casa.

Os vizinhos chamaram ;�
a polícia e, aos gritos de

"assassino", tentaram lin

chá-lo quando ele foi leva

do para a delegacia. O ga
roto foi encaminhado para
um hospital, cujo nome
não foi divulgado por
razões de segurança, e está

sob custódia da Justiça. A
Secretaria de Saúde de Vol-
ta Redonda informou que
o adolescente e a avó

haviam passado a última

terça-feira na unidade de

desintoxicação de depen
dentes químicos da cidade, ,

em busca de tratamento. •
No dia 24 de novem

bro de 2002, a polícia de

São Paulo prendeu Gus

tavo de Macedo Napolita
no, de 22 anos, que con

fessou ter matado a pró
pria avó, Vera Kuhn Mace-

.

do, de 73 anos, e a empre
gada da família, Cleide
Ferreira da Silva, de 20

anos. Os assassinatos acon

teceram em uma casa no

Planalto Paulista, bairro"
paulistano de classe média

alta. Gustavo tentava con

s,eguir dinheiro para com

prar drogas, e já havia con
sumido cocaína.

Menina de 13 anos mata

padrasto em MG
BELO HORIZONTE - A menor atingiu o padras-

Uma menina de 13 anos

matou o padrasto com

uma facada, na madrugada
de ontem, no Bairro Paulo

VI, Região Nordeste da·

capital mineira. Segundo
informações da polícia,
B.R.S. tentava defehder a

mãe, que estava sendo

agredida por Aldair Antô
nio da Paixão, de 33 anos.

to nas costas. A vítima che-
,

gou a ser levada para o �'�
Pronto-socorro João 23, ,

mas não resistiu ao feri

mento e morreu em segui
da.

A menina foi levada pa
ra a Delegacia de Menores.

Ela seria encaminhada

ainda ontem ao Juizado de

Menores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F-I
POR FLÁVIO COSTA

TESTE É TESTE

A Ferrari tomando pau daMcLaren nos testes. As duas com
os carros do ano passado. É uma boa noticia. Nada contra a

Ferrari, apenas tudo a favor da' competição. Se aparecer
mesmo uma equipe capaz de andar junto, é ótimo. A vez da

Williams foi no ano passado. Não conseguiu. Agora, até a

Ferrari diz, é a hora da McLaren. Pode ser. Mas teste é teste,

já dizia Úrn velho piloto.
Aliás, todos dizem amesma coisa. Ninguém sabe com quanta
gasolina, com quais pneus, etc. cada um está andando. De

qualquer forma, aMcl.aren é aúnica esperança, por enquanto.
Pelo 'menos até a Williams começar a andar com seu carro

:) novo, que segundo os homens da casa será muito diferente
do carrinhomequetrefe do ano passado, que de bommesmo

só tinha motor.

Digo que é a única esperança porque no final das contas o

regulamento deste ano ficou tão parecido com o do ano

passado que não dá para achar que vai virar tudo de cabeça
para baixo. Tecnicamente, o fim da eletrônica era o mais

importante. Mas deram tempo demais para todos treinarem
e se adaptarem. Assim não tem graça.
Além da McLaren, a esperança é o novo treino de

classificação. Pode serque alguma surpresa aconteça nos grids,
melhorando as corridas. A história de isolar os carros em

parque fechado depois da classificação, é verdade, tira das

grandes a chance de mudar tudo para a corrida, mas no fim

.um carro mais rápido de uma equipe mais rica será sempre
melhor que o calhambeque de um time pequeno, mexa-se
nele ou não.

"Mas teste é teste, eu dizia. Por isso, que se olhe para esses

treinos de inverno.com certa cautela. AJordan andando lá na
frente, por exemplo. Uma: vez a Prost fez o mesmo. A

Arrows, até recorde de Barcelona bateu.'Depois, as duas
foram os desastres de sempre. Testavam abaixo do peso
mínimo par.a; enganar patrocinadores. Parece ser o caso da

Jordan) agora:
E há os que enganam ao contrário, também, andando devagar
para não assustar os outros. Foi o queminha equipe fez sábado
passado na preliminar dasMilMilhas. Nossa carreteiraDKW
Virou em 2min40 em Interlagos. Todos sabem que eh vai
fazer 2minlO. Mas era apenas um teste. Teste é teste.

MINARDI FELIZ COM ATUAÇÃO DE WILSON
D

AMinardi teve complicação nos testes de Valência. A equipe,
que fez quarta-feira o primeiro treino de 2003, não conseguiu
chegar a um acordo com a Bridgestone e foi obrigada à usar

os pneus slicks da Avon na F�3000 nos trabalhos que Justin
Wilson realizou.A equipe demonstrou satisfação coma estréia
do inglês.
- Não foi a posição mais confortável que já me coloquei

j,�
em um car:o d� corrida, mas meu objetivo �oje er� .m.e
acostumar a' eqwpe e ao carro. Tudo ok -, disse Wilson.
''Estou também particularmente satisfeito em ter feito hoje
minha estréia 'oficial como piloto de F-l. Estou ansioso para

, guiar o carro novo assim que possível", diz. ''Tirando as
, circunstâncias estranhas do nosso teste, fiquei bastante

� impressionado com a performance de Justin", falou o dono

;�),; da Minardi, Paul Stoddart ''Ele nos causou um sorriso que
i fez esquecer os problemas com os pneus."
\ Sobre a desavença com a Bridgestone, Paul falou: ;'Eu
II sinceramente espero que eles cumpram o que está 110

\Regulamento
Esportivo para forneceros pneus para os testes

de Jos (Verstappen) amanhã.

l Quero agradecer à Avop pelo apoio e pelos ótimos

Jcompostos.
Considerando que eles não têm experiência n�

atual F-1, o trabalho foi excepcional."

(j

�-�.
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I COMPETiÇÃO: SERÃO DISPUTADAS 9 ETAPAS DO TORNEIO NORTE CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA

LNCIM divulga O calendáriode
atividades previsto, para 2003

]ARAGuA DO SUL - A

LNCTM (Liga Norte Cata

rinense de Tênis de Mesa)
iniciou as atividades deste

ano no dia 14 de 'janeiro. Os
técnicos Marcos Albino e

Rodrigo Tolentino Luz fo

ram a São Paulo participar
de curso para técnicos da

CBTM (Confederação
Brasileira de Tênis deMesa),
com intuito de trazer novas

idéias para Jaraguá do Sul.

Na ocasião, foi entregue o

certificado de' técnico nível

II daUnião Latino-america

na de Tênis de Mesa aos

dois profissionais da área.

Segundo informações do

presidente da entidade es

portiva, Rodrigo Tolentino

Luz, o calendário de 2003

está cheio de atividades. Ao

todo, serão realizadas nove

etapas do Torneio Norte

Catarinense de Tênis deMe-

Horst Baümle

Torneio deste ano será, realizado em nove etapas

sa nas seguintes categorias
(masculino e feminino): Pré
mirim, 9 anos, Pré-mirim 11

anos,Mirim 13 anos, Infantil

15 anos, Juvenil 18 anos e

Adulto, com idade livre. As

datas estão previstas para 22
de março, 26 de abril, 24 de
maio, 28 de junho, ,19 de

julho, 23 de agosto, 27 de

setembro, 25 de outubro e

29 de novembro. Os adetas

destaques vão receber pre
miação, troféu para o pri
meiro colocado e medalhas

do 20 ao 80 de cada catego
ria. No dia 8,de dezembro,
haverá a festa de encerra

mento com premiação aos

'melhores de 2003. A taxa de

inscrição nos torneios será

de R$ 8,00. ''A intenção é

integrar os adeptos desta

modalidade e fomentar

aindamais a prática do tênis
de mesa", diz.

Além dos. torneios no

.mês de junho, a LNCTM

vai trazer paraJaraguá do Sul
o coordenador técnico da

Confederação Brasileira de

Tênis de Mesa, Francisco

Camargo, que já foi técnico
da seleção brasileira em três

olimpíadas, além de adetas
, '

de nível internacional, con-
forme calendário de com

petições. Neste período,
haverá palestras, treinamen
tos, exibições e brincadeiras.
A LNCTM está à disposi-,
ção dos interessados em ob
ter mais informações sobre
o tênis de mesa at;ravés dos
telefones 9952-8478 ou

9975-3120.

FCC altera datas do Santa CatarinaMountainBike Beach
FLORIANÓPOLIS - A so, entre Itapoá e Enseada,' competidores se deslocarão taxa-passa a R$ 40,00� Será

FCC (Federação Catarinense em São Francisco do Sul, fi� . por meio de balsa fazendo oferecido al�jamento aos

de Ciclismo) transferiu para
.

cou prejudicado e a entidade a travessia da Baía da Babi- primeiros 80 inscritos. Os
I

meados de fevereiro a pro- optou por transferir o even- tanga.A largada da etapa se- três primeiros colocados de
va de abertura de seu calen- to. O Santa CatarinaMoun- rá na localidade de Laranjei- cada etapa serão premiados .

dário. Com isso, vai realizar tain Bike Beach 2003 será ras, sendo concluída no bal- com troféus e medalhas. Os
O Santa Catarina .Mountain desenvolvido em duas eta- neário de Enseada, em São campeões do Santa Catarina
Bike Beach nos dias 15 e 16 pas, num total de 87 quilô- Francisco do Sul, após 48 Mountain Bike Beach, nas
de fevereiro, concentrado

.

metros. A primeira etapa quilômetros de percurso, categorias Elite, Sub-30 e

no litoral Norte do Estado. será entre Itapoá e aVila da com passagem pela região Júnior receberão R$ 200,00;
A prova, que se tornou tra- Glória, na parte continental da Praia do Ervino. para os vencedores das ca-

dição nos últimos anos, esta- de São Francisco do Sul, nu- As inscrições ficam aber- tegorias Master e Feminino,
va prevista para este fim de ma distância de 39 quilôme- tas até dia 12 de fevereiro, R$ 150,00. A FCC alerta

semana. Porém, devido às tros. Esta prova será desen- com taxa de R$ 20,00 por que a premiação em dinhei-

chuvas, o trabalho de verifi- volvida no dia 15 de feverei- adeta. Também serão aceitas ro será somente para as

cação e demarcação da pista ro, sábado. Na segunda eta- inscrições momentos antes categorias com um mínimo

que será utiliZada no percur- pa, dia 16 (domingo), os da largada, mas neste caso a de dez inscritos.

Litoral catarinense inaugura a temporada 2003 de Pádel
BAlNEÁRIoCAMooRIÚ

Neste final de semana vai

acontecer no município o

Campeonato "Rede TV Sul

Sumrner", que vai abrir o
calendário 2003 de Pãdel."
Os jogos vão acontecer nas,

academias Marbella .Padle,
Pádel.Cuco e em urna can

cha de vidro que será mon
tada na Praia Central, à bei
ra-mar. Para os adetas inseri-

tos na primeira categoria vai
haver uma premiação em
dinheiro. De acordo com

o presidente da CBP (Con
federação Brasileira de Pá

del), Adilson Dallagnol, a

expectativa para este torneio
é muito boa. ''Acredito_que
teremos um grande torneio,
pois Santa Catarina tem um

número muito grande de

praticantes", comenta.

Este ano, acontece em

Curitiba o mundial de me

nores, onde asmelhores du

plas do mundo estarão pre
sentes. Diante deste fato a

expectativa para os cam

peonatos são de jogos mais
emocionantes. "Todos os

campeonatos que antecede
rem oMundial terão um va

lor muito grande, pois os

adetas querem mostrar ser-

viço para serem convoca-

. dos para omundial", afirma

Dallagnol. O Pádel é prati
cado sempre por duas du

plas. As partidas são disputa
das em três sets, com conta

gem idêntica a do tênis, com

,

uma parede ao fundo.

O jogo é reconhecido

hoje com o "esporte da fa

mília',', pois pode agregar
crianças, jovens e adultos.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTAS
I NOVIDADE: ENTIDADE ESPORTIVA VAI PROMOVER ESTE ANO O PRIMEIRO CAMPEONATO INTERFIRMAS

Fundação. divulga calendário
-de 2003

CORUPÁ - A FME

(Fundação Municipal de
Esportes) vai divulgar o ca

lendário de atividades pre
vistas para este ano, na pró
xima semana. Ainda em

discussão, os responsáveis
pela entidade esportiva
avaliam a realização dos

três campeo�atos disputa
dos em 2002 (Interbairros
de Futsal, Aberto de Futsal

e Campeonato Varzeano),
além de uma nova com

petição, também de futsal,
destinada a empresas,

denominado Campeonato
Interfirmas. O diretor de

Esportes da FME, Adal
berto Maia, diz que a inten-

•�

na proxima semana
ção destes eventos é opor
tunizar a integração entre a

comunidade e incentivar a

prática esportiva e, conse

qüentemente, ter estilo de

,

vida mais ativo, promo
vendo a saúde de todos.

As aulas das escolinhas
de futebol, futsal, caratê e

vôlei terão início paralelo
ao começo das atividades

nos colégios.
Ano passado, as es

colinhas de esporte do

Município envolveram

aproximadamente 350

atletas, no futsal (de 4 a 16

anos) e vôlei (de 7 a 16

anos); cerca de 90, no fute
bol (de 9 a 16 anos), e uma

média de 45 pessoas adep
tas do caratê, com idade

livre. "Este ano, vamos dar
início ao Projeto Desporti
vo de Base, que visa traba-

-

lhar o esporte na vida de

'estudantes, de forma a esti

mulá-los a desenvolver
uma atividade física, ensiná
los a ter disciplina, a ganhar
e perder, além de pensar e

agir em equipe", diz.,
Para manter as escoli

nhas, os responsáveis pela
FME contam com apoio
de mais de 25 empresas da

cidade, além de apoio de

pais de atletas. "Com estes

recursos contratamos os

professores gabaritados

, ,

para ensinar as cnanças e

investimos na aquisição do
material necessário em

cada modalidade esporti
va", explica.

A aulas das escolinhas

de futsal e vôlei no ginásio
municipal, nas segundas e

quartas-feiras, terças e

quintas-feiras, respectiva
mente.

Os atletas de caratê trei

nam nas terças e quintas
feiras, na academia locali

zada no centro da cidade,
e os adeptos de futebol de

campo treinam também

nás t�rças e quintas-feiras,
no Estádio do Dom Pe

dro II. (FABIANE RIBAS)

EquipeMalwee volta- a tremar emJS nesta segunda-feira
jARAGUÁ DO SUL ---;

Ontem, foi o último dia de

treino da pré-temporada
da equipe Malwee de

futsal, realizado na cidade
de São Joaquim, desde o

dia 20 de janeiro. Neste
período, os atletas fizeram

testes físicos no período
da manhã, e, à tarde, dedi
caram-se nos treinos com

bola. Com o� Jogos amis

tosos disputados neste pe
ríodo; o técnico Fernando

Ferretipôde avaliar as con

dições técnicas dos joga
dores. "Estes dias aqui em
São Joaquim foram exce

lentes, achei que realmente
foram muito proveitosos.
Taticamente ainda é muito

cedo para falar qualquer
coisa sobre o grüpo, mas
tecnicamente todos estão

muito bem, nosso time

está muito bem estrutura

do e conta com atletas

rquivo

Ferreti está contente com o rendimento dos atletas

muito dedicados e deter

minados em trazer resulta

dos positivos para Jaraguá
do Sul", considera o téc

nico.

Os atletas e dirigentes
retornam para oMunicípio
este final de semana e- reto

mam os treinos físicos na

segunda-feira pela manhã,

no Parque Malwee, e, com
bola, à tarde, no ginásio da

empresa Duas Rodas In

dustrial, já que o Ginásio

Wolfgang Weege está em

reforma. O único desfal

que é o ala Clemilton, que
ainda está em fase de recu

peração, depois de ter so

frido lesão no púbis. Ferreti

diz que, _livre de cirurgias,
o atleta começa a treinar

levemente na segunda
feira.

A equipe Malwee �cei
tau a proposta de partici
par de um torneio que será

realizado em Cascavel, no
Paraná. Na próxima quin
ta-feira, dia 6, os jogadores
viajam para aquela cidade,
onde vão entrar em quadra
contra o time local, além
dos grupos de Maringá e

Londrina.
Nesta terça-feira, dia 4,

será realizada a apresenta
ção dos atletas contratados

para esta temporada, bem
como a exposição dos uni

formes da empresa patro
cinadora, Malwee Malhas.

O evento será nas depen
dências da Caraguá Veí

culos, a partir das 19 horas,
e será aberto à comunidade
em geral. (FR)

Campeonato Catarinense neste final de s_emana
O departamento técni

co da FCF (Federação Ca

tarinense de Futebol) alte
rou a data e o horário da

partida Avaí x Joinville, do
grupo A, para hoje, às 18

, horas, no Estádio Aderbal
Ramos da Silva, em Floria

nópolis, por solicitação do

mandante.

A partida Tiradentes x
,

Marcílo Dias, do grupo B,
também acontece hoje, no
Estádio Orlando Scarpelli,
às 17 horas. Criciúma x Fi

gueirense, terá transmissão
da RBS TV direto dó Es

tádio Heriberto Hülse, em

Criciúma, a partir das 16

horas. Confira a rodada

completa: amanhã, a partir
das 17h30, acontecem

jogos da quarta rodada do

Campeonato Catarinense

de Futebol.

Pelo grupo A, o Tuba
rão vai receber o H. Ai-

chinger, no Aníbal Torres

Costa. Pelo grupo B, no
mesmo horário; jogam
Lages e Chapecoense, no
Estádio Vidal Ramos Jú
nior, em Lages, e o Caxias

vai enfrentar o Alto Vale,
no Ernesto Schlemm So

brinho, em Joinville.

CRICIÚMA ENFRENTA PROBLEMAS

O Criciúma está com problemas para o clássico

contra o Figueirense, em Criciúma. Não bastasse

a segunda derrota seguida e a queda para o quarto
lugar na classificação do grupo A, o técnico Abel
Ribeiro não poderá contar c0!ll os volantes
Edinho e Cléber Gaúcho, ambos com lesões

musculares.

AvAí PENSA EM REFORÇOS
Depois do empate por 1 a 1 diante do líder

Atlético, em Ibirama, os dirigentes e a comissão

técnica do Avaí decidiram buscar reforços. Um
lateral que atue nas duas posições, um meia e

um atacante são 'as prioridades. ''Até segunda
feira devemos ter novidades", disse o presidente
Nilson Zunino.

Para o jogo de sábado, às 18 horas, contra o

Joinville, na Ressacada, 9 técnico Adílson Batista
_

não poderá contar com o zagueiro Beta, suspenso
pelo terceiro cartão amarelo. Douglas, da equipe
de juniores, deve ser o substituto.

JOGADOR DO FIGUEIRA FORA DO ESTADUAL
O lateral-esquerdo Triguinho, do Figueirense,
sofreu uma fratura no pé esquerdo e vai ficar

afastado dos gramados por 45 dias. A contusão

que tirou o atleta do campeonato catarinense ,"�
aconteceu no jogo de quarta-feira, contra o

-

Tubarão, vencido por 1 a O pelo Figueirense. "Ele I

vai ficar quatro semanas com o pé imobilizado.

Depois vamos analisar sua reação. Acredito que
deva demorar entre 40 e 45 dias seu retorno aos

campos", disse o médico Antonio Tavares. Para

6 lugar de Triguinho o técnico Heron Ferreira

deve promover a estréia de Edson, indicado pelo
próprio treinador, com quem trabalhou no Santa

Cruz.

O time entra em campo hoje, às 16 horas, em
Criciúma.

f)
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