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Governo pretende unificar os regimes de Previdência Social; aumentar trabalhadores filiados ao regime
geral de Previdência Social e praticar punições mais severas aos praticantes de sonegação fiscal

Pessoas buscam orientações
sobre reforma da Previdência
o despachante previdenciário Everaldo Apa

recido Corrêa afirma que aumentou em aproxima
damente 80% a procura por informações sobre as

modificações na Previdência. Segundo ele, soluções
paliativas e que se prestam apenas a sustentar o

Projeto busca estimular a comunidade para contribuir
com a preservação do meio ambiente na região

Recicladores recebem estímulos
o Centro Universitário de Jaraguá do Sul abre

oportunidade para melhorar a qualidade de vida das

pessoas envolvidas na coleta de material reciclável.

PÁGINA 6

discurso da reforma do Estado, justificando pro
messas eleitorais, não é o que deseja a sociedade,
cansada de ouvir sempre as mesmas lamentações
e explicações inverossímeis.

PÁGINA 4

Uma das obras realizadas pela administração pública
foi no Hospital Santo Antônio, com custo de R$ 40 mil

Prefeito deGuaramirimmostraobras
Na manhã de ontem, o prefeito de Guaramirim,

Mário Sérgio Peixer (PFL), levou a imprensa e seu se

cretariado para ver de perto obras da administração.
PÁGINA 7

[ I
i

o superatleta João Jorge Souza dos
Santos, de 15 anos, espanta os

adversários com o seu tamanho.

Ele, de 2,06 metros, faz parte da

equipe de vôlei da Marisol/FME e

foi convocado pela Federação Ca
tarinense de Vôlei. Página 11

Inaugurado gabinete
do deputado Dionei

Foi inaugurado. o gabinete des

centralizado do deputado estadual

DioneiWalter da Silva (PT). Dezenas
de petistas e simpatizantes compare
ceram à confraternização.

PÁGINA 3

Tito Hille vai expor
suas mais recentes

obras em Blumenau
PÁGINA 8

Cotação de ontem
.

Compra venda

COMERCIAL 2.9151 2.9159

PARALELO 2.8700 2.9900

TURISMO 2.9500 3.0500
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Bush precisa conter
seus terroristas II

MAURÍLIO DE CARVALHO -Jornalista

A pretexto de combater o terrorismo, o presidente dos

Estado Unidos, George Busch, inventou a guerra do

Afeganistão. País dominado pelo fundamentalismo dos

talibãs, que os próprios estados-unidenses colocaram no

poder. Anteriormente, durante as ofensivas militares israe

lenses na Palestina, Bush justificava barbárie dizendo que o

líder palestino, Yasser Arafat, deveria conter seus terroris

tas, numa alusão às respostas dos homens-bombas. Agora,

_

promove um massacre n9 Iraque para proteger o mundo

das armas' de destruição em massa, que ainda não foram

encontradas. \

Mas o que é terrorismo? Na visão do 'governo americano

e aliados, em especial judeus e ipgleses, são atos violéntos

cometidos pelos inimigos ou ações, mesmo políticas, da

queles em dissonância com a cartilha de Washington. Toda

via, terrorismo é tudo o que causa terror, que impõe o medo,
destrói as coisas materiais e aniquila a alma. Mais ou menos

o que os Estados Ünidos fizeram na Coréia e no Vietnã e

que Is{ael promove nos territórios ocupados.
A contradição é firmada pela postura assumida pelos

. países ditos. civilizados diante dos abusos e das arbitrarie

dades. No 'final do ano passado, quatro militares america

nos que lutaram no Afeganistão mataram as mulheres com

requinte de violência. Uma foi estrangulada, outra apunha
lada várias vezes e duas mortas a tiros. O que são esses

homens senão terroristas?! Como devem estar os familiares

das vítimas e o local onde vivem?

Esta semana, um estudante de uma escola do Estado da

Pensilvânia disparou contra um professor e depois se suici

dou. Essa pão é a primeira vez que garotos promovem ter

ror nas escolas dos Estados Unidos. Crimes violentos não

são novidades nas terras de Tio Sam. Três por dois vetera

nos das guerras atiram contra pessoas i�ocentes. Há ainda

registro de ações terroristas cometidas por fanáticos de al

guma seita, além da violência policial e do preconceito raci

al, que causa terror em quem não é branco.

O terror doméstico é reflexo da política norte-america

na, que prega a violência para resolver as diferenças. A cul

tura do ódio é disseminada pelo cinema, maior e mais efi

caz veículo de propaganda do "american style". Quem não

. conhece Rambo, Exterminador do Futuro, Bradock e tan

tos outros "heróis", orgulhos de Tio Sam? M�s lá o terroris

mo é concebido de forma distinta. Por isso, Bush não con

tém seus terroristas, que continuam a apavorar a população
e a saquear os

_

tesouros dos museus do Iraque.

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 dj",ito'", sintetizar o texto e fazer as CO""'ÇÕe5 ortográficas e gramaticais necessárias.
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"Universidade às avessas"
Toda vez que acontece um

crime violento,como amorte de

Gervázio Olberman - atingi
do na cabeça com reiterados

golpc:;s desferidos com uma pe
dra-, ocorrida na última quin
ta-feira, levanta na comunidade

uma maré de repulsas e bandei

ras de medidas punitivas mais

severas para os transgressores da

lei. Ele foi encontrado no Ribei

rão do Cavalo, Bairro Nereu

Ramos, em Jaraguá do Sul, e a

polícia investiga o causador de

tamanha brutalidade. Há quem
peça até pena demorte ou a pri
são perpétua para os mais peri
gosos e um tempo maior de ca

deia para outros tantos indivídu
os que saem da trilha da condu

ta determinada pelo cotidiano

legal.
Porém, o nosso sistema pe

nitenciário não regenera nem

ressocializa a pessoa condenada

pelaJustiça Criminal. Ao contrá
rio, é de conhecimento geral, que
a cadeia perverte, corrompe,
deforma e despersonaliza. Até
mesmo a vítima deste assassina

to não possuía bons anteceden
tes, segundo a polícia. A prisão,
é uma universidade às avessas,

onde se aperfeiçoa amontagem,

r Aprisão, é uma
universidade às

avessas, onde se

aperfeiçoa a
montagem, em nível
de graduação e pós�
graduação, em todo

o tipo de crime

grave _J
em nível de graduação e pós-gra
duação, em todo o tipo de cri-

me grave.
A prisão, comomonstruosa

opção, sobreviveu ao longo dos

anos sem jamais perder suas fei
ções ancestrais de castigo. Mes
mo com os acontecimentos ci

entíficos da globalização, não se

vê ninguém sair do cárcere me

lhor do que quando entrou. O

egresso da penitenciária é atira

do a uma obrigatória
marginalização propulsora de

apenas uma saída: a incorpora
ção ao crime organizado. Em
prego?Muito difícil! Reincidên
cia?Muito provável! Competên
cia e determinação são peças

importantes no planejamento de
operações para vencera crise nas

prisões, mas a falta de capacida
de, para que se plantem oportu-

nidades de mecanismos de pro

teção, intensifica o imobilismo d

governo e alimenta o impulso d

não se praticar penas alternativas
como a que acontece no Muni

cípio de Curitibanos, por exem

plo, considerada um exemplo n

Estado. Esses segmentos, insen

síveis diante do panaram'

prisional que transforma homen
em feras e aumenta a legião d

desajustados, teimam em nã

compreender que o Brasil conti
nua com o antiquado modelo

cujamentalidade não vai além d

banalização do Direito Penal.

Por outro lado, não dá mai

para tolerar que a administraçã
pública federal, funcionand
como um financiador, distribu
indo dinheiro aos Estados a ca

movimento de rebeldia ou mo

timo O custo mensal de um pre
so, segundo es ta.tts ticas

corresponde ao que se gasta co

duas crianças na escola. Enquan
to isso, a sociedade dilata um

pouco mais os prazos de sua in

dignação e, lá nas prisões, o únl

co horizonte da populaçã�
carcerária é a luta feroz pela 50'

brevivência sem a esperança d�

consenso e da restauração pes
soaI.
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o presidente da SC-GÁS (Companhia de Gás de

Santa Catarina) e suplente de deputado federal, Otair

Becker, afirmou, em Florianópolis, que seu objetivo
atual é desenvolver um bom trabalho na presidência
da companhia. Destacou que seu desligamento da

Oxford S.A.; com a venda de suas ações, vai lhe

permitir maior dedicação às ações voltadas à

administração estatal. Quanto aos comentários

apontando-o como virtual candidato à Prefeitura de

São Bento do Sul, Becker afirma, nesse momento,

que o assunto não é prioridade, enfatiza, dizendo

que tudo tem sua hora e que todos os nomes

apresentados são merecedores .do respaldo popular
pela imensa folha de serviços prestados à

comunidade. Otair Becker, no entanto, não descarta

a possibilidade de vir a ocupar uma cadeira na

Câmara Federal, onde poderá realizar ações de apoio
ao governo de Luiz Henrique da Silveira.

ENTRE ASPAS _

"Meu mandato será pautado pelas reivindi

cações da comunidade que represento." A

afirmação é do deputado estadual Dionei

Walter da Silva (PT), durante a confraterniza

ção de inauguração oficial de seu gabinete em

Jaraquá do Sul.

formar a pessoa sobre os

seus direitos e lutar, junto
com elas, para que eles se

jam respeitados", afirma o

deputado.
Outro fator que o de

putado fez questão de fri

sar é de que o gabinete não
será uma sede do PT, mas
afirma que, por pertencer
ao PT, todas as ações do

gabinete vão ajudar a en

grandecer o PT emJaraguá
do Sul e na região. ''Vamos
trabalhar sempre em

sintonia, respeitando os es

paços e prezando a ética,
que sempre foi a nossa prin
cipal característica", assina
la o deputado. Na avaliação
de Dionei, a descen

tralização do atendimeni:o

faz parte de seu projeto
político na região, que é o

de sempre estar atento e

sintonizado com as neces

sidades e reivindicações da

população da região. No
que se refere ao seu futuro

político, Dionei esclarece
que, por enquanto, ainda
não está definido quem

poderá ser o candidato a

prefeito de Jaraguá do Sul

nas próximas eleições mu

nicipais. "Temos outros

nomes capacitados para
concorrer", afirma Dionei.

I INAUGURAÇÃO: DEZENAS DE PETISTAS, SIMPATIZANTES E OUTROS POLfTICOS COMPARECERAM AO EVENTO

Deputado Dionei Walter da Silva

.instalagaPineteemJaraguádoSul
}ARAGUÁDO SUL-Em

clima de festa e descontra

ção, o deputado estadual

DioneiWalter da Silva (PT)
inaugurou, oficialmente, na
quinta-feira desta semana,

Dia Internacional do Tra

balho, o seu gabinete em

Jaraguá do Sul. Ele apre
sentou toda a estrutura de

funcionamento da sede lo

cal para imprensa (café da

manhã) e aos petistas, sim
patizantes, amigos e repre
sentantes de vários segmen
tos produtivos da cidade

em confraternização reali

zada a partir das 17 horas.

Compareceram ao evento

também alguns vereadores,
como, Jean Carlo Leut

precht (pTB) e ainda o pre
sidente do PP de Jaraguá

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS
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Cesar Junkes

Deputado inaugurou, com festa, seu gabinete em JS

do Sul e secretário de Pro

dução da Prefeitura, Dieter

Janssen, e do presidente do
PL, Leónidas Nora. O pre
sidente do PP salientou a

organização do PT e disse

que o seu partido também

prega a união e que admi

ra a trajetória de luta de

Dionei em Jaraguá do Sul.

Já o presidente do PL afir
mou que a dobradinha re

alizada em nível federal,
entre o PT e o seu partido,
poderia se repetir nas pró
ximas eleições municipais.

O deputado Dionei

ressaltou, em seu discurso,
que sua atuação parlamen
tar sempre será pautada
pelas prioridades indicadas
pela comunidade que re

presenta. "Quero legislar
não apenas para o povo,

mas junto com ele",
enfatizou o deputado, que
enumerou aos presentes
todo o trabalho que, em

apenas três meses de man

dato, já conseguiu agilizar
na Assembléia Legislativa.

O gabinete do deputa
do funcionará de segunda
a sexta-feira, em horário

comercial, e servirá como

elo com 'a base. Está fun

cionando corri uma equi
pe de seis assessores, que
estarão à disposição da

comunidade para a reso

lução de situações geradas
'pelas mais diversas áreas,
especialmente os casos de

desrespeito aos direitos

humanos. Dionei ressalta

que' o gabinete não funci

onará de forma assis

tencialista. "Aqui vamos in-

Carlos Vieira já havia de

monstrado sua preocupa

ção com o cumprimento
da lei, no destino dos re

cursos públicos estaduais,
quando pediu para a Co

missão de Constituição e

Justiça da Assembléia

Legislativa sustar o Decre

to Governamental nO 84,
de 25 de março, elabora

do -pela Secretaria de Pla

nejamento, que transferia

R$ 6 milhões da verba de

contingência para campa
nhas informativas. "O de

creto contrariava a Lei de

Diretrizes Orçamentárias e

o governo reconheceu

isso", disse Vieirão.

Deputado do pp é contra reajuste de salário
FLORIANÓPOLIS - O

deputado estadual Antônio

Carlos Vieira (PP), mais
conhecido como Vieirão,
questionou, veementemen
te, durante a sessão plená
ria do último dia 30 (quar
ta-feira desta semana), o
decreto legislativo que re

ajustou o salário do gover
nador para R$ 8 mil, do
vice para R$ 7 mil e dos

secretários de Estado, para
R$ 6 mil. ''A fixação des

ses subsídios deveria ser

proposta por um projeto
de lei e não por decreto

legislativo", alertou o de

putado Vieirão.

O deputado Antônio

Disposto a fiscalizar toda

e qualquer aplicação do di

nheiro do contribuinte, o

deputado também pediu
para que fosse votada logo
a resolução que trata da es

trutura funcional no

Legislativo, permitindo ou

não.a manutenção de asses

sores e de estrutura de apoio
aos deputados-secretários.
"Estou recebendo uma en

xurrada de e-mails da po

pulação, indignada com os

abusos. Temos de tratar o

dinheiro público com zelo

ainda maior do que aquele
que sai do nosso próprio
'bolso", ressaltou o deputa
do em seu discurso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Reforma da Previdência gera
insegurança nas pessoas em JS

]ARAGuA DO SUL - o

despachante previdenciário
Everaldo Aparecido
Corrêa afirma que aumen-

!u
em aproximadamente

0% a procura por infor

ações sobre as modifi

cações na Previdência pro
postas ao Congresso.
"Embora poucas pessoas
entendam os números da

Previdência, topos serão

atingidos. Proclama-se,
pois, que o governo vei

cule mais informações so

bre as alterações, de ma

neira clara e objetiva, não
informando apenas que
trará benefícios à socieda

de", enfatiza.
De acordo com o des

pachante, são três os pon
tos principais da proposta
do novo governo: unificar

os regimes 'de Previdência

Social para os trabalhado

res dá iniciativa privada e

da área pública; aumentar

Cesar Junkes

Despachante previdenciário Everaldo Aparecido Corrêa

o número de trabalhado

res .filiados ao regime ge
ral de Previdência Social,
punições mais severas aos

praticantes de sonegação
fiscal e fraude.

A sonegação é u.rn dos

grandes males' e um dos

principais focos de sangria
de recursos do sistema

previdenciário, na opinião

de Corrêa. Para ele, a so

negação está dividida em

duas maneiras: a primeira
é derivada da evasão de

vínculos ao empregado
formal; e a segunda pro
vém das empresas que re

colhem normalmente os

valores do FGTS e contri

buições previdenciárias,
porém, se furtam dos re-

colhime.ntos que só podem
ser identificados por meio

de severo controle e con

fronto de dados. "A am

pliação da fiscalização é um

ponto de grande destaque.
Mas essa ampliação deve

anteceder uma reforma

administrativa geral de pro
cedimentos e uniformiza

ção de entendimentos,

ponto esse de maior difi

culdade em face à falta ou

conflito de informações
existentes entre os órgãos
envolvidos", acrescenta.

Corrêa acredita ainda

que soluções paliativas, e

que .se prestam apenas a

sustentar o discurso da re-

.

forma do Estado, justifi
cando promessas eleitorais,
não é o que deseja a socie

dade, cansada de ouvir

sempre as mesmas

lamentações e explicações
inverossímeis. (JULIANA
ERTHAL)

Receita explica como entregar declarações atrasadas

]ARAGuA DO SUL - Se

você deixou para fazer na

última hora sua declaração
de Imposto de Renda e

não conseguiu enviá-la, ten
te ficar em dia com o Leão

o mais rápido possível,
alerta o chefe da agência da
Receita Federal, João Ba

tista Nunes. Quem atrasou

. a entrega será obrigado a

pagar uma multa mínima

de R$ 165,74, e a máxima,
de 20% do imposto devi
do. "Portanto, quantomais
o contribuinte demorar

para enviar sua declaração,
mais salgada vai ficando a

conta com a Receita", diz.
Além disso, o contribu-

inte que não estiver em dia

com a Receita estará sujei
to à fiscalização da Secre

taria da Receita Federal e

às respectivas conseqüênci
as administrativas (em casq
de, contribuinte funcioná

rio público, penalidades
como suspensão), cíveis
(execução fiscal) e penais
(crime de sonegação). As

formas de entrega da de

claração são as mesmas

que estavam vigentes até 30
de abril: pela Internet, por
telefone, disquete 'ou

CDROM e com formu

lários de papel.
Os programas continu

am disponíveis. Os núme-

ros para a declaração pelo
telefone são os seguintes:
0300-78-0300, quando a li

gação for efetuada no Bra

sil; 55-78300-78300, quan
do a ligação for efetuada

do exterior. A ligação custa

R$ 0,29 por minuto para
telefone fixo e R$ 0,63 para
telefone celular, além dos

impostos incidentais. No

exterior, as despesas do in
terurbano correm por con
ta do contribuinte.

Calendário de restituições
LOTE DATA DO PAGAMENTO

1° 16 de junho
2° 15 de julho
3° 15 de agosto
4° 16 de setembro

5° 15 de outubro

6° 17 de novembro

7° 15 de dezembro

NEUROLlNGüfSTICA
A filósofa, pedagoga e terapeuta Madalena Noemia

Hansen ministra palestra no dia 15 de maio, às 19h30, I
no Cejas (Centro Empresarial deJaraguá do Sul), sobre
Programação Neurolingüística. Através da palestra,
o participante aprenderá a utilizar a verdadeira lln- G

guagem do cérebro, melhorar a comunicação, esta- G

belecer com clareza seus objetivos pessoais e profis
sionais, compreender o comportamento das pesso- S

as, mudar os hábitos e comportamentos indesejados, G

estabelecer sintonia e confiança nas relações pessoais fi

e profissionais, como também acessar o inconsciente G

e desenvolver a intuição. O telefone para contato é

275-7010.

TREINAMENTO
Empresários, executivos, gerentes, líderes e profissi- n

anais que desejam desenvolver ou melhorar seu rela

cionamento grupal formam o público-alvo do curso

"Desenvolvimento Interpessoal", que o Núcleo de

Metalmecânica da Acijs (Associação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul) promove, entre os dias 9 e �

12 de junho, no período noturno, no Cejas (Centro �

Empresarial de Jaraguá do Sul). Com duração de 12

horas, a atividade será conduzida pela assistente social �

e socioterapeuta Ermeli Mariot. O investimento para I

integrantes do núcleo é de R$ 50,00, para associados �

da Acijs e Apevi R$ 60,00, e para não associados, R$ !

90,00. Inscrições com Jordana, pelo telefone 275-

7012.

UNERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do) Sul) dá (

continuidade ao projeto que envolve executivos nor

te-americanos e intercâmbios de estudos e negócios,
As atividades iniciaram na última quinta-feira e termi- (

nam amanhã, com seminários, sendo que, nesta se- (

gunda e terça-feira, haverá visitas a empresas e insti

tuições no municípios e cidades vizinhas. Os eventos

fazem parte de um módulo internacional chamado

"Negócios no Mercosul", que inclui as atividades no

hotel e visita nas empresas Kyly e Rodhen, para as

quais desenvolvem programas de consultoria inter

nacional, e também a Weg e a Teka, e o Lar Abdon

Batista, de Joinville.

ACIAG
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim) promove, nesta segunda-feira, às

18h45, no auditório da Aciag, a apresentação do

Empreender: "Unir para Crescer", uma iniciativa

onde não existe lugar pará rivalidades. A explanação
do Empreender será feita pelo consultor regional
Norte dá Facisc (Federação das Associações Comer

ciais e Industriais de Santa Catarina), Clovis Consolí

O presidente da instituição convida a todos a partici
parem desta promoção.
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Luta contra a abertura

do comércio
FRANCISCO ALANo - Presidente da Fecesc

A Fecesc (Federação dos Trabalhadores no Comér

cio no Estado de Santa Catarina) esclarece que a luta

contra a abertura dp comércio aos domingos é de to

dos os comerciários do Estado, de todo o Brasil, e dos

sindicatos comprometidos com o trabalhador. Tanto é

que, no ano passado, foi lançado em todo o Estado o

movimento contra o trabalho no domingo. E isso in

cluiu o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de

Jaraguá do Sul e Região. As acusações de alguns verea

dores de Jaraguá do Sul contra a presidente do sindicato

são absurdas. Ana Maria Roeder está apenas cumprindo
com sua obrigação de representante dos trabalhadores

no comércio de Jaraguá do Sul: está defendendo os in-

teresses dos comerciários.
'

A abertura do comércio aos domingos não é a solu

ção para o aumento das vendas no comércio. O que

garante boas vendas é dinheiro no bolso do consumi

dor. Na prática, o que acontece é que as vendas se dilu

em mais. Não há contratação de mais funcionários. Ou

seja, gera desemprego. Os funcionários que já estão nas

empresas se revezam. Os comerciários não ganham a

mais para trabalhar no domingo. As pequenas e médias

empresas fecham e desempregam porque não conse

guem se manter com .esse tipo de concorrência desleal.

Outro agravante é que o "horário livre" desagrega a

farrúlia e prejudica muito os trabalhadores no comércio,
que são em sua grande maioria mulheres, em função da

dupla jornada de trabalho. Além disso, o comércio não

é atividade essencial. A população já tem de segunda
feira a sábado para fazer suas compras. Essa exploração
contra os comerciários precisa acabar. Porque a Fecesc e

seus sindicatos filiados acreditam que direito não se re

duz, se amplia. E estaremos na defesa dos direitos dos

rabalhadores, sempre.
Se os vereadores de Jaráguá do Sul realmente quise

� rem fazer uma legislação que seja para a maioria da po
� pulação, então, que façam uma legislação em benefício
5 dos comerciários. Até porque muitos dos comerciários
-

ajudaram a eleger esses mesmo vereadores. Caso se

mantenha a posição de abrir o comércio no domingo,
então que todos os estabelecimentos abram nesse dia

também (Câmara de Vereadores, Prefeitura, creches,
escolas) e que todos trabalhem neste dia, inclusive os

orie
Isaflor

f.Rores �rranjos e Coroas

(47) 275-0058/9101-1778

I REDUÇÃO: o LITRO DA GASOLINA ESTÁ SENDO VENDIDO A R$ 2,29 NA REDE DE POSTOS MIME

"Deveria haver uma expli
cação mais detalhada à po

pulação sobre os índices

divulgados pela Petrobras,
que não são os mesmos das

bombas dos postos", asse
gura o comerciante Maurí- '

cio Valle. Deve-se calcular,
.levando-se em considera

ção todos os tributos em

butidos - impostos fede

rais e estaduais", salienta.
Mesmo tendo reduzi

do os preços� a Petrobras

continua praticando preços
superiores às cotações in

ternacionais, de acordo
com Chiodini. Ele 'avalia

que o reajuste terá pouco

impacto no lucro da com

panhia. Pelos cálculos; o
lucro da estatal será redu

zido em apenas 1%, e a

receita, em 5,4%. (JULIANA
ERTHAL)

o os: esar unkes

A expectativa é uma nova redução nos preços dos combustíveis

da nos próximos 15 dias,
quando a Secretaria da Fa- ,

zenda anuncia a revisão na

base de cobrança do ICMS

(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços).
Isso ocorre porque Santa

Catarina cobra o imposto
sobre Um preço presumido

de venda nos postos, deno
minado preço ponderado.

Apesar de animados

com esta decisão, muitos
consumidores ainda estão

confusos no que refere aos

preços divulgados namídia
nacional e sua representação
nos postos de gasolina.

Redução dos combustíveis
anima consumidores em JS

]ARAGUÁ DO SUL - ,A
redução nos preços dos
combustíveis divulgada
pela Petrobras, na última

quarta-feira, chegou inte

gralmente neste mesmo dia
ao consumidor que abas

tece seu automóvel na Rede

de Postos Mime, afirma
Paulo Chiodini. "O preço
reduziu 3,5%, ou seja, pas
sou de R$ 2,36 para R$
2,29 o litro da gasolina. Já
o diesel diminuiu em 6,5%
e o álcool não sofreu ne

nhuma alteração", explica,
acrescentando que o repas
se foi mais rápido porque
o anúncio foi feito com

antecedência e os postos
reduziram seus estoques.

A expectativa dos donos
dos postos de gasolina para
esta serr;.ana, segundo
Chiodini, é uma nova que-

Alunos do Senai iniciam apresentação dos relatórios
]ARAGUÁDO SUL-Os

alunos dos cursos técnicos

do Senai (Serviço Nacio

nal de Aprendizagem In

dustrial), de Jaraguá do Sul,
apresentam, nos próximos
dias 5 a 8 e 15 de maio, seus
relatórios de estágio super
visionado. Ao todo, serão
32 trabalhos, cuja exposi
ção 'será aberta à comuni

dade. "Criamos o Seminá

rio de Apresentação do

Relatório e Projeto do Es

tágio Curricular como for
ma de permitir que o alu

no exponha as atividades

que realizou para toda a

comunidade escolar e até

mesmo para representan
tes das empresas, que po
derão, assim, conhecer o
potencial de nossos alu

nos", afirma o diretor da

Diretor do Senai, Newton Gilberto Saloman

unidade, Newton Gilber

to Saloman.

A primeira parte do se

minário será realizada de

segunda a quinta-feira. Se

gunda, terça e quinta-feira
serão apresentados os rela

tórios de estágios de 18 alu-

nos do curso Técnico em

Eletromecânica. Na quarta
feira, os nove alunos do

curso Técnico em Eletrô

nica farão suas apresenta
ções. O seminário será con

cluído na quinta-feira, dia
15, com a apresentação dos

relatórios dos cinco alunos

do curso Técnico em Ves

tuário e Estilismo. As apre
sentações se iniciam sempre
às 18h30, no auditório do

Senai. Conforme Saloman,
o objetivo do estágio é pro

porcionar ao educando a

complementação dos estu

dos realizados na fase es

colar do curso sendo pla
nejado, executado, acompa
nhado e avaliado de acor

do com os currículos e

programas, constituindo-se

em um instrumento de

integração e de aperfeiçoa
mento técnico, cultura, cien
tífico e de relacionamento

humano. Informações
complementares podem
ser obtidas no Senai On

line, pelo telefone 0800

481212. (JE)

BSREliHiifpi

iii] Shopping Center
110 BREITHAUPT
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II PROJETO: FORNECER UM CARRINHO QUE PROPORCIONE MELHORES CONDIÇÕES DE rRABALHO

Unerj pretende viabilizar

projeto para recicladores
]ARAGUA DO SUL - A

Unerj (Centro Universitário
deJaraguá do Sul) está abrin
do oportunidade para me

lhorar a qualidade de vida

das pessoas envolvidas na

coleta de material reciclável,
buscando estimular a comu

nidade para o trabalho vo

luntário e contribuindo para
a preservação do meio am

biente noMunicípio e na re

gião, afirma o coordenador

de Pesquisa da Unerj, pro
fessor Ademir Valdir dos

Santos, acrescentando que a

arividade vai beneficiar os

recicladores, fornecendo
lhes um carrinho que leve

em conta questões como a

natureza do material utiliza

do na confecção, ergonomia
e segurança na atividade de

trabalho, o que poderá pro
porcionar melhores condi

ções de trabalho.

Cesar Junkes

RecicJadores receberão apoio da Unerj para qualificar serviço

Segundo ele, o Projeto
Formativo para Recicla

dores tem como uma de

suas metas realizar ações a

curto (6 meses) e médio

prazos (12 a 18 meses),
além de abrir outras fren

tes, como a realização de
<'

oficinas para a transforma-

ção do lixo em artesanato

- que pode gerar renda

adicional, cursos educativos

para as famílias dos

recicladores e atividades de

conscientização da popula
ção quanto à categoria e

com relação à separação de

resíduos.
- O objetivo é cnar

melhores condições de vida

aos carrinheiros, especial
mente àqueles vinculados à

Associação dos Recicla-do

res, e seus familiares em

Jaraguá. do Sul, contribuin
do para o desenvolvimento

de seu projeto de vida, ba
seado nos seus direitos hu

manos e de cidadãos -,
enfatiza Silva. Ele entende

que, além de beneficiar a

comunidade e os carri

nheiros e suas famílias que
estão envolvidas na ativida

de, o projeto contribuirá

para a própria formação do

indivíduo como ser huma

no. "O papel daUnerj neste
projeto social é implementar
novas ações no âmbito

institucional e comunitário.

Para isso, vamos disponi
bilizar recursos humanos,
técnicos e financeiros nesta

empreitada", comenta.

(JULIANA ERTHAL)

CARTA ABERTA

Na quinta-feira, dia 24 de abril, aproximadamente às 14 horas e 30

minutos, nossa querida Lourdes foi levada do quarto 211, da
Clínica Médica do Hospital São José, para o Centro Cirúrgico,
onde seria submetida a uma videolaparoscopia. Ao sair do quar

to, Lourdes acenou sorrindo. Este foi o último aceno, o último

sorriso que presenciamos, sem imaginar o tanto de lágrillas e dor

que se seguiriam.
Após termos sido inforinados pela enfermeira da ClínicaMédica
(amesma que levara Lourdes para o Centro Cirúrgico) que a cirur

gia havia acabado, que correra tudo bem e que ela já estava na sala

de recuperação, nossa atitude foi respirar com alívio e alegria, co
municando por telefone a boa notícia aos demais familiares.

Qual não foi nossa surpresa ao sermos informados mais tarde de

que Lourdes havia falecido "durante" a cirurgia, por ter havido
um acidente no Centro Cirúrgico? Toda uma equipemédica reu
nida, calada, com Seu responsável, doutorJae, tentando explicar o
inexplicável, ou seja, que havia ocorrido um deslocamento, um
movimento brusco da mesa cirúrgica que provocara uma lesão

nas artérias do coração da paciente, levando-a àmorte.
Dor, indignação e incredulidade... Ninguém é capaz de entender

nosso sentimento naquela hora.
Tomadas as providências funerárias, já com o corpo de nossa

querida Lourdes sendo velado entre parentes e amigos, percebe
mos que o tormento apenas se iniciava.

Não sabemos exatamente quem tomou a iniciativa, mas as cir

cunstâncias duvidosamente esclarecidas damorte de Lourdes che

garam ao conhecimento da imprensa. O telefone não demorou a

tocar uma, duas, três, muitas vezes.
Diante da insistência da imprensa, a postura da família foi amais

digna possível, ou seja, pedir respeito a nossa dor naquele dia e o

direito de chorar e sepultar Lourdes com dignidade. O Jornal
Correio do Povo foi o único que respeitou totalmente o nosso

sagrado direito de silenciar e sofrer em paz. Infelizmente, tivemos

que suportar o abuso de uma emissora de Tv, tentando "inva

dir" a sala de velório, durante a celebração religiosa. Mas, enfim,
Lourdes foi sepultada, entre lágrimas e lamentos, e não voltará,
jarnias ...

Mantivemo-nos em silêncio, mesmo após o sepultamento, por
uma questão de ética e responsabilidade, pois sem termos o pro
nunciamento oficial da equipemédica e do hospital, julgamos que
não seria correto fazer qualquer declaração.

.

A comunidade de Jaraguá do Sul vem acompanhando nos últi
mos dias a declarações desencontradas, da diretoria do Hospital
São José e do médico. É estranho que tenha sido declarado que a

mesa cirúrgica tenha tido um "movimento espontâneo", uma
vez que desconhecíamos que ummóvel fosse imbuído de vonta

de própria, podendo movimentar-se espontaneamente.
Na reunião entre familiares, direção do hospital emédico respon
sável pela cirurgia, a decepção da família só fez crescer. Eis que o

médico ocupou-selendo uma carta de uma outra paciente sua que
o elogiava, enquanto do outro lado, a atitude da diretoria do

hospital era fria e descomprometida. Esperávamos, pelo menos,
que nos estendessem a mão em uma atitude de simpatia, nem
uma atitude cristã, dizendo algo como, por exemplo, "meus pêsa
mes" ou "lamento muito".

Diante dos fatos, só diante dos fatos, nos resta clamar por justiça.
Temos o direito de saber a verdade dos fatos, de saber o que
realmente aconteceu e a quem compete a responsabilidade do

ocorrido. Sabemos que ninguém entrou naquele Centro Cirúrgico
com a intenção dematar, mas está claro que umamorte aconteceu

e não. foi uma morte natural.
Na tarde de terça-feira, dia 29, comparecemos na Delegacia de

Polícia e solicitamos a abertura de um inquérito policial. Agora,
esperamos que os fatos sejam apurados com responsabilidade e

isenção. A verdade há de aparecer, pois é isso que a família e a

comunidade esperam, a verdade e a responsabilidade dos fatos.
Dentro do possível, cada familiar procurará levar a vida normal
mente daqui para diante, apesar da dor e da saudade de (por)
Lourdes. Tanto quanto pudermos, evitaremos novas declarações
à imprensa, até que os fatos sejam esclarecidos e das responsabili
dades apuradas. Quem precisa explicar e dar declarações não so

mos nós.

Em tempo, pedimos à imprensa que colabore "ETICAMEN

TE" nas investigações, caso contrário, silencie também.

A FAMÍLIA

SÁBADO,3 de maio de 20Qd

EMBARQUE E REEMBARQUE
/ NO MARISTA!!!!

Aconteceu no dia26/04/2003, o Embarque e Reembarque
dó EDA (Embarcações de Amizade) e REMAR (Renovação
Marista), ou seja, 78 Alunos Maristas integrantes do Movi.

li

mente, iniciaram oficialmente a caminhada para este ano.

O objetivo do Movimento é de promover encontros para

que os jovens e adolescentes possam refletir sobre questões
atuais como família, comportamento, sadias amizades, drogas •

e muitos outros temas que vão surgindo em cada encontro.

Além dos marinheiros, participaram ainda os Timoneiros

Marujos, jovens que já concluíram todas as travessias, e agora "

auxiliam no bom andamento das atividades realizadas nas

diversas Caravelas.

O encontro foi marcado com muita animação e

descontração, através de dinâmicas, brincadeiras emuita músi.

ca

Valeu Marinheiros, Remeiros e Timoneiros:

1" Travessia 5" série - "Barco" Caravela UPS CUnidos Para

Sempre)
2"Travessia 6" série- "Remos" CaravelaAUTA (Amigos

"

Unidos Trabalhando a Amizade)
3"Travessia 7" série- "Hélice" CaravelaAMIZADE (Ami

gos Muito Integrados Zarpando no Amor de Deus Eterno)
4"Travessia- 8" Série - ''Velas'' Caravela COLOMBO (Cru

zando Orientes, Levantando Orgulhos Marí�mos e Buscao

do Objetivos)
5"Travessia-1° ano - ''Vermelha'' Caravela TIRO-LIRU

Trabalhando Idéias, Renovando Opiniões, Lutando por: Igual
dade, Respeito e União)

6"Travessia- 20 ano - ''Azul'' CaravelaVÁCUO (Valori
zando Amizades e Caminhando Unidos por Objetivos)

Agora é navegar em alto mar, sempre guiados por' MA
RIA, a Estrela do Mar,JESUS CRISTO, o Grande Timoneiro
e CHAMPAGNAT, O Velho Lobo do Mar.

Imperdível no mês de ma iolll

Acampamento da Caravelas UPS e AUTA.

E a grande novidade: o primeiro encontro do Pré EDA ,

com as turmas da 4" série.

AVISO DE LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUIJSC '

MODALIDADE: Tomada de Preço n? 004/2003

OBJETO: Contratação de empresa de Publicidade

e Propaganda para os serviços de planejamento,
criação, produção, distribuição, veiculação, ,

controle e acompanhamento de campanhas
publicitárias, publicidade legal, promoções, ,

materiais para divulgação de serviços e

produtores, pesquisas e outras ações necessárias

à execução da Política de Comunicação Social ,

(

da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul.

RECEBIMENTO DA PROPOSTA: Até 14:00 horas

do dia 19.05.2003.

ABERTO RA: Dia 20.05.2003 às 14:00 horas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital,

na íntegra está à disposição dos interessados na ,

Secretaria da Câmara MunicipaL de Jaraguá do

Sul, situada na Av. Getúlio Vargas, 621 ou pelo ,

fone (O xx 47) 371-2510.

Jaraguá do Sul, 28 de abril de 2003.

CARIONI MEES PAVANELLO
Presidente
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PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-1

{{{:i
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSulMENEGOrn (47) 371-0031 RuaBarãodoRioBranco,545-Centro

�STAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5404 SOBRADO - SAO LUIS - RUA ANTONIO J. MACEDO,
LINDO SOBRADO COM 220,00M2 01 SUíTE, 02 QUARTOS, ESCRITÓRIO,
02 GARAGENS, DESPENSA, SALA 02 AMBIENTES, SACADAS, GRANDE

ESPAÇO PARA PISCINA E JARDIM, EM LOCAL ALTO E PRIVILEGIADO COM

• TERRENO COM 536,16M2
Área do terreno 536.16 m2 Área Benfeitorias 220.00 m2 Preço venda:

155,000.00

==VENDA== 5415 APARTAMENTO - CENTRO - RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA

- APARTAMENTO COM 01 SUíTE + 01 Q!JARTO DEMAIS DEPENDÊNCIAS 01

GARAGEM NO EDIÁCIO JARAGUÁ. OBS: FICAM COM MOVEIS COZINHA, LAVANDERIA,

BANHEIROS, QUARTOS. ACEITA CASA OU APARTAMENTO DE MAIOR VALOR

Área do terreno 0.00 m2 Área Benféitorias 80.00 m2 Preço venda: 65,000.00

==VENDA== 5403 CASA - SAO LUIS - RUA EDSON CARLOS GERENT, 178

CASA EM ALVENARIA 37,60M2 + ABRIGO EM MADEIRA DE 15,00M2
DEPENDÊNCIAS 01 QUARTO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, GARAGEM
TERRENO TOTALMENTE MURADO E COM GRADES E PORTÃO DE ALUMíNIO,
PRÓXIMO A ESCOLA, MERCADO E PONTO DE ÓNIBUS.
Área do terreno 323.00 m2 Área Benfeitorias 37.60 m2 Preço venda: 28,000.00

==VENDA== 5411 CASA - RAU - R. CARLOS ZENKE, LOTE: 109 - 02 CASAS DF
ALVENARIA NO MESMO TERRENO NA VILA RAU. l' - COM 03 QUARTOS, BANHEIRO,
SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM. 120,00M2. 2' - COM 02 QUARTOS,
BANHEIRO, SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM 70,00M2
Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 65,000.00

==VENDA== 5414

APARTAMENTO - VILA

NOVA
ED. MORADA DO SOL,

APTO: 306 - 01 SUíTE + 01

QUARTO, SALA, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA E

GARAGEM.

Área do terreno 0.00 m2

Área Benfeitorias 100.00
m2 Preço venda:

75,000.00

==VENDA== 5401 CASA - RAU - R. RUI BARBOSA, 38 - CASA DE ALVENARIA

COM 103,00M2, NA VILA RAU, LOT. COHAB, COM 04 QUARTOS, SALA,

COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM. TERRENO COM 300,00M2 (12 X 25)
Área do terreno 300.00 m2Área Benfeitorias 103.00m2 Preço venda: 30,000.00

==VENDA== 5318 TERRENO - AMIZÁDE - R. ARTHUR GUNTHER,

LOTE 05 - TERRENO COM 392,00 (14 X 28) NO AMIZADE

Área do terreno 392.00 m2 Preço venda: 35,000.00

==VENDA== 5397 TERRENO - BAEPENDI - RUA N;370 WILY BARTEL

TERRENO 12,00 X 35,00=420,00M2. LOTEN;3 DO DESMEMBRAMENTO.

Área do terreno 420.00 m2 Preço vença: 40,000.00

==VENDA== 5375 SOBRADO

CENTENARIO

RUA 12 AV. PREFEITO

WALDEMAR GRUBBA;4286
PARTE TERREA;02

QUARTOS;SALA TV;COPAj
COZINHA; ESCRITOR lO;

DISPENSA; 02BWC ;OlSALA
COMERCIAL;LAVANDERIA.

PARTE SUPERIOR;03
QUARTOS;Ol SUITE;Ol BWC;
01WC; CHURRASQUEIRA ;SALA

TV;COPA jCOZINHA;
LAVANDERIA; GARAGEM.

Área do terreno 414.40 m2 Área
Benfeitorias 315.08 m2 Preço

venda: 165,000.00

'I
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_ IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - IMOBILIÁRIA BARRA SUL - IMOBILIÁRIA .: •

:IYIRANCHO
IGIIMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

•

CENTRAL DE VENDAS
•

I

.' v373-0283
I

• Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

•

•

Cód. 1165 - Casa mis

ta com 165,00m2 • 02

quartos - bwc - gara
gem - sala - cozinha -

Terreno com

392,00m2 - Rua

Henrique Friedmann -

R$38.000,00 - à vista

ou aceita casa na

praia para troca.

• Cód. 1162 - Terreno com 286,00m2 - infra-estrutura comple
ta - plano -, Rua Agostinho Valentin do Rosário - R$1 0.000,00
- Negociável com carro.

Cód, 995 - Casa sobrado em alvenaria com 170,00m2 - 02

quartos - 2 bwc - 1 garagem - sala - cozinha - área de

• serviço - varabda - churrasqueira - sala comercial - Terreno

com 243,00m2 - Rua Victor Bramoski - R$105.000,00 - ne

gociável com carro.

•

•

Cód,897 - Casa mista com

149,60m2 - 03 quartos -

01 bwc - 01 garagem -

03 salas - 01 cozinha -

01 área de serviço - 01

churrasqueira - varanda

e despensa - Terreno com

840,00m2 - Rua Gerônimo I

Correa, 55

R$100.000,00 - Troca-se

por casa ou apartamento
em Jaragua do Sul.

Cód.1181 - Casa mista

com 420,00m2 - 04 quar
tos - 02 suítes - 03 bwc
- 02 garagens - sala -, I

copa - cozinha - lavan

deria - depósito - des

pensa - jardim - Terreno I

com 450,00m2 - Rua
•

Plácido' Afonso

Raussisse

R$90.000,00 - Negociá
vel com carro ou casa

de menor valor.

VENDE-SE
CENTRO - SCHROEDER

Cód,1085 - 2 Casas em alvenaria com 180,00m2 - 04 quartos -

03 bwc - 01 garagem - copa - cozinha - depósito - jardim -

•

lavanderia - piscina - sala - varanda - Terreno com 480,00m2 -
"

Rua São João Batista - R$50,000,00 - Negociável com casa ou

terreno em Guaramirim ou jaraguá do Sul.

VENDE-SE
FIGUEIRINHA - GUARAMIRIM

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód,1086 - Casa madeira com 64,00m2 - 02 quartos - 01 bwc
•

- demais dependências - Terreno com 456,75m2 - Escriturado - "

Rua Onélio Nicoccelli - R$15.000,00 - Negociável com casa ou
_

terreno em Guaramirim.

Cód, 1162 - Terreno com 400,00m2 - Plano - infra-estrutura comple
ta - Terreno com fundação para casa com 180,00m2 - Rua Lateral

Olímpio José Borges - R$16.000,00 - Negociável.

ALUGA-SE

Salas comerciais no Centro Comercial Vilela - 40,00m2 -

R$376,00 (incluso condomínio) e R$276,00 (incluso condomí

nio) - Rua Irineu Vilela Veiga - Centro - Guaramirim.

Estamos no

planetaimove/.com
• •

Atendemos aos sábados das 8hs às 12hs

-,

cr,
co
(»

,

,MARIMAR IMOVEIS•

Sala comercial na Rua 28 de Agosto - Avaí - 100,00m2 - 01

bwc - R$550,00 (incluso linha telefônica).

• • • •

II,

,

E-mail: marimar@netuno.com.br
Fone/Fax: 275-0051

•

'I

ü
w
a:

I o

MAI;tIMAR
IMOVEIS

TERRENOS:

r
Vieiras - Ret:i3�orrÍ área"

I de 600,00m2 próx. a creche:
I

I Valor R$ 25.000,00 (negoci-

I áveis),Barra do Rio Molha - Ret.

I 11 - Com área de 774m2,

I próx. a Loja de Mal. de
Const. Winter. Valor R$

J 23.000,00. (Aceita-se au

I tomóvel e caminhão,

I
como parte de paga

mento).
I Baependi - Ret. 50 - Com

I área de 11.103m2, próx, a
Metalurgica Trapp, a aproxi

I madamente 800m da Rua

I Pref. Waldemar Grubba.
Pussui casa e rancho de ma

I deira; lagoas de peixes. Va
I I lar R$ 170.000,00

I
Amizade - Ret. 74 - Com
área de 325,00m2• Valor R$

I

I 13.000,00 (Próximo ao Sa-

..
Lião AmizadeL .J

• r-------.,

I Aluguel I

• ,I •

Sala Comercial com apro- I
I ximadamente 115,00m2• Va- I
Ilor do Aluguel R$ 385,00, I
I
•

Apartamento com suite I
I mais um dormitório.e demais!
I
dependências. Valor do Alu

.. guel R$ 550,00 I
• L .J

I Barra do Rio Cerro - Ret.

126 - Casa Mista, com 02 dor-I
I mitórios e demais dependê;'-I
I
cias. Valor R$ 24.000,00 .J'--------

rCzerniewicz:Ret. 65 - Cas�
em alvenaria com 01 suíte, 031
dormitórios e demais depen-I,
dências. Valor R$ 48.000,00'1
- Próximo ao Pama.
Amizade - Ret. 68 - Casal
em alvenaria com 03 dormitó-I
rios e demais dependências. IValor R$ 35.000,00. (Aceita
se parcelamento), !
Barra do Rio Cerro - Ret'l
36 - Terreno na Rua Berta

Weege com 7,500,00m2, comi
casa em alvenaria comi
120,00m2• Valor R$I
140.000,00 (Negociáveis,
aceita apto. como parte dei
pgto.) I
Amizade - Ref. 70· casalem alvenaria com 03 dormitó

rios e demais dependências.!
Valor R$ 45.000,00. (Aceitai
LC� até�$ 20.000,00)

_ .J

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

rBarradoRioCerrO: Ref."

162 - Terreno comercial na I
I
Berta Weege com 560,Oom\1
com casa em madeira.

I ValorR$ 40.000,00. (À apro- I
I
ximadamente 200m da I
Malwee).

'

I Barra do Rio Molha - Ref. I
I 77

- Casa em alvenaria com I
140,00m2, sendo 01 suíte, 02

I dorimitórios e demais depen- I
I dências. Valor R$ 43.000,00. I
(Aceita-se parcelarnento.)
L .J

SOBRADOS:
ri ----ii

I
I
I
I

.....
L
........................_......__.. I

Vila Rau - Ret. 42 - Piso I
térreo, 03 dormitórios, 2 bwc I
e demais dependências; Piso ISuperior, 03 dormitórios, 2
bwc e demais dependênci-I
as. Próxmio a Supermercado, I
escolas e da Unerj, Valor R$I95.000,00. Aceita como

parte de pagamento casa I
ou carro até R$ 30.000,00. IIdeal pI investimentos (lo·
cação) I

L .J

SíTIOS:
r-------.,

Três Rios do Norte - Ref.

37 Com área de 23.400m2,
com 50% plana;com nascen

te de água, Valor R$
53.000,00

PLANOS EM ATÉ 120 MESES
,"'" PI�m9th c,��:!;{::so

a�g::�1��tj:.J.R$15.000,OO Rtao.OOO,oo lU 160.62'"

R$ 20 .. 000,ÔÔ R$4ô,ooo;oo RS 214,16"
R$ 2$.000,00 R$ s<l,000.00 RS 267:.70 -,

�����
Consulte oWat; opçÕét deplllnw. cr'dltos

• Ap<)....."omplogl1<>, .. pati:l>l•• """'" "',..._.
�w ,,', d� �OO(.dQ ""m,o no�o Ctéditp

, �'"' TJ»;,a de lJ(j�sM d'e t% e-obrndif ,WlJarnen'(ê 00111
"pó.re1r. �,,",.Ia

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 71- Com

área de 27.500,00m2, pussui
uma casa em alvenaria, plan
tação de palmitos. Valor R$
50.000,00

L .J

APARTAMENTOS:
r.

I
I
I
I
11.:iiõõiõi�����
I Vila Lenzi - Ref. 48 - Com I
I área de 74, 17m2, 03 dormitório!
I
os e demais dependências,
Valor R$ 50.000,00 I
L .J

•

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DÊ ESTA SEGORA"CA PARA SOA FAMíLIA.
,:fi

õiêfõ Segaro•

.. o1 suíte, 02 dormitórios

.. Sacado com churr'OScp.lelra
>I 01 ou 02 vaga.: de 9"ragem
,. Salão de festes
.. Play-ground
.. Localização: Vila Novo
.. 7 andares

•

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

fl.* y'I�T�

•

Ref. 3802 VILA NOVA - 3
•

dormifórios - 1 ou 2 vagas de garagem -

Salão de Festas - Playgrond - 7 Pavimentos
c/ elevador - Financiamento direto c/ a

aconstrutora. Ótima localização

EDIFICIO MONACO

Ref. 3801 - CENTRO - APTO ED. MÔNACO
- Cf 2 dormitórios, sacada, salão de festas, play

ground, ótima localização.
Parcelamento direto c/ a construtora.

Ref. 3806 CENTRO - Ed. Menegotti, COBERTURA c/
20B,S9m2 contendo 1 suite, 2 dorm., sala, copa, coz., bwc.,

lov., gar., churrasqueira. RS 97.000,00. Aceita
propostas

ED. SCHIODINI- SALA COMERCIAL na Rua Mal. Deodoro
da lorseca- c/ B4,OOm2, 4' andar. RS 50.000,00.

Entrada + parcelamento

ED. MATHEDIII- Rua João Planineheek· Nova Brasilia c/
3 qtos, sala, copa, coz., lav., bwe, gar., ótimo acabamento. RS

50.000,00.

TERRENOS
VILA LENZI
Terreno c1892m2•
RS 25.500,00

Terreno cI671m2•

RS 23.200,00
ENTRADA + 24 PARCo + CUB

JOÃO PESSOA - c/ 1 suite, 2 qtos, sala, copa,
coz., bwe, lav. e garagem.

RS 45.000,00

TREIS RIOS DO SUL - terreno c/ 3.600m2
RS 22.000,00 negociáveis

Ref. 104 VILA NOVA - R. 727 . Heini Behling, s/n'.
Terreno c/ 420m2 e casa c/ 300m2, 1 suíte, 2 qtos, sala, copa,
eoz., bwe, lav., gar. p/ 2 carros, piscina e sacadas. RS •

120.000,00. Aceita casa de menor valor e carro "

VILA NOVA- terrena c/646m2, próx. Gatos e

Atos. RS 40.000,00 negociáveis

Ref. 1002 VILA LALAU - Próx. Salão Vieirense.
Sobrado c/ suíte + 3 qtos, e/340,OOm2• RS

70.000,00 Aceita apto ou casa de menor

. vaiar,. carro e parcelamento.

Centro - Ed. Klein - Apto com 1 suíte + 2 dorm. e

demais dependencias. Valor Negociável.

•
·

•

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se

achave@ netuno.com . br
•
·

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃODE IIVENDAS" 9965-9934 .

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

, CORREIO DO POVO 5
CADERNO PARCIMOVEIS .

•

•

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

UI - 3 qtos, salas, coz.,

bwe., lav., semi acabada.
R$ 39.000,00

•
VILA LALAU - c/130m2, terreno

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

VIEIRAS - terreno c/848m2, próx.
Kienen Bebidas. R$ 28.000,00

•

,

•

SALA COMERCIAL - c/247m2, Rua Pref.
Waldemar Grubba, próx. Ree. Marisol.

ILHA DA FIGUEIRA - Rua Sergipe.
Terreno c/ 22.000m2• R$ 110.000,00

CENTENÁRIO
- R. Alwin

Otton, 190, c/
2 suítes, 2

qtos, 2 bwc, 2
salas + dep.,

c/280m2
construídos. R$
90.000,00

VILA LENZI - Casa

alv., 1 suíte, 2 qtos,
bwc, salas, COZ.,
rnob., lav., portão
eletrônica. R$
75.000,00 ou R$
62.000,00 +

parco R$ 249,00
5D R$
13.000,00

SÃO LUIS -

Sobrado cf 1 suíte
+ 3 qtos, 2 salas,
eoz., copa, lav.,
bwe, gar., R$

130.000,00 ou

R$ 70.000,00
+ pare.

GUARAMIRIM - casa de alvenaria.,
2quartas, sala, eoz.,bwe. Lot. 28

Agosto. R$ 15.000,00 + pare.

ÁGUA VERDE - rua dos
escoteiros, cf 4 qtos, sala,
eoz., copa, lav., bwe, gar.,
R$ 75.000,00 nego TRES RIOS DO NORTE - casa c/ 3 qtos,

1 sala, 1 eoz. R$ 15.000,00 + pare.

VILA RAU - c/ 1 suíte master, 2 quartos, 2 salas, 1
sala c/ lareira, coz., lav., sacadas, energia solar. R$
105.000,00 ou R$ 65.000,00 + parco R$

495,00 5D R$ 40.000,00.

- -

LOCAÇAO GALPOES

LOTEAMENTO
BLUMENGARDEM
terreno com ,420m2•
R$ 25.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
Rua da Paz - lateral, cf 1

suíte,4 quartos, sala, eoz.,
demais dep. Área constr,

240m2• R$ 110.000,00 ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA
,

IMOVEIS

371-7931
E-mail-girassolimoveis@terra.com.brCRECI1741-J

cód. 1166 - Vila Lenzi -

Lot. Piermann - Casa alv.

Com 68,70m2 - 02 qtos
e demais dependo
Terreno 442,00m2. R$
40.000,00 aceita

entrada de R$
20.000,00 + saldo

parcelado

cód. 1173 - Santa Luzia - Casa de

alvenaria - 154m2, 01 suíte + 02 quartos
e demais dependências.

R$ 55.000,00

Cód.1162 - Centro - casa 154,89m2, 4

qtos e demais dep. Terreno 342,60. R$
115.000,00

Coo. 2063 - Apto Ed. Vila Nova - 03 qtos edemais

dependo R$ 50.870,00 - Entrada de R$ 25.000,00
+Ftnan. CEF ( Valor prestação R$ 394,00r

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

Cod.1165 Sobrado - Amizade - Res. Versailes

245 m2 - 01 suíte + 02 quartos e demais dep.
Terreno 420m2• R$ 93.000,00

Cód. 2064 . Apto Centro - 188m2 - 01 suíte,
02 quartos, sala, copa, Churrasqueira na

Sacada, cozinha, dependo empregada. Garagem
para 02 carros, salão de festa. R$ 70.000,00

Cod.3118 - Terreno - Jguá Esquerdo - Rua
João C. Stein - 480m2 - Casa de madeira

será retirada do lugar. R$ 30.000,00

cód. 1169 - Vila Lalau - 03 quartos e

demais depend.· 180m2 - R$ 55.000,00

ALUGA-SE

Centro - Ed.
Schiochet - apto
c/ 01 suíte +

02 quartos
Fica cozinha sob

medida e

moveis, BWC e

quartos. R$
600,00 +

condomínio.

Cód. 1167 - Centro - Casa alvenaria com 400m2
- terreno 1.000m2 - 01 suite + 05 quartos e
demais dependo Com 05 v�as de garagem. R$
300.000,00 - aceita troca por apto menor valor.

cód. 1174 - Casa alvenaria - 200m2-

Rio Cerro - 01 suíte + 02 quartos e

demais dependo R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

Barra
A írnobiliári a d I!l E arr' I!l

l'r•

,

•

'agua).p@rs.�1
% ent. '��Idot

até 180dias, aceita carro, casa, 1\
Terreno até o mesmo valor i

rI.I!!;;;;;;:
j

•

RUA ANGELO RUBINI, 1046

SAO LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

465,00m2(15x31), Iº 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,

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer

nO 400 - São Luiz - R$ 190.000,00 - aceita outra

casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá 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.

BARRA - 2 casas alv., c/ 87,50m2 cada uma, 2

qtos, bwc, + galpão em mad. e escrito em alv., c/
320,00m2" instalado auto mecânica e chapeação,
terreno c/ 1.575,00m2 (25x63) todo murado,
portão detrônico - R$ 160.000,00 aceita carros

no negócio até R$ 80.000,00

CORREIO DO POVO 7

•

376-0015
ba rrasu I@netuno.com.br

ARRA DO RIO CE R - sobra o semi-acaba o c/
234,00m2, terreno com 405,00m2 (13,50x30,OO), piso inferior
com 138,OOm2, garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC ,

social, Rua 522 s/Nome, R$ 70.000,OO-aoeita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

RIOS DOS CEDROS - Chácara com 179.977,00m2,
toda em pastagem, casa madeira com 135,00m2
e mais dois ranchos um com 60,Om2 e outro com

35,00m2, 3 lagoas, terreno com topografia regular,
sendo área plana 40.000,00m2 para fazer arado,
árvores frutíferas, 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.

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

vilsoncorretor@terra.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

QUITINETE - c/ 2 quartos e demais

dependências. Rua José Theodoro

Ribeiro, 3494, Ilha da Figueira. R$

200,00.

LOCAÇAO

CASA'EM ALVENARIA - cf 2 quartos e

demais dependências. Rua Félix Richert,
lote 45, Estrada Nova. R$ 180,00.

CASA EM ALVENARIA - cf 3 quartos e

demais dependências. Rua Alcebíades
Abelardo Verbinenn, lote 90, Estrada

Nova. R$ 200,00.

CASA DE MADEIRA - cf 3 quartos fi
demais dependências. Rua 25 de Julho,
1413, Vila Nova. R$ 240,00

APARTAMENTO - cf 2 quartos e demais
dependências. Rua Osvaldo Glatz,
Residencial Jardim das Mercedes, Vila
Nova. R$ 300,00.

•

APARTAMENTO - cf 2 quartos e demais

dependências. Rua José Theodoro

Ribeiro, 2744, Ilha da Figueira. R$
250,00.

,

I'
'.

OI

•

Fone 371-2357

RIO CERRO II - Chácara com 70.000,00m2
(70xl000), casa alvenaria com 345,00m2,
4qtos, 2BWC, copa, coz.garagem dois carros,
lavanderia, churrasqueira, forno à lenha, mais

outra casa em madeira com dois qtos, sala,
cozo BWC, garagem, mais dois ranchos um

com 21,00m2 e outro com 15,00m2, 3
•

•

BARRA - casa mad. c/ 150,00m2, terreno

c/ 764,24m2 (20x23,88), 3 qtos, sala,
copa, coz., lav., gar. Rua Angelo Rubini, 87

- R$ 115.000,00 - aceita Jeep Toiota até

R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal).· Aptos. nº 1.01, 106 e

305, cj 123m2• suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de R$
48.814,00 e assumir parcelas de

R$ 990,00 corrigidas pelo Cubo

!
i

Rua Adolfo Sacani, 36 . Apto. com

306m2, com suíte + 2 qtos, dep. de
empr., 2 gar. e demais dep. Edifício
cj grande Salão de Festa, chur.,
sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground, Preços de:

R$ 165.000,00' à R$ 180.000,00
si aeab. interno (pare. direto e/ o
prop.)Apto 302 acabado cj madeira
e porcelanato. R$ 220.000,00

, Ed. Hortencia com 1 quarto,
sala de estar/jantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$ 45.000,00

• ONIX . Rua Jorge acerda,
apto cj 135m2, 2 vagas gar.
Semi-mobiliado. R$ 98.000,00

Terreno com 905m2 R. Prof.
Antonio E. Airoso. A 100m da
Arte l.age. R$ 50.000,00

Casa alv. NOVA - cj 200m2•
Terreno cj 405m2 - suíte + 2

qtos e demais dep. Rua
Vergllio Pedro Rubini, lote 41,

Barra. R$ 125.000,00

Mareatto. esq. com Clemente

Baratto - Salas comercial executi

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

partir de R$ 400,00

ResJdênela Nova· em alvenaria, cj
aprox. 98m2• Rua Victor

Rosemberg. Valor R$ 18.000,00

Terreno com 504m2. R. Maria f.
Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. R$ 16.500,00

r-----------..,

1 LOCAÇÃO RESIDENCIAb I
I• Ed. Amaranthus- suíte + 2 qtos, dep. ernp.> RSI1.100,00

I• Ed. Dianthus . 1 suíte + 2 qtos, c/ móveis de Ieoz. e lav.. Centro· RS 800,00

I. Rio Molha· casa alvenaria, rua Adolfo Puttjer, I
409, c/ 04 quartos e demais dep. RS 550,00

I. Vila Lenzi . apto, rua Antonio Carlos Ferreira, I
1950, c/ 02 quartos e demais dep. RS 290,00. 1• Ed. Hortêneia . R. José Emmendoerfer, 1549,

1 Apto c/ 01 quarto e demais dep., c/ garagem. RSI
300,00
I. Ed. Phoenix- Centro· R. Barão do Rio Branco, I
1480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep'lA partir de RS 600,00.

I. Apto (Próx. Doce Mel) c/ 01 quarto e demais I
dep. RS 320,00.

I. Ed. Eriea (Centro) - Rua Guilherme Hering 70 -I
1
Apto c/ 01 quarto e demais, dependências, c/ garagem IRS300,00

I• Res. Amaryllis (Vila Nova) - Rua Ângelo Torinelli I78 - Apto c/ 01 Suíte + 01 quarto, cozinha semi-

I mobiliada e demais dependências, c/ garagem RSI
1430,00 I• Ed. Emilie (Centro) - Rua Preso Epitáeio Pessoa

1421- Apto c/ 01 Suíte + 02 quartos, c/ dependência 1de empregada, c/ garagem RS 550,00

I. Casa Alvenaria (São Luiz) - Rua Tereza Hrusehka I
1-
c/ 01 Suíte com hidromasagem + Q2 Quartos e

Idemais dependências RS 470,00

I• Casa Alvenaria (Centenário) - Rua Henrieh August ILessmann 200 - c/ 03 Quartos e demais

I dependências RS 450,00 I
• Casa Madeira (Vila Rau) - Rua Ana Mueller Enke

161- c/ 04 quartos e demais dependências RS 320,00 I
I• Sobrado (Próx. Posto Mareolla) - Rua Erich Sprung I115 - c/ 03 quartos e demais dependências RS

1300,00 I
1 LOCAÇÃO COMERCIAL 1
I• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, c/ I40m2, 1º andar- RS 400,00

I• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, c/ I
40m2, 2º andar- RS 350,00 .

I. Ed. Érica- R. Guilherme Hering, 70· loja térrea, I
c/55m2• RS 300,00
I. Ed. Hortêneia . R. José Emendoerfer, 1549· 11
I sala térrea- 36m2• RS 200,00 1• Ed. Tower center- salas de 101m2 a 138m2, c/

1 gar. RS 400,00 a RS 600,00 I
• Centro Comercial· R. Mal. Deodoro, 1594 .

I salas diversas, c/32m2 cada. RS 280,00/250,00 I
I• Loja térrea- R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ 460m2 I

· RS 3.900,00

I., Sala comi., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 I
a 48m2• RS 300,00 a RS 470,00
I. Terreno· Rua 25 de Julho (ao lado campo de I
I futebol).

RS 220,00 I• Corupá . sala comercial c/220m>' R: Roberto

I Seidel, 1217. R$1.000,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I• Centro· Casa c/164m2. Terreno c/900m2. R'IMal. Deodoro- RS 211.000,00 (próp. p/ comerciai).

I Aceito parte pgto, 1 apto central, 3 qtos I
• Casa em alv.' Charnpagnat- R. Celestino Depine,

1394 . c/200m2 de área eonst. c/ suíte + 2 qtos e I
demais dep.· RS130.000,00
I. Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de serviço. R: I
IJorge Lacerda, 169. RSá2.000,00 I• Vila l.enzl- sobrado em alv., c/250m2 (suíte + 3

I qtos)- R. Francisco Piermann. RS 200.000,00 I
• Casa em alv., c/200m2, suíte + 2 qtos e demais

I dep., c/405m2• seminovo. Rua Virgílio Pedro Rubini, I
I Lot. Girolla- RS125.000,00 I• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep.· Três Rios

I do Sul. RS35.000,00 I
• Ipanema/Meia Praia- Rua 444, nº 326. Sobrado,

I c/290m2, terreno c/828m2, suíte + 3 qtos e demais I
1 dep.

+ edícula, c/ 2 gar. e suíte. RS106.000,00 I• Barra Velha- Centro- easa,rua Manoel A. Silva,

1222. c/ 2 suíte +.1 qto e demais dep. TROCA POR 1
CASA EM JARAGUA DO SUL ·RS 65.000,00

I. Armzace- Casa nova, alvenaria, c/sutte. 2 qtos, 1
1
sala estar, copa/cozinha, lavande.ria, garagem. IAceita finan. bancário. RS 78.000,00

• I. Vila Lenzi· casa nova, alvenaria. RS 58.000,00 I
• Alto c/ suíte + 1 quarto e demais dependências

I (sacada c/ churrasqueira). RS 62.000,00. I
I• Cond. Res.das Azaléias, terreno c/677m2• RS138.000,00

1 VENDAS TERRENOS I
I. Terreno em Ubatuba-Praia Grande, c/490m2• RSI
18.000,00 I• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro

I· c/ 3.500m2• RS125.000,00 I• Terreno· R. Marajó . Ilha da Figueira- c/450m2

I·RS29.500,00 I
I• Terreno-

R. Jcsé Aguinaldo de Souza, 170· 720m2
I· RS 35.000,00

I• Terreno em Guaramirim, local nobre para residên'leia. RS 22.000,00

I. Terreno c/ 420,00m2• R. Marcelo Barbi· Jardine I
Lenzi· Vila Lenzi - RS 28.000,00 .

I. Terreno c/ 905,00m2. R. Prof. Antonio E. Ayroso 1
I·
Vila t.enz!- RS 50.000,00 1• Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia- RS 58.000,Oa

I. terreno c/341m2• Rua Paulo Klitzke, Amizade. RS'I
C�o,OO. '_j

ALUGA-SE OU VENDE-SE

GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

cf 1300m2 e terreno cf 10.000m2,
localizado na BR 280 - Km 84 -

Corupá (em frente a Marisol).
Valor de locação: R$ 5.000,00.
Valor de venda: R$ 500.000,00.

Senhores Proprietários:
Estamos cadastrando

imóveis para venda e

locação.
LITORAL

EM

PiÇARRAS
Apto. nQ 303,

c/171m2, em constr.- suíte

+ 2 qtos, sala estar/jantar,
bwc social, cozinhajchur.,

sacada, área de serviço, c/ 2
vagas de gar.; Prédio c/

quadra poli esportiva, salões
de festa - Rua Nereu Ramos.

R$ 120.000,00 . Entrada de

R$ 60.000,00 + 10x R$
6.000,00 corrigidas pelo cub

r-------------------..,

1CORUPÁ

• Casa de madeira com 136m2, 2 anos, 4 quartos, saia,

cozinha, 1 bwc, 1 garagem, terreno com 800m2• Bairro

Isabel. R$ 38.000,00

• Casa de alvenaria com 282m2, sendo suíte, 3 quartos

e demais dependências. Bairro Centro. R$145.000,00

(Aceita imóvel em Jaraguá)

• Casa de alvenaria com 200m2, sendo 3 quartos, 2

bwc, 1 vaga de garagem, terreno com 360m2• Bairro

Seminário. R$ 90.000,00
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Faça um gesto especial

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma

entidade sem fins lucrativos que trabalha o

desenvolvimento integral da pessoa portadora de

deficiência mental e múltipla, luta pela garantia de seus

direitos, presta apoio às famílias e atua na prevenção de

deficiências. Cada APAE mantém uma Escola de ensino

especial.

Quem ela atende

Crianças, jovens e adultos portadores de deficiência

mental e múltipla (Síndrome de Down, paralisia cerebral,
entre outras), mediante avaliação da equipe técnica.

Que tipo de Voluntário ela precisa
• Em Jaraguá do Sul: Apoio a atividades físicas, Clube de

mães voluntárias.

• Em Guaramirim: Para eventos festivos e campanhas,
Clube de mães e voluntários, Encanador, Eletricista,
Marceneiro, Dentista (no seu próprio consultório),
Neurologista (no seu próprio consultório), Auxiliar nas

seções de fisioterapia, Serviços Gerais, Téc. em

informatica.

• Massaranduba: Para eventos festivos e campanhas,
Digitador, Recepcionista, Auxiliar. de merendeira,
Encanador, Eletricista, Marceneiro, Jardineiro/horta.

Com quem falar e onde

Rosana Silva Coral Assistente Social
Rua: Valmor Zonta,�544 - Bairro Centenário

Jaraguá do Sul Fone: 370-2735 ou 370-2042.
LucilaMicheluzze Diretora
Rua: 28deAgosto, 1.255 - Centro - Guaramirim
Fone: 373-0140.
Maria de Lourdes Dal Posso Diretora
Rua: Otto Bauer, 738 Centro Massaranduba
Fone: 379-1909.

Voluntário

'fadá munáa tem Sp[alta começar a aqir.

-
Transfarma� energia

emsoiUçoes

cirandar
Vamos todos

Neste sábado, uma das principais
representantes da ciranda (ritmo popular do
Nordeste brasileiro), Lia de Itamaracá,
estará fazendo um show em Jaraguá do Sul,
a partir das 20h30, no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul. O espetáculo integra o

Projeto Sonora Brasil - Circuito Nacional

de Música, do Sesc Nacional, que iniciou

ontem a temporada 2003 em Santa
Catarina com um show da cantora em

Joinville, no Cine-teatro do Sesc

(Serviço Social do Comércio). De
acordo com o técnico em Cultura do
Sesc de Jaraguá do Sul, Sérgio
Pedrotli, o projeto será desenvolvido a

partir de apresentações de ritmos

populares de quatro regiões
brasileiras: Nordeste, Sudeste, Sul e
Norte. "Nesta primeira etapa, Santa
Catarina será presenteada com a

apresentação de Lia de Itamaracá,
que canta ciranda e representa a

região Nordeste", acrescenta.
Lia de Itamaracá é aclamada pela
crítica e pelo público e conhecida em

todo o Brasil como uma das

principais representantes da ciranda,
também apresentará os ritmos coco,

maracatu e frevo. Aqui em Santa

Catarina, ela se apresenta em 15
cidades. Depois de Jaraguá do Sul, é
a vez de Blumenau receber a cantora,
em show marcado para amanhã, às
20 horas, no Teatro Carlos Gomes. As

apresentações em território

catarinense encerram no dia 16 de

junho, em Xanxerê. Depois de Santa

Catarina, a turnê segue para o

Paraná, Distrito Federal, Mato
Grosso, Tocantins, Acre, Amazonas,
Roraima, Amapá, Pará, Ceará,
Pernambuco, Paraíba e Alagoas.
Nascid� na Ilha de Itamaracá, de onde

herdou o nome artístico, Maria Madalena

Correia do Nascimento, ou simplesmente
Lia, começou a cantar ciranda desde cedo,
já aos 12 anos de idade, e nunca mais

parou. Aos 18 anos, Lia tornou-se

conhecida. em todo o Brasil Em novembro

de 1997, a Ciranda Produções inicia um

trabalho com a artista, mas'o marco

definitivo do retorno de Lia foi a antológica
apresentação de Lia no Abril-pro Rock, em
1998, quando foi aclamada por 12 mil
pessoas, a grande maioria jovens.
Em novembro de 1999, a cantora inicia seu

show Ciranda de Ritmos, apresentando-se
sempre com convidados durante sete meses,

semanalmente, em vários espaços

pernambucanos e inclusive fora do Estado.

Este show, além de colocar a cantora

definitivamente no circuito nacional,
proporcionou a produção do seu primeiro CD:

. "Eu sou Lia", e duas temporadas no Rio de

Janeiro, com a participação muito especial do
amigo paraibano Chico César. Atualmente, Lia
está selecionando o repertório para gravação do

seu próximo CD, que será dedicado à ilha que

leva no nome. Paralelamente, Lia continua

exercendo a sua profissão de cozinheira. Ela

Lia de
Itamaracá é
uma das

principais
representantes
da ciranda no

Brasil

•

MÚSU:iA DO N<)RDE1STE

coIn Lia de Itamaracá
...-----,...._". .

trabalha como merendeira em uma escola pública
na Ilha de Itamaracá, onde alimenta quase 200

crianças, com comida e cirandas.

O Projeto Sonora Brasil - Circuito Nacional de

Dança chega a sua sexta edição, com o tema

"Regiões". Dividido em quatro etapas até

dezembro, o Projeto do Sesc abordará os ritmos

populares regionais a cada dois meses, em média.

As apresentações acontecem em auditórios e

teatro, a preços populares, sendo R$ 2,50 para

comerciários, dependentes e estudantes com

carteirinha, e R$ 5,00 para a comunidade em

geral.

O Sonora Brasil promove apresentações ao vivo

por todo o País, abordando o desenvolvimento

histórico da música brasileira, desde 1998. O

principal objetivo do projeto é a produção
musical brasileira no que tem de mais

característica, aliada às formas mais

contemporâneas de execução.
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2E CORREIO DOPOVO VARIEDADES/Iv

1[1 CÂMERA OCULTA

SÁBADO,3 de maio de 200 SI

Assumindo o romance

Parece que o mistério chegou ao fim. Paloma

Duarte e Rodrigo Santoro apareceram de

mãos dadas na estréia de uma peça e <'

trocaram carinhos publicamente. O ex

marido da atriz, Marcos Winter, também
está de namorada nova.

I

Dificuldade "

Danielle Winits tem a pele rriuito branca e

manter o tom bronzeado da pele de Marisol,
uma moça que vive numa aldeia de

pescadores em
\\ I<ubanacan" não está sendo

fácil. A cada gravação a atriz tem que passar

horas no maquiador para uniformizar o .torn

da 'pele. Além disso ainda tem que usar lentes

de contato' na"c.or' rilel/ para c;mbina'r 'com: os:
'

cabelos, agora escurecidos.

.Corrigindo a postura
O menino-ator Victur Cúgula, o Lucas de "Mulheres

Apaixonadas", está freqüentando aulas para corrigir
a postura. A cada dia o seu personagem se destaca

mais, em "Mulheres Apaixonadas". Muitas emoções
ainda estão reservadas para o menino principalmente
quando souber que é adotado e, mais tarde, que Téo

(Tony Ramos) é seu pai verdadei roo Lucas encontrará

apoio nos braços da mãe, Helena, interpretada por
Christiane Torloni.

Pressão
Suzana Alves já avisou Eriberto Leão que não tem

mais desculpa. É que Tiazinha quer se casar ainda

neste ano. E ponto final.

Cinema mexicano
Gisele Itié está de malas prontas e está embarcando

para o México ainda nesta semana. É que ela está de

olho em alguns projetos cinematográficos mexicanos. Ela
estreou na Globo vivendo a sensual Eulália, em

"Esperança".

Natural
A paternidade está fazendo bem a Fábio Assunção. O ator

deixou de fumar, faz ginástica todos os dias e não dispensa
uma corrida pelo calçadão carioca. Ele já está escalado

para a próxima novela das oito.

Convite 'recusado
Regiane Alves, a Dóris de "Mulheres Apaixonadas",

recusou o convite para posar em poses sensuais para o

site Paparazzo. A atriz não descarta totalmente a idéia,
mas prefere dar um tempo.

FILME/HORÁRIO

o

2

X-M EN 2

15h15 - 18h15 - 21h151 A

ENCONTRb DE AMOR

14h30

X-MEN2

16h45 - 19h45 A

3, CARANDIRU

15heio - 18hOO - 21hOO

A-AVENTURA!C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAco!
F - FlGÇÃrj R - ROMANCE!P - RlUClAL/De - DOCUMENTÁRIO

- RUA SETE DE SETEMBRO

FILME/HORÁRIO

2
X-M EN 2

AI3h30 -16h15 - I9hOO - 2Ih45

3
CARANDIRU

O
I4hOO - I6h45 - I9h30 - 22hIO

X-MEN 2
A

13h45 - I6h30 - I9hI5 - 22hOO

·4"

ENCONTRO DE AMOR
13h30 - I5h45 - I8hOO

5 O APANHADOR DE SONHOS
T/F2IhOO

:

6
CONFISSÕES DE UMA MENTE PERIGOSA

I4hI5 - I7hOO - I9h20 - 2Ih50
O

,

COMO PERDER'UM HOMEM EM DEZ DIAS
C/R

I4h30 - I6h45 - I9hIO - 2Ih30

-AVENTURA!C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAco!
- FlCÇÃrj R - ROMANCÊ/P - RlUClAL/De - DOCUMENTÁRIO

FILME/HORÁRIO GÊNERO

CARANDIRU
1

13h30 - I6hI5 - I9hOO - 2Ih45 O
-

, I·

JOHNNY ENGLISH
2 I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO C

RECÉM CASADOS
13h45 - I5h4,5 - I7h45 - I9h45 L

3
X-M EN 2
21h50 (Pré Estréia Dia 30/04/03) A

A-AVENTURA!C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMADri
F - FlGÇÃrj R - ROMANCE!P - FDUClAL/De - DOCUMENTÁRlO

CORREIO DO POVO
Aqui tem informação! Ligue e confira 371- 1919
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I
DOLORES AVILLON

Não vai quebrar
Quando você colocar água ou

qualquer líquido fervente num vidro,
coloque antes uma colher de metal.

Assim, a colher absorverá o calor,
evitando que o vidro que quebre.

Não adoce

Nunca adoce o café quando for

conservá-lo em garrafa térmica.

Assim, ele manterá melhor o seu

sabor.

Deixe evaporar

Quando adicionar vinho a algum

prato, não se esqueça de deixá-lo

evaporar um pouco antes de tampar
a panela. Isso vai impedir que se

exale um cheiro desagradável.

Limpa a esponja
'0 Para renovar e limpar uma esponja,

deixe-a de molho durante a noite em

sal ou água com bicarbonato de

sódio.

Fica mais limpo
Para deixar mais I i mpos os panos

de prato, leve-os em água morna

misturada com um pouco de vinagre
e sal.

Brilho fácil I

As . superfícies de fórmica

readquirem o brilho depois de

limpas com um algodão ou pano

embebido em álcool e esfregadas com

guardanapo de papel.

Brilha Fácil II
Para lavar louça, você poderá usar

pouco detergente e acrescentar para
cada meio litro, uma colher de sopa
de vinagre. O vinagre cortará a

gordura e deixará a louça
brilhando.

Amoníaco é bom

Para limpar a tábua de bater carne,

eSfregue um esponja com amoníaco
misturado com limão, até remover a

gordura fixada. Depois, lave bem a

tábua com água e deixe secar bem.

Nata na prata
Utilize a nata do leite para limpar
objetos de prata. A nata retira as

manchas da prata e as deixa limpas
Por muito tempo.

Cozinhou demais?
Se, o brigadeiro passar do ponto,
adicione um copo de leite e deixe

apurar novamente.

No liqüidificador fica fino
Se não tiver, em casa, açúcar fino,
próprio para fazer g,lacê, substitua
pelo comum batido no liqüidificador
Por alguns segundos. Ele ficará fino.

CORREIO DOPOVO 3E

I SUPERAPETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

No
DoceEspecialde

Frutas,'
a gelatina de

cereja

pode ser
substituída

por outro
sabor defrutas,

como

morango
ou

framboeza

INGREDIENTES:
Meia xícara de damasco ou ameixa secas;

1/2 xícara de passas;
3 xícaras de água;
1 pau de canela;
2 maçãs descascadas e cortadas em fatias;
2 pêras descascadas e cortadas em fatias;
1 caixa de gelatina de cereja;
1 xícara de água quente;
1 laranja cortada em rodelas.

Preparo: Numa panela grande, coloque o damasco (ou

ameixa) e a passa de molho nas 3 xícaras de água por
uma hora. Adicione a canela, as fatias de maçã, a pêra e

cozinhe em fogo baixo com a panela tampada por uns

15 minutos, ou até que as frutas fiquem macias. Junte a

gelatina dissolvida na água quente e misture bem. Junte.
as rodelas de laranja e leve à geladeira de um dia para

outro.

IDICAS DE BELEZA

Limpeza e hidratação: a pele agradece
Que tal um sabonete, um leite

hidratante e um desodorante, todas à

base de kiwi? O fruto das sete vitaminas

é mais recente novidade em matéria de

cosmética.

Um peeling com produtos à base de

kiwi é um poderoso clareador da pele,
mas cuidado que o procedimento deve

ser feito por um estecista competente

e, depois de submeter-se ao

tratamento, nada, mas nadamesmo, de
sol.

Mas voltando ao sabonete, este não tem
nenhum segredo e pode usado em casa

por qualquermortal, assim como o leite

hidratante e o desodorante.

Com o uso diário deste sabonete, a pele
recebeuma limpezaprofunda e commuita

delicadez vai mantendo aproteçãonatural
contra agressores externos, renovando a elasticidade e

maciez.

A grande vantagem do leite hidratante é que é ebsorvido
.

rapidamente pela pele, sem deixar traços de oleosidade,
purificando apele, deixando-a lisa e compacta, comum toque

Os produtos foram formulados com extratos de kiwi, rico em

Vitamina C, propriedades refrescantes, tonificantes, emolientes
e hidratantes.

sedoso e aveludado. Pode ser usado em todo corpo.

Já o desodorante spray anula e previne a formação de

odores desagradáveis devido a transpiração, sem alterar

o equilíbrio natural da epiderme.
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NOVELAS CORREIODO POVO 5

A1HAÇÃO - GLOBO 17:30 H
NA ÀS CRIANÇAS- SBT -20:30AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN - G LO B O 19 h

SEGUNDA· Victor afirma que Paulo foi o culpada
pela morte de seu' pai, deixando Luisa chateada.
Daniela quer .s aber de onde OS dois se

conhecem. Solene destrata aetó e ele, vai
embora do .apartarnento. Cabeção avisa a

Maumau que 'ganhou na loteria,' Victor e Luisa

explicam para os pais que são namoraocs.

Sandra confessa para Carla que é apaixonada
por Paulo, e revela que os dois já transaram

uma vez, Carla fica feliz ao saber que Victor é o

filho de Rômulo. Cabeção faz melhorias no

Ogromóvel, mas garante a Maumau que não

quer trocar de carro,

QUARTA· Afonso decide dar o cargo de diretora

a Daniela. Beta manda Cabeção trabalhar de

garçom no Giga para pagar sua dívida, Mônica

pede que Paulo a deixe ir sozinha para o colégio.
Maumau e Cabeção resolvem fazer uma festa

de despedida para Afonso. A família decide que
Mônica ainda é muito nova para andar sozinha.

Paulo ganha um prêmio por sua matéria, mas

decide não ir à festa em respeito a Rômulo.

Sandra pede para ir em seu lugar. Cabeção se

muda para a casa de Vinícius. Afonso pede que
Vinícius hospede também um estudante

japonês que se matriculou no Múltipla. Thaíssa
adivinha que Carla está a fim de Victor e as

duas f.icam amigas.

SEXTA· Carla garante que Paulo obrigou Rômulo

a ir pegar seu material no carro. Victor fica com

raiva de Paulo e Luisa. Vinícius fica sabendo

que seu hóspede japonês está para chegar.
Drica fica muito magoada ao saber que era

Kiko quem estava mandando as cartas de

brincadeira. Kiko aconselha Victor a tirar a

história de Carla a limpo antes de fazer qualquer
coisa. Victor é frio com Luisa. Afonso se

emociona em sua festa surpresa. Paulo

esperava que a testemunha provasse para Victor

que ele não teve culpa no acidente de Rômulo.

Ao saber que a testemunha desapareceu, Victor.
se convence de que Paulo estava mentindo.

SEGUNDA· Fátima avisa a Olnorá que Tintim

está mal por causa de Honório. Sai ficà irritada

quando Pedro se atrasa para uma. reunião.

Juca garante a Vitória que construirá o muro de

isolamento em Formigas de qualquer maneira.

Van Van faz a lista dos convidados de sua

festa. Léo se preocupa ao saber que Antônia

,foi enfrentar Juca. Pedro avisa a Sol que Luiz

Fetlpe se acidentou, e ela garante que cuidará

de tudo sozinha. Juca concorda em receber

Antônia a sós. Van Van dá 'um escândalo ao ver

Antônia na sala de Juca. Léo e Joaquim chegam
e a confusão aumenta. Antônia cobra de Juca a

promessa que fez de não se vingar, e ele decide

não construir o muro. O encontro com Antônia

perturba Juca.

QUARTA· Antônia expulsa Van Van de sua

casa. Pedro fica decepcionado com a mentira

de Léo, mas não fala nada. Tintim pede que
Vinícius convença Fátima a continuar morando

com eles. Vinícius garante a Fátima que ela é

como uma irmã para ele, deixando-a furiosa.

Fátima confessa para Léo que ama Vinícius.

Joaquim afirma para Antônia que Juca não vai

desistir de se vingar. Juca avisa a Rogério que
vai fechar o curtume para que os homens de

Formigas fiquem sem emprego. Guadalupe
descobre que Antônia salvou a vida de um filho

que Juca rejeitou. Antônia pede que ela guarde
segredo. Vitória gosta de saber que Pedro viu

Léo e ele juntos. Léo revela para Fátima que

precisou mentir para Pedro.

pode
revelar o que estava fazendo com Vitória,
deixando-o furioso. Sol chega na casa de Pedro

e ele finge gostar. Léo vai embora, triste. Dinorá
avisa a Rosemary que Vinícius só está fingindo
gostar dela. Fátima começa a se insinuar para

.

Vinícius. Pedro deixa que Sol lhe dê um beijo de

leve. Vitória encontra Léo chorando e ela

concorda em jantar com ele. Juca faz um

pronunciamento afirmando que foi Vitória quem

pediu que ele não construísse o muro em

Formigas. Rutinha manda Modesto lutar para

que Juca lance sua candidatura. Van Van

garante a Pâmela que ela jamais conquistará o

coração de Vitória, deixando-a magoada.

SEGUNDA· Kubacanacan, Ilha do Caribe, 1950.
O tenente Camacho é preso pelo Capitão Diego,
mas é logo liberado pelo Coronel Pantoja. A

.
multidão joga ovos no' presidente Rúbio e ele

decide declarar guerra a La Platina para recuperar
a popularidade. Carnacho salva Diego, que pisa
em uma mina, só para sair na foto do jornal e

vira herói. Logo depois, torna-se o responsável
pela segurança de Rúbio e da prirneira-darna
Mercedes, a santinha do povo. Rúbio tira

Mercedes da chefia das ações sociais e ela

desconta a sua raiva em Camacho. Os dois

acabam se beijando e caindo na cama. Praia de

Santiago, oeste de Kubanacan, 1951. Enrico

insiste em se casar com a viúva Marisol, que foi

a sua primeira namorada.

QUARTA· Marisol dá vários tabefes em Camacho

e foge correndo, deixando-o afundado na areia.

Batista e mais quatro homens ameaçam

Esteban, que abandona a sua postura tímida e

derruba-os com golpes certeiros. Todos assistem

assustados à cena. Remédios e o dublê Capacho
tentam resgatar o presidente. Marisol s.e

assusta ao saber que Esteban brigou com cinco

homens, mas não consegue entender. Camacho

teme estar com a perna presa em uma mina,
mas descobre que era só um pneu velho. Todos

morrem de medo de Esteban, que teme ser um

bandido e não se lembrar. Marisol dança sexy

para Esteban, que também se transforma em

um dançarino sensual, leva-a para o quarto e

rasga as suas roupas. Dalila cobiça Esteban.

Mercedes finge-se de durona, mas sozinha sofre

de amor pelo marido. Camacho descobre Marisol

e marca encontro em sua casa de veraneio.

SEXTA· Camacho conversa com Marisol na praia.
Esteban se aproxima e ela mente 'que estava

dando informações. Laia quase esbarra em Enrico

várias vezes no night-clube, mas acabam não se

encontrando. Dalila vê Marisol entrar em um carro.

Perla reclama de tudo e o camareiro sugere que
ela peça desculpas a Manolo. Gabriel se machuca,
Esteban leva-o para o hospital e ameaça o médico

com o bisturi para que ele atenda o menino. Enrico

se diverte no cassino. Esteban avisa que vai ser

motorista de caminhão. Camacho convida Marisol

para morar na capital, sem o marido, e ela aceita.

Manolo se esconde quando Perla aparece no

cortiço. Jesus finge se afogar só para provar a

Esteban que ele sabe nadar.

SEGUNDA· Marcos "segue, Raquel. Heloisa

insiste que Sérgio 'suba, quando ele passa mi

porta do prédio para pegar a sua mala. Carlinhos

saltà do .ônlbus ao .. ver Raquel, cair da .bicicleta
e socorre-a. Heloísa implora, depois ameaça,

mas Sérgio vai embora. Marcos manda flores

para Raquel. Pau linha vibra ao chegar na escola

de carro. Lorena confessa a sua felicidade por

ter encontrado Expedito e afirma saber que

Ana não aprova a relação dos dois. Expedito
garante que está apaixonado por ela e que é

isso que conta. Ana percebe a depressão de

Santana, que garante ter parado de beber.'
Pérola e Luciana conversam sobre César, um

pouco antes da filha viajar. Margareth insiste

com Clara que ela tem uma doença e que está

disposta a lnterná-la em uma clínica na Suíça.

QUARTA· César apresenta a filha à Luciana.

Marcinha avisa que está com pressa e vai dar

um beijo em Laura. Luciana comenta que está

se sentindo péssima. Laura tenta que Marcinha

compreenda a situação. Clara garante a Rafaela

que a mãe vai vigiar os seus passos. Pau linha

avisa ao pai que vai cair fora o mais rápido
possível daquela casa pobre. Marcinha acusa

o pai de ter prejudicado Laura e ele avisa que

tem direito a se envolver atetivamente com

quem quiser. Rodrigo pede que Edwiges ajude
o a organizar o grupo de teatro. Lorena conversa

com Helena sobre o estado de Santana e acha

que ela não poderá dar aulas tão cedo. Santana

tenta resistir, mas acaba pedindo um chope no

botequim. Heloisa vai ao quarto de Sérgio, faz

perguntas á arrumadeira e depois acusa Téo

de ter insuflado o marido contra ela, só para se

vingar.

Até O

fechamento desta

edição o capítulo de
sexta·

sábado
ainda não havia sido

gravado.

SEGUNDA· Pais e alunos se despedem ó

professora Lupita. Felipe liga orccurancoj,
filha e Francisca avisa que no dia seguinte e'

.viajará para vê-lo. As meninas ajudam Lupila'
empacotar suas coisas, Marisol pede ao Lucô
que a acompanhe até o escritório do Sr. Inác;,
Damião e Yuyi vêem os dois juntos e pensar

que Marisol está enganando Digo Jr. Valêr!
diz a Lucas e Marisol que o Sr. Inácio ni

poderá recebê-los pois está muito ocupar,
Eles tentam argumentar dizendo que são alun
da professora Lupita
expulsos do local.

QUARTA . O veterinário dá ao Guilherme

remédios que Pichirilo precisa tomar. Simonin'

agradece ao pai por ter enviado o, veterinári

para examinar Pichirilo. Fernando pede à fil

que não comente nada sobre o assunlc

Guilherme pede à professora l.upita que

ajude a aplicar a injeção em Pichirilo. Feli

comenta com Francisca que vai prccun
trabalho. Rodrigo diz à Paula que nunca pode
ter amigos na redondeza por que são pesso
de baixo nível social. As meninas perguntam
professora Lupita se tem namorado e ela ó

que não. Paula comenta com Simoninha q

ROdrigo despreza os meninos do bairro. Feli

chega a uma livraria.

SEXTA· Lupita, Polidora e Verruguinha ataca

de cupido e tentam unir Felipe e Francisc

Simoninha diz aos pais que vai participar
um concurso de musical jlt�to com as Panter

Selvagens. Marisol e DiOifo Jr. se reconcilia
Célia aconselha Lucas a 'ensaiar na escol
Sofia também aconselha Marisol a ensaiar
escola. Rodrigo visita Simoninha e ela fa'

sobre o concurso. Marisol pede a Lupita q

seja a diretora musical das Panteras Selvage'

Ângelo vai até a casa de Simoninha e lhe ó

um grilo. O bichinho pula nas costas da menir
e ela se assusta. Rodrigo sai em defesa

amiga e expulsa Ângelo.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEIT()!
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVE
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Tel./fax: 275-0764
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Ortodoniia e

FadaI

Dr. Neto, José A. Santos
ruo l11-t)1'1S
pOLlclfNICA RIO BRANCO

50 ij.i.. .

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLlNICAS.LTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 • Centro

A CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Oc!onbllogla preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter

•

ripe
\

-

PREVENÇAO E TRATAMENTO

Não existe um medicamento eficaz para o

tratamento da gripe. Os remédios servem apenas

para diminuir os sintomas. Considera-se o

tratamento da gripe como um "tratamento

sintomático".

Quando não ocorrem complicações na evolução
da doença, ocorre melhora e resoluçãocompleta em

um período médio de cinco a dez dias. Outrossim,
não devemos confundir as gripes com os resfriados

comuns.

Na maioria das vezes, repouso, a ingestão
abundante de líquidos e medicamentos sintomáticos

são suficientes para o auxílio à recuperação total.

Entretanto, os cuidados com os pacientes acometidos

pela gripe não devem ser negligenciados. Podemos

afirmar seguramente que as complicações ocorrem

com certa freqüência na casuística dos consultórios

médicos. Quando perceber que o estado gripal não está

evoluindo com a melhora previsível, orientar-se com o

seu médico é o melhor caminho a seguir. Complicações
como as sinusites, otites e pneumonias são alguns dos

problemas que podem surgir no decorrer do processo

gripal. Ressalta-se que as pessoas com idade acima de

60 anos, os portadores de doenças crônicas, os

imunodeprimidos e as crianças menores são as mais

atingidas nestes casos.

Com a chegada das estações mais frias do ano, as

pessoas reúnem-se em recintos fechados e ficam mais

próximas umas das outras, havendo desta forma

possibilidades maiores de contaminação pelo vírus da

gripe.

Medidas deordem profilática ou preventivas:

Cultive hábitos alimentares saudáveis, ingerindo
alimentos ricos em proteínas, fibras, vitaminas ...
Beba bastante líquido (água pura, suco de frutas

ou chás). Os líquidos ajudam a manter o corpo

hidratado, além de ajudar a eliminar as toxinas

que fazem mal ao nosso organismo. Evite bebidas
. geladas;
Durma pelo menos oito horas por dia;
Faça exercícios regularmente. Pratique esportes.
Diminua o stress em sua vida. Estudos mostram

que pessoas mais estressadas adoecem mais,
porque diminuem as defesas do organismo;
Evite aglomerações e ambientes fechados.

Mantenha sempre o ar circulando para que os

. ví rus não se concentrem no local;
Evite choques térmicos, como tomar banho
quente e sair no frio;
Não fume e evite a poluição;
Lave sempre as mãos;
Respire pelo nariz, nunca pela boca. A mucosa do

.

nariz foi feita para aquecer e umedecer o ar que
respiramos, evitando que o ar chegue frio nos

pulmões;
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NASCIMENTOS
•

24/3
Flavia Alessandra de Souza

5/4
Gabriel José da Silva

8/4
Jeferson Rosa

10/4
Leonardo José Marques

12/4
Gabriel Carla Cordeiro

13/4
Samantha Lourenço
Beatriz Ruysam
Arthur Antonius Eissler

14/4
Patrick da Rosa

Bruna Marinho Giovanalla
Jean Eduardo de Lima

Marwin Ricardo Schweder
Jonathan Luís Enke

15/4
Mayara Rodrigues
Gustavo H anemann

Carlos Eduardo Dalabona
Gabriel Arnold de Souza

I<elly Ehlert Morais
Vinícius Mallmann

16/4
João Felipe Sydorak Pereira

Luana de O I ivei ra
Lizandra Maiara I<leine

Ana Paula Adriano

Eric Sampaio Tureck
Jessica Ziemba

17/4
Jackeline Eduarda Spezia
Guilherme Augusto Silveira Fleisch

Luana Dias
Lidia Caroline de Aguiar
Gabriely dos Santos Moraes

I<arolina Alves de Campos'

19/4
I<aren H eidemann
Gustavo Henrique Antunes de Lima

Laysa Po rto S charf
Jeferson Fernando I<lock
I<átia Pereira Zick

20/4
Bruna Thibes Dunker

21/4
Vinícius I<aymann Teikoski
Estevão Faustino Pereira

22/4
Thiago Cordei ro

Camilly Vitoria I<reutzfeld
Wiliam Gabriel Torres Reichardt
Anderson da Silva de Oliveira

William Gabriel Rõpke

23/4
Marcelo M ontandon Magalhães
Gabriel Domingues Marchióri
Wanderlei Kircher

25/4
Vítor Cézar Zesuino
Amanda Caro I ine B rentance
Vinicius Gabriel Todt

26/4
Gabriel Demarchi

27/4
Paulo Jordan Ronchi Voltolini

Tayná Ramos Alves

..

Angular Foto e Video

o gatinho Igor Luan Baader comemora, hoje,
seu 10 aninho, e avisa que a festinha será em

sua residência. Os pais, Marcio e Marilei, estão
lhe desejando muita saúde e felicidade. "Igor,
você é muito especial, parabéns!"

A simpatissíssima Vanessa Caroline

Becker completa, hoje, 2 aninhos. Os pais,
Adilcio e Doraci, e o irmão, Rafael, a

parabenizam

"Bate paiminha, palminha de lélé ... " a gatinha
Manuela Santos de Carvalho completou 1 aninho no

dia 24/4. Felicidade e paz são os desejos da tia Dani

A sorridente Amanda de Oliveira está completando,
hoje, 7 anos .. Quem a está homenageando são os tios

Airton e Alessandra, e os amiguinhosWilliam e Mariele

Vlvaaaaa. .. a fofa Vasmin P. Kamchem

comemorou o P aninho no dia 30/4. Os

pais corujas, Fabio e Elaine, que te amam

muito, desejam-lhe os parabéns

Os parabéns dobrados à linda Emily N.H.M.

Bento, que completa 1 aninho, e à mamãe,
Rosélea, que aniversariam no dia 5

próximo

*

* *

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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Foi um sucesso!!!220 RODEIO CRIOULO NACIONAL DO,

CTGLAÇOJARAGUAENSE

É assim que podemos dizer do rodeio de Rio

Negrinho, que aconteceu na semana passada, no CTO

Amor e Tradição. Conforme o esperado, o patrão
'Evaristo, ao lado do nosso Patrão do Céu, fizeramcom

que esse rodeio fosse perfeito, aquele sol lindo e aquele
friozinho gostoso no fim do dia.

A festa estava maravilhosa.ia equipe de organização
está de parabéns e esperamos que, no ano que vem, se

repita ou que seje ainda melhor essa festa.

Os piquetes e CTGs de Jaraguá do Sul marcaram

forte presença este ano. Em cada canto que olhava-se,
via-se amigos, parentes, famílias acampadas com seus fi-

Flash's do
Rodeio no CTG

Amore
Tradição

lhos ... isso, é um incentivo para aqueles que hoje estão

começando a freqüentar os rodeios. As dificuldades de

hoje, de poder sair da sua casa, reunir toda a família e

colocar o pé na estrada, fazem com que, uma festa as

sim, não seja somente uma festa, e sim um lugar para se

divertir, para educar seus filhos e criá-los de uma forma

diferente do que muitos estão acostumados. Longe das

más influencias, em um ambiente saudável e descontraído.

É por isso que cada vez mais os rodeios estão trazen

do famílias inteiras para dentro dos CTGs.

Abaixo, alguns momentos que marcaram o final de

semana no CTG Amor e Tradição.

CASA
OJ\AFtIM

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

. E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
wwW.casacampeira.com;br

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

Indústria 8 comércio de madeiras

312 ..0280

Bombas e
Bicos Inietores
Direção Hidráulica

li 310-2515 - 310-2562
--------------------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se

&V
CARNES

-

DEMARCHI 'CARNE

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

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

Carnes especiais:
JAVALI, COELHO
PATO E OVELHA
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"INDUMAK - 40 ANOS"
o evento de aniversário de 40 anos da lndumak reuniu aproximadamente 200 pessoas,

no domingo passado, entre funcionários, familiares e a imprensa da região. O bufê, a

decoração, a abertura da exposição e a entrega dos prêmios foram o ponto alto da

festa. O resultado dos eventos mostra que a lndumak é mesmo um exemplo de

determinação e sucesso.

Fotos: Horst Baümle

Diretor-superintendente Eduardo e a mulher,
Ilka Schmidt

Diretor técnico comercial Célio e a mulher,
Maria de Lourdes Bayer

SÁBADO,3 de maio de 200J

Contato:
comercial@jornalcorreiodopovo.com.b
Te!.: 371-1919 Fax: 276-3258

Diretor industrial Egon e a mulher, Marlene
Schmidt

Diretor executivo Élio e a mulher, Marilene
Paganelli

A colunista Franciene Fagundes e o empresário Gilmar
Alves. Ela comemora idade nova hoje. Parabéns!

CÚnica 'Jt CiJ'/fJ'(/ia 7JúisUca
�siitica i. 7CtpaJ'a'J�J'a

7)1'. .Al€%lln�I'€ UJ€I'n€I'
_.._ C�'$9!1.9

(47) 422-2105 ou 433-4020

r, dr.werner@uol.com.br

R: Blumenau, 178 • Sala 610 • Centro· Ed. Med Clínicas· Joinville • SC

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João Picolli, 153 • Centro - J uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ÁGUAS CLARAS - vende-se,
mista, c/60m2• R$ 13.000,00
pode ser finan. Aceito carro de
entro Tratar: 371-6238.

ALUGA-SE .; quartos mobiliados.
Tratar: 370-3561 c/
proprietá ri a.

""'" .

ImOVelS

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, próx. Malwee, de alvenaria,
c/92m2, 3 dorm., sala, coz.,

copa, 2 bwc, lav., terreno c/
1.065m2, cercado. R$
52.000,00 negociáveis. Tratar:
376-1319.

BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, c/60m2, mobiliada. R$
11.000,00. Tratar: 371-6238.

BLUMENAU
322-8800

ITAJAí
346·7400

CENTRO - vende-se, de

alvenaria, c/ 3 dorm., sendo 1

suíte, cozinha mobiliadada,
dep. empregada,
despensa, área de festas c/
churrasqueira, garagem p/ 3
c arro s , próx. Duas Rodas.
Tratar: 275-3070.

CHICO DE PAULA - vende-se,
c/130m2, Rua Joaquim
Francisco de Paula, ai lado dos
escoteiros. R$ 70.000,00.
Tratar: 370-0706 ou 9122-
7134.

COMPRA-SE - a 5km do centro,
paga-se R$ 20.000,00 à vista.
Tratar: 9124-8395.

COMPRE A SUA CASA A VISTÀ
E PAGUE A PRAZO - Pelo preço
de um aluguel você pode

JOINVILLE
435 ··3700

. __.

SELEÇAO
PROFESSOR 2004

,
"

Biologia e Educação Física

Enviar' Curriculum Vitae*, sigilo
absoluto. Rua: Guilherme Lessmann,
355 - bairro João Pessoa CEP 89257-
520 - Jaraguá do Sul.

* exige-se especialização, mestrado ou doutorado.

comprar a sua casa. Saiba

como, conhecendo o Plano

Inquilino Nunca Mais. Tratar:

275-0478 ou 9i21-2470

frente para Av. Beira Mar por
R$ 70.000,00. Condições a

combinar. Tratar: (47) 342-
7171 com Lilian.

GRAVATÁ - NAVEGANTES "I
vende-se apartamento com 1

suíte, 2 dormitórios e demais

dependências. Em edifício de

GRAVATÁ - NAVEGANTES -

vende-se lote com frente par ao

mar R$ 25.000,00 com

financiamento de 30% no ato e

JARAGUÁ DO SUL
370· 6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO SÁBADO,3 de maio de 2003

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

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

L T DA. www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

LOCAÇAO: VENDAS:

Iro a
IMÓVEIS

60 I - CASA DE ALV. - ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos. RS

300,00
602 - CASA DE ALV. - CENTRAL suíte, 2 quartos, dep.
empregado, churrasqueira, garagem p/ 2 corras. RS 1.1 00,00
603 - CASA DE MADEIRA - CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
605 - CASA ANTIGA AL V. - CENTRO (prõx. Br@ga &

Chique) c/ estacionamento nos fundos· ALUGA PARA FINS

COMERCIAIS. RS 600,00
604 - CASA central c/ suíte + 4 quartos = RS 900,00.
606 - CASA DE ALV. + QUITINETE (mesmo terreno) -

VILA NOVA (prõx. Gatos & Atos) . RS 450,00
609 - CASA DE AL V. - JARDIM CENTENÁRIO c/ 3 quartos,
churrasqueira. RS 400,00
6 I O - EXCELENTE CASA DE AL V. C!700m2 CENTRAL

(mobiliado).•
6 I I - CASA DE MADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da

ponte de Schroeder) . c/ 2 quartos. RS 220,00
6 13 - CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA
COMERCIALMENTE) c/ sola em 2 ambientes c/ lavabo, 3 quartos,
2 bwe's, dep. empregado. RS 800,00
620 - CASA de alvenaria prôximu o Weg II e/2 quartos = RS
400,00.
623 - APTO - CENTRO - e/2 quartos, socada c/ ehurrasqueria.
RS 310,00.
629 - APTO - CENTRO (prõx. Marcafto) c/ 3 quartos,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros. RS 825,00
630 - APTO - CENTRO - (próximo Super. Breithouptda
Reinoldo), c/ 2 quartos. RS 300,00.
63 I - APTO - INÍCIO DA ILHA DA FIGUEIRA c/ 2 quartos.
RS 280,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (prõx. Mat. Construcão

Sta. Luzia) c/ 2 qtos = RS 180,00 •• e/3 qtos = RS 280,00 ••

c/ 1 qto = RS 160,00
633 - APTO - CENTRO - R: Barão do Rio Branco, c/ 3 quartos,
solo c/ socado. RS 350,00.
634 - APTO NOVO - CENTRO - R: João Picolli, c/ 1 quarto. RS
350,00.
635 - QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir

de RS 225,00 + condomínio
655 - SALA COMERCIAL no calçadão c/ 120 m2 = RS
3.200,00.
656 - SALAS COMERCIAIS - SANTA LUZIA (00 Iodo Mal.

Construção Sta. Luzia). A partir de RS 150,00
657 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO

(Fundos Posto KM 7)· c/50m2. RS 220,00
658 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES. ROYAL

BARG c/18m2. RS 300,00
659 - SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO c/ 3 ambientes (recepção conjugado) . RS
250,00
66 I - SALA COMERCIAL TÉRREA - GUARAMIRIM (em

frente ao Posto Guaramirim) c/40m2. RS 330,00
664 - SALA COMERCIAL ( I' piso) - VILA LALAU . c/
300m2, estacionamento no frente. RS 670,00
665 - SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUEIRA

(prõx. Homago) . c/30m2. RS 300,00
674 - SALA COMERCIAL TÉRREA - VILA LENZI c/50m2.
RS 220,00

.

675 - SALA COMERCIAL NOVA - TÉRREA (fundos) .

CENTRO c/60m2. RS 400,00
676 - SALAS COMERCIAIS TÉRREAS E NO I' PISO -

CENTRO (ao lado Macon c/32m2. A partir de RS 250,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO

c/40m2. RS 270,00
684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP.
CABO HARRY HADLICH) c/50m2. RS 28a,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO
CERRO - IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2,
2 ambientes. RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER -

CENTRO c/ 65m2, c/ cozinho, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado

Wisdom) c/ 123,88m2. RS 700,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp�
Zanluca) com m , 1 bwc. RS 270,00
806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO· c/363m2,
terreno c/ 530m2, c/ ligação trifósieo. RS 700,00
902 - TERRENO - CENTRO (ao lado Dlvlf/u) c/800m2. RS
500,00
903 - TERRENO - CENTRO (ao lado Wisdom) c/500m2. RS
300,00

1132 - CENTENÁRIO (PRÓX. APAEJ· SOBRADO· cl
204,00m2 em terreno de 450,00m2 ( 18 X 25 ). suíte cl

hídro, 02 quartos. RS 150.000,00

1441· SÃO LUís· CASA DEALV•. cl 140,00m2 em

terreno de 900,00m2 ( 15 X 34 ) . 3 quartos, garagem pi 02
.

carros. RS 115.000,00

1446 -,JARDIM SÃO LUís - CASA DEALV. cl 100m2,
terreno cl 420m2 - 3 quartos, churrasqueira, garagem pi 2

carros. RS 65.000,00

1116· CASA DEALV. - BARRA DO RIO CERRO- c/
180m2, suíte + 4 qtos. RS 10.000,00

1600 • CASA DEALV. - NEREURAMOScl 156m2, terreno
cl 465,38m2• 3 qtos, dep. empr., chur. RS 48.000,00

1003· CENTRO· CASA de alv. cl 210m2, suíte + 2

qtos, dep. empr., chur., gar. pi 3 carros. Aceito opto até RS
100.000,00. RS 170.000,00

1114 • BARRA DO RIO CERRO· CASA DEALV. cl
200m2, terreno cl 800m2 (20 x 40)·3 qtos, 2 bwc's,

churrasqueira, piscina. RS 120.000,00

NECESSITAMOS PARA VENDA

DE LOTES ATÉ
R$ 25.000,00, PARA ATENDER

CLIENTES CADASTRADOS.

1004 - CENTRO - SOBRADO DE AL V. c/ 27fJm2, terreno c/
899m2 (31 x 29) . 2 suítes, 2 quartos, cozinho mobiliado, dep.
empregado, churrasqueira, vídeo/porteiro eletrônico, aquecimento solOl,
garagem p/ 2 carros. RS 280.000,00
1071 - AMIZADE - SOBRADO c/284m2· suíte, 2 quartos,

churrasqueira, garagem p/2 earros.Aeeito opto no negociação
I 170 - CZERNIEWICZ - CASA DE ALV. c/ 2 quartos, terreno el
300m2. RS 50.000,00
I 171 - CZERNIEWICZ - CASA DE ALV. c/140m2 + edícula de

100m2, suíte, 3 quartos, churrasqueira, gorgem p/ 2 carros. RS

85.000,00
1175 - CZERNIEWICZ - CASA DE ALV. c/205m2· terreno el
1.220m2 . suíte, 2 qtos, dep. empreg., churrasqueira, garagem p/ 2
carros. ssn 0.000,00
I 190 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/302m2 em

terreno c/ 1.050m2 . suíte, 3 quartos, rhurresqueiru. RS 170.000,00
1196 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/240m2 em

terreno c/870m2· suíte, 3 quartos. RS 100.000,00
121 I - JARAGUÁ ESQUERDO (próximo ao compo de Juventus) .

CASA DE ALVENÁRIA NOVA· c/ 130,00m2 -suite + 2 aTOS· GARAGEM

P/2 CARROS. RS 65.000,00 (Valor Total)· Imóvel financiado:
1213 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO c/ suíte, 2 quartos,
solo comercial grande no térreo. RS 130.000,00
1252 - NOVA BRASÍLIA - CASA DE ALV. c/160m2 em terreno

c/530m2· suíte, 3 quartos. RS 150.000,00 . Aceito troco por' cosa
13 I 3 - VILA LENZI - CASA DE AL V. c/ 2 quartos, churrasqueira.
RS 68.000,00

.

1357 - VILA NOVA (Vila Maba) - CASA MISTA c/120m2· 3

quartos. RS 45.000,00
1358 - VILA NOVA - SOBRADO ALV. c/368m2· suíte c/ closed,
hidra e socada, 3 quartos, dep, empregado, piscina, churrasqueira e

garagem p/ 2 carros. RS 220.000,00
1375 • VILA RAU (CON. HABIT. ÁGUAS CLARAS) - CASA

DE AL V. c/50m2· 2 quartos. RS 18.000,00 + financiamento. Aceita

corro, terreno.

146 I - GARIBALDI - CASA ALVENARIA, c/260m2 em terreno

\. 412m2, suíte, 3 quartos. RS 100.000,00.
1986 - GUARAMIRIM (Parte Alta) - CASA MISTA c/200m2

. terreno c/ 616,87m2 . 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira, garagem pi
2 cerres. RS 60.000,00 . Aeéito imóvel em Joraguó
1994 - GUARAMIRIM - IMIGRANTES (prõx. Central da

Moda) • CASA DE ALV. c/140m2· 3 quartos, churrasqueira. RS

55.000,00
2003 • CENTRO (ao lado Jave/) • TERRENO c/885m2 ( 30 x

29,50 )
2007 • CENTRO· TERRENO c/ 1.350 m2 (27 x 50) . todo

murado.
2072 • AMIZADE - BLUMENGARTEN - TERRENO c/377m2

.

RS 23.500,00
2100· RIO CERRO I· RODOVIA WOLFGANG WEEGE·

TERRENO c/ 10.000m2 (50 x 200)
2 I 12 • BARRA DO RIO CERRO· TERRENO c/468m2 (26 x

18). RS 18.000,00
2113· BARRA DO RIO CERRO (prõx. Malwee Malhas) -

TERRENO c/350m2. RS 17.000,00
2115· BARRA DO RIO CERRO (PRÓX. MALWEE) •

TERRENO c/ 430,88 m2. RS 21.000,00 (Aceito Entrada RS

5.000,00 + parcelamento).
2116 • BARRA DO RIO CERRO· TERRENO c/610m2 (28 x

22). RS 38.000,00 -

2176 - CZERNIEWICZ (prõx. ao Pama) • TERRENO c/
13.500m2 c/ Irente p/ Ruo Jorge Czerniewiez. RS 540.000,00
2 I93 • ILHA DA FIGUEIRA· TERRENO· e/457,25m2 ( 15,50.
x 29,50). RS .28.000,00

.

2353 • VILA NOVA - TERRENOS (prõx. Cond. Amary//isl c/
399m2 (14 x 28,50). RS 31.500,00
2369· VILA NOVA (part@ altal • TERRENO c/ 4.651,40m2. RS

150.000,00
246 I • GARIBALDI • TERRENO c/ 21.114,76m2 ( frente e/69
mts, fundos c/ 54mts, Iodo direito c/ 2linhos de 29,50 + 412 mts,

Iodo esquerdo c/ 3 linhas de 34 + 13,90 + 444,50mts)
2982 • GUARAMIRIM (de frente pi asfalto pi
Massaranduba) . TERRENO c/ 42,372m2. RS 40.000,00
3351 • APTO - VILA NOVA I RES. JARDIM DAS

MERCEDESc/ 2 quartos. RS 24.000,00 + financiamento

3052 • CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl· c/140m2, e/3

quartos, dep. empregada. RS 49.000,00
4002 • CENTRO· SALA COML • ED. TOWER CENTER c/
100m2 c/ vogo de garagem. RS 53.000,00 + acabamento final
4208 • SCHROEDER • CHÁCARA c/ 245.800m2 . 400mts frente

p/ estrado principal· casa olv. a 3 km do centro. RS 150.000,00

3001· APTO CENTRAL C 188 11m2c/sufte,2 quartos,
dep. empregada, garagem pi2 carros. RS 10.000,00

105 1 - ÁGUA VERDE· CASA DE ALV. cl 160m2·
terreno cl 400m2, suíte, 2 quartos, churrasqueira, garagem

pi 2 carros. RS 80.000,00

1192 - CASA DE ALV. ·ILHA DA FIGUEIRA (próx.
Casa das Cortinas) cl 185,30m2 . suíte, 2 quartos,
churrasqueira e garagem pi 2 carros. RS 75.000,00

1010 • AMIZADE (Res. Blumengarten) • CASA DEALV.

NOVA c/ 154m2· suíte, 2 quartos, churrasqueira. RS 9"000,00

1352 - CASA DE ALV•• VILA NOVA· cl 150,00m2
terreno de 448,00 m2, c/4 qtos. RS 10.000,00 aceito

imóvel de menor valor no nego
.

1994 - GUARAMIRIM/BAIRRO IMIGRANTES (próx.
CentniModa) - CASA DEALVc/ 140m2· 3 qtos. RS 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna clambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theaier,

Piscina adulto e infantil, Plauground,
Ambientes decorados e mobiliados.

SÁBADO,3 de maio de 2003

o pré.dio:
Tulnüaçio ágllll quente - Churroequeint I/a socada

Opçiio 2 vagas de garagelll
Opçiio garagem c/dep. Privativo
Completo eistema de segu.rtlllça

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Mllh11ke,
Perto do Clube Beira Rio,

70 meses para pagar
R$ 1:3.000,O(J entrada

saldo direto c/ " Construtora

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070

R. Maredial Deodoro da FOtlSl.'Cily 972
Royal Barg Ccnler - [araguâ do Sul- se

CONSTRuseL
"Inovando Conceitos de Vida"

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Casa em aivenarla'(S dorm.),
c/ área de 120m2, em terreno de

421, 72m2• Rua: Richardt Piske, 587
(Czemiewicz)

Preço: R$ 62.000,00

Vende: Terreno c/ área 420 m2. Rua

Lateral Eugênio Bertoldi (Vila Rau)
Próx. Posto Cidade.

Preço: R$ 23.000,00

Vende: Terreno c/ área 425 m2. Rua

Waldemar Lessmann - Centro (Próx.
Rua Cel. Procópio Gomes). Preço:

R$ 45.000,00

Vende: Casa de madeira c/ área 110

m2, em terreno de 708 m2• Rua José

Theodoro Ribeiro (Ilha da Figueira).
Preço: R$ 110.000,00 (Aceita casa ou

terreno pi chácara)

VENDE-SE

Intermediária

Vende: Casa em alvo (2 dorm.), c/
área 70m2, em terreno de 589m2.

(Barra).
Preço: R$ 40,000,00

Vende: Sobrado (semi acabado), c/área
265 m-; em terreno 356 m2• Czerniewicz

Preço: R$ 80.000,00 (Negociáveis)

Vende: Casa mista c/ área 106 m2,
em terreno de 500 m2. (Vila Nova).

Preço: R$ 55.000,00

� VENDE

Vende; Casa em alvenaria (3 dorm),
c/área 122 m2, em terreno de 455

m2. Czemiewicz: Preço: R$
65.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/ área 170m2, em terreno de 325m2

Rua 633 - Lot. Olegário (Tifa
Martins). Preço: R$ 50.000,00

Vende: casa emalvenaria (3dorm., demais
,

,

dep., c/áreaplfestás e piscinna), c/ área
207m2, em terreno de 800m2. lateral rua

Frascisco de Paula. Preço: R$ 65.000,00

-+ Terreno cf área 706 m2. Rua Herberto Enke (Barra). Preço: R$ 15.500,00 (Aceita carro).
-+ Terreno cf área 364 m2'. Rua Tereza Aigner Hruschka (São Luis). Preço: R$ 16.500,00
-+ Terreno cf área 398 m2. Rua João Piermann (Amizade). Preço: R$ 24.{)00,00
-+ Chácara em terreno cf área 196.000 m2, contendo: pastagem cercada; 3 lagoas;

casa de madeira. Alto da Serra (divisa Jaraguá - Pomerode).

-+ Apartamento, contendo 2 dorm. Rua Ceio Proc. Gomes de Oliveira, 1473 (Centro) Resid. Maguillú
- Ap. 35 "An• Aluguel: R$ 300,00

-+ Apartamento (novo), contendo 2 dorm. Rua José Emmendoerfer (Centro) Ed. Leutprecht Aluguel: R$ 350,00
-+ Apartamento, contendo 2 dorm. Rua José Theodoro Ribeiro (Ilha da Figueira). Aluguel: R$ 260,00
-+ casa alvenaria, contendo 2 dorm., sala, cozinha, lavand., bwc. Estrada Rio Molha. Aluguel: R$ 200,00

� ALUGA Terreno onde localiza-se o autódromo, c/ área 232,000 mê,
edificado c/galpão em alvenaria c/ área

300 m-. BR 280 (Nereu Ramos)
Valor negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA VENDA ALUGA. ADMINISTRA

Atendimento: 8h30 às 12h II 13h30 às 18h30

Aos sábados: 8h30 às 12h

RIf 1001· VILA NOVA
R: PEDRO GONZAGA - APTO

(/ÁREATQJAlll oM', 1

sUÍT� 2 DORM, 1 BANH,
SACADA, CHURRASQ.
INDIVIDUAI! BIOUETÁRIO, 2
PORTÕES ELETRÔNICOS,
CENTRAL DE GÁS E GARAGEM.

RS60.000,00
SEM ACABAMENTO INTERNO.

REF 3198 • JGuÁ 99 R: 438 - LTD DURO. VERDE
- TERRENO. 392 M2. RS 12.500,00

REF 2372 � BARRA RIO CERRO - R: LEDPDLDD

AUGUSTOWINKLER, 2203 - CASAALV, 112 M2, 4 DDRM,
BANH, GARAGEM. TERRENO. 650 M2. RS 59.000,00

REF 3229 -ILHA DA FIGUEIRA - R: ANTDNID
RIBEIRO. - TERRENO. 517 M2. RS 12.800,00

REF 2373 - JGUA ESQUERDO - R: EUGENIO. REF 2374 - ClERNIEWICl - R: CHILE, 150-
SPÉZIA, 48 - CASA MISTA 150 M2, TERRENO. 525 CASA ALV, 170 M2, 3 DDRM, BANH, GARAGEM 3
M2. RS 54.000,00 CARROS. RS 60.000,00

REF 2365 - BARRA RIO MOLHA - R: DSVALDo.

MABBA, 50 - CASA ALV 100 M2, 3 DDRM, BANH, REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

GARAGEM. TERRENO. 450 M2. RS 65.000,00 WEEGE - TERRENO. 11 00m2. RS 50.000,00

REF 2360 - BARRA RIO CERRO - R:
DDMINGDS VIEIRA, 160 - CASA ALV C/ 120 M2, 1

SUíTE, 2 DDRM, BANH, GARAGEM. TERRENO. 615
M2. RS 72.000,00

REF2375 -ILHA
FIGUEIRA - R:

.

RUDOlfO
GROSSKlAS - 225 -

CASAAlV, 11 o M2,
3 DORM, BANH,

GARAGEM.
TERRENO 375M2.
RS52.000,00

.REF3230-
BARRA RIO
CERRO- R:

EMMASCHADE
MARQUADT.

TERRENO 400 M2,
RS 18.000,00

REF 1084 - JGUA ESQUERDO - JDSE
EMMENDDERFER - ED HDRTÊNCIA - APTO. 3 DDRM, 2 RER 2380 - VILA RAU- LTD. ESIO ENKE - CASA

BANH, GARAGEM. RS 70.000,00. FICAM MÓVEIS NDVA 102 M2 TDTALMENTE PRDNTA, RS

QUARTOS, COZINHA E LAVANDERIA. 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO SÁBADO,3 de maio de 200

'" Nas proximidades do Fórum
'" Entrega: Dez/03
'" Financiamento direto c/ a construtora

'" Aptos c/ área privativa de 97,OOm2 e 115,OOm2
'" Prestações c/ reajuste somente pelo cub em até 50 meses

'" De 1 a 2 vagas na garagem
.., Excelente acabamento
'" Piscina
'" Playground
'" Quadra de Esportes
",- Salão de Festas
'" 2 elevadores
.., Plantão de Vendas no Local

" Henrique piaseraLocali�a�ao: Ântônio
(esquina-cl�ua bP;ro Jaraguá do Sul

Calos Ferre,ra) Cen

'" Defronte a concessionária Ford - Centro
'" Entrega: Agof03
'" Aptos cf área de 160,OOm2
'" Garagem privativa
'" Excelente acabamento
.., Piscina no terraço
'" Playground
'" Salão de Festas
'" 2 elevadores
'" 30% de entrada e o saldo
em até 50 meses cf correção

.

pelo CUB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECi" ím,9-J

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

275-0606
114 - CENTRO - 2 salas eomls. térreo e d 1 Q

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
134 - CENTENÁRIO - Casa alv. c/ 3 qtos, área

de 90m2. R$ 60.000,00

104 - ESTRADA NOVA - casa alv., c/ 3 qtos,
demais dep., área de 90m2. R$ 48.000,00

129 - JOÃO PESSOA - casa alv. e/3 qtos.,
demais dep., 75m2 R$ 48.000,00

105 - SCHROEDER - Casa alv. e/1 suíte +

3 qtos. 142m2. R$ 45.000,00

ED. ALESSIO BERRI - CENTRO -

1 suite +2 dorm (206m2).
R$ 75.000,00 + parco

pelo Club

GOMES
ELETROMÓVEIS

li!

1(1

Mijes
nouxts

m

I
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Lançamento
--

Diamantes são eternos ...
� 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço

�' Salas de estar e jantar
v' Todos ambientes com

iluminação natural

v' Sacada com revestimento

metalizado

� . Aquecimento a gás (opcional)
vi' Hall com piso em granito
�v' Segunda vaga de

garagem (opcional)
�<

,

Sacada com churrasqueira
em aço InOX

./. Alto padrão de acabamento

V Super l.ocolizoçôo:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo Rau

�. Sem juros de bancos

V Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

yI Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada

V Taxa de condomínio reduzida

II;

Vendas ExClusivas
!

...

Rua Quíntíno Bocoíúvo, 64 - Tel. 372-0657 / 371-0696
e-mail: futuroemp@uol.com·.br-CRECl8469�JoraguádoSul.SC

W®lf @}@ fNiJ� @/!iro ®dJbff�� '1@troOO/li'J[j

..

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PASCOA

C023 - CAMPO SANPIERO- Casa nova contendo
01 suite, 02 dormitórios, cozinha. R$ 135.000,00

C052-BLUMENGARDEN - Casa semi·nova contendo
Dl sutte, 02dorrnttórios, cozinhamobiliada.R$90.000,OO

C033 - AMIZADE
- Casa nova

contendo 01 suite,
02 dormitórios.
R$78.000,OO

2105 - STO. ANTÔNIO - R. José Vicenzi,
casao/ 200,00m2 e terreno cf 550,00m2•

R$ 95.000,00. Aceita nego cf Apartamento

2108· TRÊS RIOS DO SUL· Rua Felix

Richert, sobrado cornl., cf 336,002 e terr.

cf 384,00m2• R$ 80.000,00

2122· TRÊS RIOS DO SUL· casa em

alv. cf 142,00m' e terr. cf 10.880,OOm'
R$ 300.000,00

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO

E-MAIL garcia@unerj.br CRECI1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302.

MENSAGEM DE CRISTO, SINAL DE AMOR,

SIGNIFICADO DE RESURREIÇÃO, DE UMA NOVA FASE,

DE UMA NOVA VIDA; ONDE SE BUSCA ESTA NOVA VIDA,

COM SENTIMENTO, COM LOUVOR, COM AMOR, AINDA QUE

TENHAMOS UM MUNDO COM VÁRIOS BUSCH E SADDAM,

AINDA PODEMOS IMAGINARMOS NOSSO MU�DO FELIZ,

COMO AS NOSSOS JARDINS, OS OLHOS

O RADIAR DE UMA MANHÃ

É

IMAGINAR,

ALCANÇA

FLORES DE

equipamentos, construção dei 185m' e

terreno com 634,50m'. R$ 65.000,00

DE NOSSAS CRIANÇAS OU

2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando

Muller- Casa Mista cf 130,OOm2 e

terreno cf 364,OOm2.R$ 35.000,00.

2099· GUARAMIRIM • R: 28 de Agosto
. Centro- Terreno cf 1.400,OOm' e casa

cj 244,00m'R$180.000,00

MAS INFELIZMENTE SóAGORA

UM DIA QUEM ESPERA SEMPRE

1i3;1d4U·tW
1000 - NEREU RAMOS - tot. Murara. c/ 366,00m'
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider. c/ 460,60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno l.ot, Primavera, c/ 469,35m'
1034 - ITAJUBA - frente para o mar, cl 763m'

1035- ÁGUA VERDE· Terreno c/600m'

1036- ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno c/21.331,16m'
1037 • VILA NOVA· R: Domingos Demarchi-, terreno c/ 562,00m'
1040 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Btese, 406,00m'
1041 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Felix Richert, 406,00m'
1044 • SCHROEDER • Rua Ida Maria Luzia Bertha Woll, lerr. c/ 600,00m'
1045· NEREU RAMOS· Lol. Zanguelini, área de 391,00m'.
1046· NEREU RAMOS· tot. Zanguetini, área de 321,00m'.
1047· GtARDINI LENZI • Terreno cl 637,70m'.
IIM'"M' r
.2000 • VILA RAU • casa de alv. cl 117,00m' e terreno c/2.407,00m'
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/ t50m'· terreno de 450m'

aceita nego cI sala comI. no centro da cidade

2012 - CZERNIEWICZ - R. Antono Gesser, t13, c/160m' e terreno c/450m' (acena nego c/ Apartamento)
2013 - NOVA BRASILlA - c/ área de 200m' . terreno c/1200m', aceita apto menor valor.

2015 - CENTRO - cf área de 464m2, aceita apto. de menor valor, terreno e parte em dinheiro

2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2620 - em alv. Terreno de 450m' .

2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, C/155,OOm'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R, Domingos Rosa, 302, c/ 326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa c/ 67,50m'

2039· CZERNIEWICZ • casa em alv. c/176,00m'. Terreno c/ 414,00m',
2045· GALPÃO COMERL.· R: Antônio Carlos Ferreira c/500m', terreno c/1218m'

2050 - VILA LALAU - R, Ernesto Lessrnann . casa alv. c/ 220m' e terreno c/ 336rn'

2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv, cl 176m', terreno c/ 450m'

2063 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv, c/60m', terreno c/516m', R. Campo Alegre,
2068 - NEREU RAMOS - casa afv, c/ 70m', terreno c/ 600m'

2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M, L. Santana, sobrado c/166m' e terreno cl 350m'

2072 - VILA LENZI - R. Irmão Leandro, casa em contr., c/ 70m' e terreno c/ 494m'

2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel l.atin, c/100m' e terreno c/ 360,72m', aceito apto
2076 - ESTRADA NOVA - R, José Picolli, c/ 8705,89m', cl casa de mad. ,

2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c/ 320m' e contr. CI 100m'

2081 - R. Pre'eito Waldemar Grubba - Servidão - terreno c/1600m' e casa c/98m'.

2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno c/ 336m' e casa c/170m', aceita neg"
2083 - ILHA DA FIGUEIRA - R, domingos da Nova - terreno c/1500m' e casa c/ 300m'.

2085 • GIARDlNI LENZI • R. Eupidio Martins, casa c/ 70,00m' e terreno c/ 450,00m'.
2086 • TIFA MARTINS· R: Fredolina Martins n' 311, ter, c/ 720,00m' casa C/160,OOm' e ed. C/50,00m'

aceita casa em Barra Velha

2087· TIFA SCHUBER • R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno cl 560,00m' e casa C/240,00m', RS 80.000,00

2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno cl 480m' e casa cl 170m'. RS 110.000,00
2092· TIFA MARTINS· R: Paulo Leoni, terrenó C/325,00m', casa c/ 45,37m' RS 30.000,00

2094· VILA LALAU • terreno c/ 875,00m' e casa C/123,00m' RS 75.000,00

2095 NEREy RAMOS, - R Angelo Floriani • tot. Zanguelini, Terreno c/ 78,00m' e casa cl 70,00m', RS 35.000,00

2097 • JGUA ESQUERDO -Bua Antonio Macedo, Terreno c/ 36O,OOm' e casa C/135,00m', RS 85.000,00

2100 • ILHA DA FIGUEIRA • Morro Boa Vista· Terreno C/l015,00m' e casa C/l00,00m' RS 22.000,00

2101 • CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização· imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/700m' e terreno c/

570m2• Valor a combinar.
'

2102· VILA RAU • Rua 366- Terreno cl 450m' e constr C/l80,OOm'
2103· VILA RAU . Rua 366 • Terreno cl 450m', Casa de madeira de 60m'

21M· MATINHOS· PR • casa mista, vende-se ou troce-se por imóvel em Jaraçuá.
2106· OURO VERDE· Terreno C/336,00m" casa mista c/l00,00m' e edicola c/ 40,00m'

2109 • SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Lavin • Casa C/124,00m' e terr. c/360,00m'.

2123 - BLUMENAU - Área constr. 418m', vence-se ou troca-se por casa em Jaraguá do Sul.

2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/175m',

2126 • VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m' e terreno cl 300m',

liJililllt;ljlJjiil'lj('

RS 12.ÓOO,00
R$ 16.000,00
RS 12.000,00
RS 80,000,00
R$ 25.000,00
RS 100.000,00
RS 35.000,00
RS 16.000,00
RS 16.000,00
RS 10.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
R$ 17.000,00

,RS 145.000,00
(em const .. )

RS 50.000,00
RS 80.000,00
R$ 160.000,00
R$ 280.000,00
RS 116.000,00
RS 120.000,00
RS 120.000,00
R$ 75.000,00
RS 52.000,00
aceita negocíaçáo
RS 90.000,00
RS 45.000,00
RS 48.000,00
RS 47.000,00
RS 70.000,00
RS 30.000,00
RS 25.000,00
RS 130.000,00
RS 27.000,00
RS 80,000,00
RS 65.000,00
RS 75.000,00
RS 35.000,00
RS 45.000,00

R$ 50.000,00
RS 15.000,00
RS 30.000,00
RS 28.000,00
RS 25,000,00
RS 175,000,00
RS 110.000,00
RS 43.000,00

RS 21,500,00 + Iinanc
RS 80.000,00

RS 26.000,00+ financ

3018· JARDIM DAS MERCEDES· Apto, Vila Nova
3022 • CENTRO· Ed. Santa Terezinha
3024 • JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova

1-'f,'Qoiili\IJJlliJlil!Jlllli1llll
4003 • SANTO ANTONIO· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m' .

1!illl!i1!I.i';1[í!í!;)' _
9004 • SCHROEDER I • R: Antônio Méier • Chácara c/ 6308,00m'

RS 65,000,00

RS 30.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lançamento
/'

,,# 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
../� Salas de estar e jantar
V Todos ambientes com

iluminação natural

� Sacada com revestimento
metalizado

\1'/ Aquecimento o gás (opcional)
yt/ Hall com piso em granito

!III""
Segunda vaga de''11
garagem (opcional)
Sacada com churrasqueira
em aço InOX

� Alto 'padrão de acabamento
'"

Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada

v1/ Taxa de condomínio reduzida

Diamantes são eternos ...

CREC1643-5

Compra • Vende • Aluga • Administra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PBILI4

REF 31 - CENTRO - Ed. Bebriele- Apto Dl suíte, 02
dormitórios- R$65.000,OO

REF 45 - VILA NOVA· Ed. Jardim Mercedes· Apto com 02

dormitórios. R$30.000,OO e assumir financiamento

, ,-M;..;s.

21.05 - STO. ANTÔNIO - R. José Vicenzi,
casac/ 200,00m2 e terrenocj 550,00m2•

R$ 95.000,00. Aceita nego cf Apartamento

�"C:II�

VENDAS

• CASA DE ALVENARIA Cf 105,00 M2, CONTENDO 01 SUÍTE,
02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA. TER

RENO Cf 375,00 M2. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ALDROVANDI,
BAIRRO RIO MOLHA. VALOR R$ 22.000,00 (ACEITA-SE TROCA

POR CASA DE MENOR VALOR CONTENDO 03 QUARTOS).

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO

E-MAIL garcia@unerLbr CRECI 1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302.

•
.

CASA DE ALVENARIA Cf 40,00 M2 + FUNDAMENTQ Cf 40,00

M2, TERRENO Cf 443,00 M2. LOCALIZADO NA RUA GUSTAVO

LESSMANN, BAIRRO JOÃO PESSOA. VALOR R$ 15.000,00.

• LOTES NO BAIRRO ESTRADA NOVA Cf ÁREAS DE 406,00 M2

(14 X 29), PRÓXIMOS A ESCOLA, CRECHE,MERCADO, PONTO DE

ONIBÚS, Cf VALORES APARTIR DE R$ 12.000,00.

------�ii1iiª�ijm;:jilª:�[.€�:�••I--='*'�"�....,,-""'"",,,,,,,,,,,,,,,,,�,:,,,,,,,,,,,,�,,,,'."'>i>,�w,.,,,,,,<#i>.,,,,,,",,,,,�,,:<,,,�,,,,
1000 - NEREU RAMOS - Lot. Murara, c/ 386,00m' RS 12.000,00

1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/ 480,BOm' R$.16.000,00

1031 - ESTRAPA NOVA - Terreno tot. Primavera, c/ 469,35m' R$ 12.000,00

1035· ÁGUA VERDE· Terreno c/ BOOm'
. RS 25.000,00

1036· ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, lerreno c/ 2t.33t,t6m' R$ 100.000,00

1037· VILA NOVA· R: Domingos Demarchi-, terreno c/ 562,00m' R$ 35.000,00

1040· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m' R$ 16.000,00

1041· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Feli, Richert, 406,00m' R$ 16.000,00

1045· NEREU RAMOS· Lot. Zanguelini, área de 39t,00m'. R$ 13.000,00

1046· NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 321,00m'. R$ 11.000,00

1047· GIARDINI LENZI • Terreno c/637,70m'. R$ 17.000,00

1048· NOVA BRASILlA· Rua José Emmendoerfer, terreno c/ 484,50m'. R$ 38.000,00

RItWV:U RAU . casa de alv. c/ 1.17,00m' e terreno c/ 2.407,00m'

2002 - AMIZADE - Lol. Versalis II, casa alv. c/ 150m'· terreno de 450m'

aceita nego c/ sala comi. no centro da eidade
2012 - CZERNIEWICZ - R. Anton" Gesser, 113, c/ lBOm' e terreno c/ 450m' (acena nego c/ Apartamenlo)
2013 - NOVA BRASILIA - c/ área de 200m'· lerreno c/1200m', aceita apto menor valor.

2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' .

2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, c/ 155,00m'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, c/326m'

2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa c/ 87,50m'

2039· CZERNIEWICZ· casa em alv. c/ 178:00m'. Terreno c/414,00m'.
2045· GALPÁO COMERL.· R: Antôno Carlos Ferreira c/ 5OOm', terreno c/ 1218m'

2050 - VILA LALAU - R. Ernesto Lessmann . casa alv., c/ 220m' e terreno c/ 336m'

2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/ 176m', terreno c/ 4!iOm'
2063 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c/ 80m', terreno c/ 518m'. R. Campo Alegre.
2068 - NEREU RAMOS - casa alv., c/ 70m', terreno c/600m' ,

2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado c/ 186m' e terreno c/ 350m'

2072 - VILA LENZI - R. Irmão Leandro, casa em contr., c/ 70m' e lerreno c/ 494m'

2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/ 100m' e lerreno c/ 360,72m', aceito apto
2076 - ESTRADA NOVA - R. José Picolli, c/ 8705,89m', c/ casa de mad.

2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c/ 320m' e comr, C/100m'

2081 - R. Prefeno Waldemar Grubba - Servidão - lerreno c/ 1600m' e casa c/ 98m'.

2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno c/ 336m' e casa c/ VOm', aceita neg.,

2083 - ILHA DA FIGUEIRA - R. domingos da Nova - terreno c/ 1500m' e casa c/300m'.

2085 • GIARDINI LENZI • R. Eupidio Martins, casa c/ 70,00m' e terreno c/ 450,00m'.

2086· TIFA MARTINS· R. Fredolina Martins n' 311, ter. c/ 720,00m' casa c/ lBO,OOm' e ed. c/ 5O,00m'

aceita casa em Barra Velha
2087· TIFA SCHUBER • R: EXp. Ewaldo Swártz, 1381, terreno c/ 560,00m' e casa c/ 240,00m'. R$ 80.000,00

2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno c/ 480m' e casa c/ 170m'. R$ 110.000,00

2092 • TIFA MARTINS· R: Paulo Leoni, terreno c/325,00m', Casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00

2094 • VILA LALAU • terreno c/ 875,00m' e casa c/ 123,00m' RS 75.000,00 \

2095 NERE.U RAMOS - R Angelo Floriani . tot. Zanguelini, Terreno c/ 78,00m' e casa c/ 70,00m'. R$ 35.000,00

2097· JGUA ESQUERDO ·Rua Anton" Macedo, Terreno c/ 3BO,00m' e casa c/ 135,00m'. R$ 85.000,00

2100 • ILHA DA FIGUEIRA • Morro Boa Visla . Terreno c/ 1015,00m' e casa c/ 100,00m' R$ 22.000,00

2101 • CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização· imóvel resid., c/ comereial. Sobrado c/ 700m' e lerreno c/

570m'. Valor a combinar.
'

2102· VILA RAU· Rua 366· Terieno c/ 450m' e conslr. c/ 180,00m'
2103 • VILA RAU • Rua 366 • Terreno c/ 450m'. Casa de madeira de BOm'

2104· MATINHOS· PR· casa mista, vende-se ou uoca-se por imóvel em Jaraguá.
2106 • OURO VERDE· Terreno c/336,00m' . casa mista c/ 100,00m' e edicola c/ 40,00m'

2109· SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Lavin . Casa c/ 124,00m' e lerr. c/ 360,00m'.

2123 -�LUMENAU - Álea conslr. 418m'. vence-se ou troca-se por casa.em Jaraguá do Sul.

2124· AGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno c/367,50m' e construção c/ 175m'.

2126· VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m' e terreno c/ 300m'.

2127· RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/ 92m' e terreno c/ 323,75m'

2132· JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa c/ 127m' e edicula de 70m'.

2133· • Casa c/ 130m' e lerreno c/ 300m'.

4003 - SANTO ANTÔNIO - Padaria com

equipamentos, construção de 185m' e

terreno com 634,50in'. R$ 65.000,00

21.08· TRÊS RIOS DO SUL - Rua Felix

Richert, sobrado coml., cj 336,002 e terr.

cj 384,00m2• R$ 80.000,00

2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando

Muller· Casa Mista cj 130,00m2 e

terreno cj 364,00m2.R$ 35.000,00.

21.22- TRÊS RIOS DO SUL- casa em

alv. c/ 142,00m' e terr. cj 10.880,00m'
R$ 300,000 00

2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto
• Centro- Terreno cj lAOO,OOm' e casa

cj 244,00m' R$1.80.000,00

(em cons!..)

NIO • Padaria com equipamenlos, conslrução de 185m' e lerreno com 634,50m' .

I • R: Anlônio Máier • Chácara c/ 6308,00m'

R$ 145.000,00

valor a combinar
R$ 80.000,00

R$ 160.000,00
R$ 116.000,00
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
R$ 75.000,00
R$ 52.000,00
acejfa negociação
R$ 90.000,00
RS 45.000,00
R$ 48.000,00
R$ 47.000,00
R$ 70.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 130.000,00
RS 27.000,00
R$ 80.000,00
R$ 65.000,00
RS 75.000,00
R$ 35.000,00
R$ 45.000,00

R$ 50.000,00
R$ 15.000,00
R$ 30.000,00
R$ 28.000,00
R$ 25.000,00

R$ 175.000,00
R$ 110.000,00
R$ 43.000,00
R$ 48.000,00
RS 115.000,00
R$ 60.000,00

RS 21.500,00 +' linanc.
R$ 80.000,00

R$ 26.000,00+ financ.

R$ 65.000,00

R$ 30.000,00

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br

� ÁGUA VERDE
* Vende-se uma casa. R$ 42.000,00

� BARRA
* Casa em alv., loe. na Rua Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
* Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. R$ 58.000,00
* Terreno c/ 3632,OOm'. R$ 250.000,00

� CENTRO
1057 - Casa em alv., c/ 191,56m' e terreno c/ 1.050m'. Semi-acabada.
R$150_000,00
* Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - c/ 1 suite + 1 qto. - R$ 65.000,00
• Apto. Ed. Lempreeht- Rua José Emmendoerfer, c/ 2 qtos e demais dep.

- R� 55.000,00

� CHICO DE PAULA
'casa mista, c/125m' e terreno c/ 450m', 3qtos, copa, coz., lav. disp.,
2bwe, garagem. R$ 32.000,00
'casa de alv., c/130m' e terreno c/ 454m', Rua Joaquim Francisco de
Paula, 2358- 4 qtos, sala, copa, coz., lav., 1bwe, garagem. R$ 45.000,00

� CZERNIEWICZ
1021-Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) c/ 2.548,91, 32x24,80
. R$ 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00

� ESTRADA NOVA
"Casa alv., c/110m' e terreno c/ 430m', 2qtos, sala, coz., bwe, lav.
garagem. Rua Leopoldo Blese, 333. R$ 42.000,00

� GUARAMIRIM
• ALUGUEL· Rua 28 de Agosto - GALPÃO c/250m'. R$1.500,00 mês
* Casac/144m'e terrenoc/375m' - Rua Exp.Manoel F.Correa, 11,Vila F'rqyesso.

� ILHA DA FIGUEIRA
1006- Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área c/ 1!i.35m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00
1100- Casa em alv., c/ área de 160m', terreno c/ 450m', c/ divisão intema,
3qtos, sala, copa, coz., área de festas c/ ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 318-lIha
da Rgueira. R$ 65.000,00
• Terreno c/ 450,OOm'. R$ 32.000,00

� JARAGUÁ ESQUERDO
* Casa em alv., loe. na Rua Arduíno Pradi, 1040. R$ 55.000,00
• Casa em alv., loe. na Rua João Carlos Stein, 1237. R$ 85.000,00

� JOÃO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal, em 40m. R$ 25.000,QO,
em condições a combinar

� NOVA BRASILlA
1064-A - Terreno sem benfeitorias, próx. Arte Laje, c/ 1200m', fazendo
frente p/ Rua João Planinseheek, em 20m, c/ 60m de prof. R$ 85.000,00
• Sobrado com Sala Comercial, loe. na Rua João Planinseheek, 1733. R$
250.000,00

�TERRENOS
'Rua João Franzner, c/ 450m'. R$ 32.000,00.
'Em frente Cond. Azaléia, c/ 800m'. R$ 32.000,00
• RAU- Terreno no Lot. Renaeença. R$ 27.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE
'casa, rua Nilda Frieden Afim, lote 497, c/ 70m', 3qtos, coz., sala, bwe
e terreno c/336m'. R$ 28.000,00

� R_IBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHACARA. área de 57.500m'. R$ 85.000,00
� VILA LALAU
• Casa com 260m'. R$126.000,00
� VILALENZI

R* APARTAMENTO térreo - Ed. Floresta c/ 2 qtos e demais dependências.
$40.000,00

;$APARTAMENTO 42 andar - Mobiliado - Ed. Roresta c/ 2 qtos e demais dep.
46.000,00

CORREIO DO POVO 13
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VI Vot6rantint I Finanças

Kangoo express 01 branco G R$ 16.800,00
Gol GIII Plus 01 amarelo G R$ 17.000,00
Gol Plus i 95 azul G R$ 9.800,00
Ka 99 cinza G R$ 10.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Gol Special 00 azul G R$ 12.800,00
Gol GL 1.0 95 branco G R$ 7.800,00
Gol! GL cornpl. 99 azul G R$ 15.500,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 22.000,00
Palio 1.0 4p 00 verde G R$ 13.500,00
Santana GLS 91 cinza G R$ 8.700,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00
Fusca 1300 80 vermelho G R$ 3.200,00'
Tipo SLX, cornpl. 95 cinza G R$ 9.500,00
Monza cl CD 93 prata A' R$ 8.500;00
Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.800,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.000,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
S-10 95 preta GNV R$ 17.500,00
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
F-4000 cl d.h. 85 bege D R$ 23.000,00
F-4000 79 branco D R$ 17.500,00
MB 709 93 vermelho D R$ 35.000,00 ..

Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan v.e., t.e. 99 prata G R$ 13.900.00

.

ho G R$

i�
!i 370�3' 13� I'

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul ·"se
Gol GIII Cinza 01

Gol GIII I Branco 00

Corsa Wegon GLS, compl. Cinza 00

Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99

II Corsa Sedan Super Verde 99

II" Gol, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99

Ka, 1.0, trio elétrico Prata 99

I Escort.Gl, Prata 98

Gol, 1.0, MI Vermelho 98

Goll.0 Vermelho 97

Blaser DLX, GNV Preta 97

Corsa Super, 4p Vermelho 97

Suprema GLS Verde 96

Corsa Super Prata 96

Uno ELX, 2p Verde 95

Golf GL Azul 95

Astra GLS Cinza 95

Uno RLX, 4p Vermelho 94

Escort GL + ar Azul 93 h

Uno Eletr. Branco 93 I,

Elba CSL Vermelha 91

Opala 4.1, 4p Cinza 90

Monza SLE Azul 89

GM

Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G

Corsa Wind 4p Branco 01 G

CorsaWind cl ar, 4p Prata 01 G

Astra Sedan GL Prata 99 G

Vectra GLS comp. Vermelho 98 G

Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G

KadettSL/E Preto 90 G

Chevette SL Verde 89 A
VW

Gol Special Branco 03 G

Saveiro, compl., top de linha Vermelha 02 G

Goll Branco 97 G

PointerCLI Branco 96 G

Goll.0,2p Branco 96 G

Parati CL 1.8 Vermelha 94 G

Voyage Plus Bege 86 A
FIAT

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G

Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G

Uno Mille Branco 93 G

Uno Mille Branco 91 G
FORD

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

E,�sO�ttO,9,tJX:r,El., .. , ".. .,."" .. ,Cin��, , •.. , , , , •.�3 ,."",.... ..",A,· ,.,,,
·

i Iliv.:PItEFEltg YlALiI�MA"GItYBA;380ª ic'B�I,RItO"YI�IRA:'j"�ARAGU� qg·�yL
.'

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar

Verona 1.6, a.q., Desemb.
F-l000, diesel, motor MWM, V.e.
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas

Clio 1.0, 4p, com I.

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno EX, 4p, compl.
Uno Mille, limp. desemb.,

Gal MI 1.0, 4p
Gal Mi 1.6 2p
Goll.0
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1.300

vw

GM
Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GL 2.2 compl.

�Corsa Wind
" Corsa Super, 4p, v.e., t.e., alarme, I.L
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, desemb., Pers.

FORD

Kal,O,gas.

Gol MI1.6, gas.

98

97

Escort Verona 1.8 gas.16v 97
\

Omega GLS, gas. 2.0 94

Escort GL, gas. 91

Paraül.6, álcool 89

Kadett SLE 1.8 gas. 89

Gol CL, 1.6, gasolina 89

Monza SLfE, 1.8 87

Monza SLfE, 1.8, álc. 86

Escort GL, 1.6, álc. 86

Opala 4cc, relíquia, gas. 78

99
97
91

99
98
94
85
78

azul mel.
azul

prata
prata
azul mel.
prata
bege

branco
branco
prata
cinza
prata
prata
branco
branco
bordô
branco
verde mel.

00
99
98
94
98
95
95
92'
92
91-

.98
92
91
90
89

84

01

. vermelho

prata

vermelho

vermelho

prata mel.

azul meto

azul

marrom met.

marrom

branco

bege

azul mel.

prata mel.

branco

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neuocms
neste espaço!

.

Walter Marquardt, 1250 • Rio Molha· Jaraguá do Sul � Santa Catarina

1
I

l

FI_IIU
VVotol'antim I finanças

li

Gol1.0 equipadíssimo Vermelho 00 G

PalioED vermelho 97 G
-

Fiesta 1.0 c/ rodas Prata 97 G

Kawasaki ZX7 Amarelo 97/01 G

Voyage 1.6 Cinza 97 A

. Quadriciclo Vermelho 97 G

Gol CLl1.6 Bordo 96 G

Gol LO Plus Branco 96 G

Tempra HLX. cornpl. Prata 96 G

Ranger STX cab estendida compl. Preta 95 GNV

Voyage CL 1.8, ale. Prata 95 A

Mitsubich N:13 compl. e pers. Preta 95 G

Ferrosa 1.6, 16v, 4x4, compl. Verde 95 G

Audi 2.8e 52 top de linha Preto 95 G

CorsaGL 1.4 Roxo 95 G

Escort L 1.6 Cinza 94 G
Fiorino Pick-up 1.0 branca 94 G

Escort Hobby 1.0 Dourado 94 G \

Omega Gl.Sicornpl .. c/teto . Bordo 93 G

EscortXr3 equipado c/ teto 2.0 Vermelho 93 G

Verona GLX 1.8 Prata 90 G

Belina L 1.6 Prata 89 A

Uno CS, 1.5, equipado, banco couro Azul 89 G IEscort L 1.6 Azul 88 A

0-20, cabo dupla, cornpl. Branca 86/91 D IIUno C5 1.3 Bege 85 G

Uno C5 1.5 Preto 85 G

Fusca 1500 Azul 72 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3841 • Jara uá do Sul

;

Seja
•

S,eja
• Fiesta GL Branco 2002 R$ 12.300,00

UnoSX,l,O 97 champagne 4p, VE, TE, LT, DT, AQ parceiro parceiro Ibiza, LO, 16v, cornpl, Branco 2001 R$ 19.500,00

116V4p
Gol GIII, compl. Preto 2002 R$ 19.500,00

FIAT Palio EOX, 4p 97 laranja R$10.950,00 97 verde V.E, T.E., Limp., Desemb.
99 R$13.500,OO Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00

UnoSX rsa Seda n' 1 6 R$12.500,OO
PalioEO,2p 97 - Branco R$ 9.700,00 da BV Financeira

97

da BV Financeira
Corsa Sedan GL 1.6 compl. Azul 1998 R$ 15.500,00

Kadett 97 cinza c/ cpc.
I Plus, prata

.

96 R$ 9.500,00 Corsa Sedan GL, 1.6 Branco 1997 R$ 13.300,00.

Tipo 4p, compl 95 Azul- R$ 8.600,00
Pampa Ll.8 96 branca c/ capota de fibra

fino 94 R$ 7.000,00 Palio EDX 4p Cinza 1997 R$ 11.500,00

Tempra 2.0 8v comI. 4p 95 Bordo R$ 8.800,00 nger 94 R$13.500,OO
--

Astra GLS Vermelho 1995 R$.12.500,OO
Gol bola 1.0 Plus 95 azul Limp. Desemb. Ar q, ótimos

I
vw Gol,4p 99 Branco R$13:800,00 e faça 93 R$ 7.200,00 e faça ótimos Uno ELX Vermelho 1995 R$ 8.900,00

Gdl Cl, M11.6 97 Branco R$10.300,OO VectraGLS 94 bordô completo
I

92 R$ 6.000,00
Escort Hobby, 1.0 Branco 1995 R$ 7.500,00

Kombi cabeçuda, GNV 97 Branca R$ 9.000,OO+13x R$ 390,00 Monza Club 2.0 94 azul 4p,DH,VE,TE,DT,AQ 92 R$ 6.500,00'
Vectra GLS Bege 1994 R$ 13.500,00

Gol 94 Branco R$ 7.500,00
r • 92 R$ 6.500,00

, • Monza GL 4p Azul 1994 R$ 8.600,00

Omega 94 _ azul CD,compl. neqocros neqocros
Tempra 8v cornpt, Branco 1993 R$ 8.800,00

Santana GLI, 4p 94 Cinza R$10.600,OO
91 R$ 28.000,00 Elba Weekend IE Branca 1993 R$ 6.300,00

ParatiCl 89 Cinza R$ 5.900,00
Uno Mille Elet, 94 verde 4p, LT, DT,AQ 91 R$ 6.000,00 Versailles Ghia, compl. Cinza 1993 R$ 8.500,00

GM VectraCO 94 Azul R$14.000,OO MonzaGLS 94 bordô cornpl. Gas.

neste espaço!
91 R$ 6.000,00 neste espaço!'

Apolo GLS Compl. Verde 1992 R$ 7.300,00

Kadet cf opc. 94 Branco R$ 7.300,00 Logus 94 bordô compl.
86 R$ 2.500,00 Escort L Verde 1984 R$ 3.700,00

86 R$ 3.300,00
Clio RT 1.000 16v Bege 2002 R$ 25.000.00

0-20 alcamino, 2p, compl. + rodas 93 Branco R$ 24.900,00 Escort Europeu
'

93 cinza cf opc., Gasolina. 85 R$ 3.500,00
Escort GLX 16v sW Vermelho 1998 R$ 16.500,00

Chevette, álc. 88 Preto R$ 3.500,00 Pagero Mítsubish 93 azul met. Completa turbinada 85 R$ 4.000,00
. Gol Plus 1.000i Azul 1995 R$ 9.500,00

Logus Gl., v.e, te Verde mel. R$ 8.600,00
Uno S Vermelho 1989 R$ 4.800,00

Parati 1.8 92 bordo álcool.
80 R$ 2.000,00 Marea ELX Cinza 1999 R$ 21.500,00

FORD EscortGl 94 Azul R$ 8.500,00 80 R$11.000,OO Gol GIII, 2p Prata 2001 R$ 14.800,00

Goll.8 91 azul I.t., d.t., a.q. 72 R$ 2.200,00

Parati,l.8 91 marrom meto C/opc. 70 R$ 9.500,00

··Av.·PrefêitQ •.Wâl�e·iI1.(ÇtlJba,374 ai'aulIá:'do·:.S'UI:" VeronaGLX 90 charnpagne VE, TE, ar quente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o granito é uma pedra ornamental usada

desde o período neolítico, e é extraido da

natureza podendo sofrer variações de

veios, cores, tonalidades e desenhos.

"Nunca uma pedra é igual a outra por se

tratar de uma obra prima da natureza".

Por esse motivo, o granito é uma pedra
nobre, que traz charme e velorizoçõo
ao ambiente.

A Futuro que sempre busca o melhor

para seus clientes, usa o qronito-no
,

acabamento de seus edifícios para

ernbelezor e valorizar a obra.

E a D'ltalia Granitos foi a parceira escolhido

pela Futuro, por sua experiência e qualidade
nos produtos e serviços prestados, com isso

temos o melhor do mercado.

FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Rua Qulntino Bocalúva, 64 Tel. 372-0657 / 371-0696

(RECI 8469 - Jaraguá do Sul, SC - e-mail: futuroemp@uol.com.br
_.
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, ." Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
(")
�

.'iI,
m
(")

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471
z
10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
UI
......
1'0,)

FAÇA-NOS UMA VISITA, E VENHA CONFERIR MUITOS OUTROS IMÓVEIS QUE DISPOMOS I!!
I

'-

São Luis - ótima casa em alv. com
área de 260,00rrr, 03 darmo + dep.
empregada, sald ampla, cozinha
grande, bwc-social com banheira,
bwc-serviça, área serviço, dispensa,
garagempi03 carros clparteira
eletrônica, janelas todas gradeadas,
pisa em cerâmica e parque, pisa

superior com área de festa e sala de

jogas, terrena 400,00rrr valar RS
73.000,00 (negociáveis) - Práx. ao

.

CA/C e ao Mercado Franza.

Centro: ótimo coso em olv. c/ óreo total de
500,00m', suite + 03 dorm., 04 salas, 02
banheiros, cozinha com ormórios sob medido, óreo
serviço, dispenso, dep. empregado, garagem p/04
carros, óreo de festa com churrasqueira, piscina e

jardim· terreno c/ óreo de 4.700,00m'.
{valor o combinorl.

Ilho da Figueira -excelente coso em aIv. com uma visão panorâmico
c/ óreo total de 248,00m'-02 suites + OI dorm., solo estar amplo,
solo de jantar, cozinho mobiliada, 02 banheiros, óreo serviço, óreo
de fesio, garagem p/ 02 corras - terreno I.400,00m'.
Vaiar: RS 160.000,00 (Próx. Posto Behling).

(entro: cosa em olv. c/ óreo 220,00m'- 03 dorm.+ dep.
empregado, 03 solos, cozinho, 02 banheiros, óreo serviço, garagem,
óreo de festa - terreno 500,00m' - Vaiar: RS 130.000,00-
(Próx. Escola Voldete Piozero)

Tifo Monos - casa em alv. cl órea 7S,00m!
(escriturada) 02 dorm., solo, cozinha, banheiro, ôren
serviço, terreno cl 430,00m! - Valor:
RS 18.000,00.

Czerniewicz - casa s,imi-nova cl óre� l82,00m! -

suite + 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, órea
serviço, churrasqueira, garagem pi 02 carros - terreno

380,00m! - Valor: RS 85.000,00 (negocióveis).

i1a Rau - cosa em alv. c/ óreo I OO,OOm'- OI suite + O
nn. + dependência, sola, cozinha, banheiro, óreo ierviço-terren
OO,OOm'- Vaiar: RS 42.000,00 - próx. UNERJ.

Jgua Esquerclo (Lot. Juventos) - ensa com óreo 230,OOm'
suíte c/banheiro + doset, 03 donn., 03 salas, rozinho c/onnólios sob
medida, 02 banheiros, óreo serviço, óreo de festa c/ churrasqueira,
garagemp/02 corros - terreno 380,00m'- Vaiar: RS 85.000,00.

Vi/a Nova -casa c/ óreo 200,00m'-suite + 02 quartos,
02 solos, cozinho, bwt·sodd, áreoservi!!" óreo defesta, garogem
p/02 carros, terreno c/ 450,00m'- Vaiar: RS I 10.000,00.

Vila Lenzi- caso c/ óreo 230,00m'-suite + 03 quartos, 02 solas,
cozinho mobiliado, bwe-sodol, bwe-serviço, óreo serviçn, piso superior c/
suite e sola c/ soeoda,garagem, terreno c/600,00m! + sola comercial c/
30,00m'- Vaiar: RS 75.000,00 (acena imóvel menor valor no Vila Lenzi).

en (0-

parlamento novo
Res. darire Koch

- c/órea total de
1 28,00m!, suíte
+ Dl dorm., sola
com socada +

churrasqueira,
bwc-social,

cozinha, órea
serviço, garagem, 02 solões festa e piscina - Valor: RS

80.000,00 (aceita imóvel em Joinville).

Centra-ótimoenso em olv. c/ óreo 500,00m'-suite + 02 donn.,
03 salas, enzinhomobiliado, solo esuitório, lovdJo, 02 banheiros, óreo
serviço, garagem p/04mrros, dep. empregado, óreo festa· terreno
1.000,00m'·Valor a combinar. (aceitooportamento)

Vila Rau-cosa em olv. c/ óreo I 00,00m'-03 dorm., solo,
cozinho, banheiro, óreo serviço, garagem· terreno 330,00m' - Vaiar:
RS 42.000,00· próx. UNERJ.

Centro-ótimo sobrado c/óreo 250,00m2 -suite c/banheiro e

eloset + 03 quartos, 02 solos, cozinho mobiliado, bwe-sodol, óreo
serviço, órea de festa, piscina, garagem p/ 03 carros, terreno c/
400,00m2 - Vaiar: RS 170.000,00.

São Luª - coso semi-novo c/ óreo 130,00m'- suite + 02

donn., sala, cozinha, bwe-sociol, óreo serviço, garagem· terreno
3BO,00m! - Vaiar: RS 65.000,00.

LOCACÃO:
Centro: (oberturo (duplex) - Ed. Dionthus cl 400m2 - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregado cl
bwc, 03 solos, cozinho mobiliado, bwc-sociol, lavabo, socado caberia cl churrasqueira, área serviço,
garagem pi 02 corras - valor a combinar.
Centro: ótimo coso pi fins comerciais cl vários reporlições e ótimó estacionamento - RS 1.200,00
negociáveis.
Jaraguá Esquerdo: loto Juventos - sobrado piso superiorcl 02 quartos + dep. empregado, solo
cl socado, cozinho, bwc-sociol, área serviço, área churrasqueira, garagem - RS 300,00.
Barra Rio Cerro: coso em olv. cl 03 quorlos, solo, cozinho, 02 banheiros, área serviço,
churrasqueira, garagem - RS 350,00 (próx. Malwee).
Vila lalau: Ed. Teresinho apartamento c/ 02 quorlos, solo cl socado, cozinho, banheiro, área
serviço, garagem - RS 280,00 (próx. Máster Vale Piscina).

�aportomento Ed. Morajó - c/ óreo total de I 37,00m',
suite + 02 dorm., solo c/ sacado, bwe-social, cozinho c/
móveis, óreo serviço, garagem· Vaiar: RS 65.000,00.

Centro: apartamento Ed. Dom Lourenço (novo) - com óreo total de
I 35,00m!, suite + 02 dorm., sola c/ sacado, cozinho, óreo serviço,
bwe-sodol, garagem· VolorRS 107.000,00.

TERRENO:

Vila Nova: vende-se, ótimo terreno cl 392m2 (14x28). Ruo Arlur Gumz. RS 48.000,00
Vila Nova: terreno plaino residencial com área de 520,00m2 - na Rua: Tibério Rozza,
Fundos da Clinico Santa Cecília - RS 30.000,00.

Centro - ótimo apartamento amp o no E . Riviera - (

óreo tolo I de I 45,00m', suíte (mobiliado) + 02 dorm., sola
amplo com socado, bwt-sotlnl, cozinha mobiliada, órea

servíço, teriaço, garagem pi 02 carros -

Valor: RS 10S.000,00

�oportomento Ed. adorado com óreo total de I 35,00m',
sUite + 02 dorm., solo c/ socada, cozinho mobiliado, óreo servieo
mobiliada, bwe·sociol, garagem, piso laminado· Valor RS
6B.OOO,00. '

Centro - apartamento Ed. Klein (semi-neve) . c/ órea total de
,130,00m', suite + 02 dorm., solo c/soeodo, bwe·sodal, cozinho, óreo
serviço, gorogem·Volor: RS 106.000,00.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS DE

LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Todas as etapas de uma obra'

são Irnportontes, do alicerce

ao acabamento.

As portas, janelas e esquadrias de

alumínio e também os corrimões

utilizados pela Futuro em seus

edíficios, são fornecidos pela
.,

Nilmar Indústria Metalürgica,
que está 1 8 anos no mercado.

Por sua experiência e

r qualidade comprovoda, a Nilmar

foi escolhida pela Futuro para

ser sua parceira de construção .

. -

nlLmâil'
1 �,.���

Indústria Metalúrgica LIda.

371 ..4083

FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Rua Quintino Bocaiúva, 64 Tel. 372-0657 / 371-0696

CRECI 8469 - Jaraguá do Sul, SC - e-mail: futuroemp@uol.com.br
�. 1I!IIM1"�
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.
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I

SÁBADO, 19 de abril de 2003

Rcvalida pela Zt vez o SELO CATARINENSE de QUALIDADE

o sucesso de muitas empresas não depende
, ..

exclusivamente de uma

pei��oa Óú de um único produto. ,\

O sucesso da empresa acontece com

uma bo
'.' il'g3rQi��iÇã9, com setores afinados,
fornecedores e colaboradores

comprometidos çom um todo.
Confl a ....contabilid da s

ou/escritórl que
oferece seguran e qualidade nos' serviços.

Para obter sucesso no presente
. e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONT,ÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20 CORREIO DO POVO

BAEPENDI- aluga-se, com
suíte mais um dormitório e

demais dependências,
localizado na Rua Fritz Bartel.

Valor do Aluguel R$ 550,00j
mês. Tratar: 275-0051 -

Creei 1989-J.

CENTRO - precisa-se de

mças pj dividir apto. Tratar:
373-1415 ej Renata das
12hs às 13:30.

CURITIBA - vende-se,
excelente localização
próximo ao Shopping Agua

. Casa de 120 m' de área construída com suíte + 2 quartos. sala.
cozinha. banheiro, área de serviço /garagem e varanda.
- localizada em rua com calçamento e sem saída, a 500 metros da

UNERJ.
�Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
detrás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
• Excelente acabamento.

,

- Venda por�otivo demudança,
-Valor:R$67.000,OO �,

- Contatos: 911 1-0081 f 372-0000 q' Rafael ou Daísy

Verde, Rua Acre, com

120m2, sendo 1 suite, 2

quartos, sala com sacada,
cozinha, area de serviço e 1

vaga na garagem. Preço R$
58.000,00. Tratar: 372-
4698 (com) ou 275-2257

(noite) com o proprietario
\

DIVIDE-SE - ou aluga-se
quitinete ej '3 peças, nova,
mobiliada, próx. Prefeitura,
pj moças não fumante. R$
3�0,00. Tratar: 370-9172
a noite.

GUARAMIRIM - vende-se, a
30m da Fameg, ej 80m2.
Ou troca-se por casa em

o c;,n��rc�o Ae;lm%��eis
com pagamento SÓ de' 50%

até ser contemplado

Caraguá

Jaraguá. Tratar: 275-3708
ou 9909-0502.

GUARAMIRIM - aluga-se,
ej 1 quarto, sala, eoz.,

lavanderia, bwe, garagem,
rua 28 de Agosto, apto. nº
05 - Centro. R$250,00 +

Condomínio. Tratar: 373-
0283. Creei 820-J.

PROCURA-SE - apto
pequeno no centro pj
alugar, ej 2 quartos. Tratar:
371-2511 ou 9131-2591.

VILA NOVA-vende-se, apto
no Ed. Morada do Sol, ej 3
quartos. Tratar: 9979-9970.

BARRA DO RIO CERRO -

vende-se, cj 15.750m2,
. cj plantação de palmito
e arvoredo na Pedra
Branca. R$ 12.000,00 à
vista. Ou troca-se por
carro ou outro terreno .

Tratar: 371-7341 cj
f

Sandra ou 371-8388 cj
Gessi.

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

SÁBADO, 19 de abril de 2�(

A cada 10 bônus; ganhe uma pizza grande
Preto Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 jaraguá do Sul se e�maíl:vendas·car@çaragua.veiculos.com.br

BARRA SUL - vende-se

terreno na praia. Tratar:
275-2169.
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8CROMOART

Revalidamos pela 20 vez o

Selo Catarinense de Qualidade!

Rua Walter Marquardt, 2820,

Sala 03 e 04

Nós oferecemos 500.

E-mail:

csec@netuno.com.br

500 idéias para negócios Um parceiro
momentos. Até mesmo quando precisamos de idéias! Assim é o CS Escritório Contábil, que disponibiliza

gratuitamente um CD ROM com 500 idéias e muitas informações detalhadas para você tornar-se um

empreendedor seguro e melhor preparado. Consulte-nos hoje mesmo. Antes que seu futuro \.
concorrente tenha a mesma idéia.

NDE-SE - apto no Ed. Anibal

mes, próx. KOhlbach, cj 3

artes. R$ 58.000,00 Tratar:

57-6889.

NDE-SE - apto no Ed.
lb al Gomes, próx.
hlbach. R$ 23.000,00
trada +: parcelas ou R$
.000,00 à vista. Tratar:

79-9970.

LA NOVA - vende-se, cj 2

rm., sendo 1 suíte, sacada
churrasqueira. R$

.000,00. Aceita nego
çãecom casa. Tratar: 275-
70

CRCSC-301S/G.&

CENTRO - vende-se, ej 622m2,
ej galpão de 135m2, todo

murado. Tratar: 371-9157.

ESTRADA GARIBALDI - vende

se, de 30x15, próx. Salão 25 ..

R$ 6.000,00 negociáveis.
Tratar: 273-1343 ej Andréia.

ESTRADA NOVA - vende-se, lot.

Venetto, ej 400m2• R$
11.000,00. Tratar: 371·8116

ou 9124-2786 ej Marlene.

ILHA DA FIGUEIRA· vende-se,
área de 577,76m2• R$
20.000,00. Tratar: 371-0031.

Creei 550-J

JARAGUÁ 99 - vende-se, 14m x

23,5m, ej meia água de 40m2•

R$ 10.000,00 + llx R$
238,00 ou R$ 13.500,00.
Tratar: 376-3107.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, 18,5x17, próx. escola

Jonas Alves de Souza, ej luz,
água, e esgoto. R$ 8.000,00.
Aceito moto. Tratar: 273·

0862.

MASSARANDUBA - vende-se, cj
2.200m2, localizado bairro

Guarani-mirim. Tratar: 379-

1588.

RIO CERRO" - vende-se,
16x28mts, frente BR 416,
esquina. R$ 14.000,00. Tratar:
376-3386.

376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro ao lado do HOfelltajara - Jaraguá do Sul

Vende-se Casa Estilo Sobrado

�� 1 suíte
�� 2 quartos;
�� 1 banheiro social;
�� 3 salas em desnível;
�� 1 lavabo;
�� 1 cozinha;
�� sacada na frente e atrás

� escritório;
� lavanderia;
� despensa;
�� garagem pi 2 carros;
�� portão eletrônico;
�� Interfone.

Jardim terreno (cl 15mts de frente e 30mts de fundo)
Acabamento 'em madeira de Itauba.

Região Nobre Costa e Silva Joinville SC Tratàr: (47) 9126-6258 ou (47) 435-0079.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



22 CORREIO DO POVO

REALIZE SEU SONHO
Adquira seu crédito para comprar, construir ou

capitalizar sua, empresa. Autorização Banco Central.
Temos créditos também para carros e motos.

Atendemos toda região.
CRÉDITO PARCELA

R$ 10.000,00 R$ 110,00_---1
$ 18.000,00 R$ 198,00_---1

R$ 35.000,00 R$ 385,00_---1
R$ 50.000,00 ----R$ 550,00-'--I
R$ 74.000,00 R$ 650,00_---1
R$ 88.000,00 R$ 776,00----1

, R$ 95.000,00 R$ 830,00----1
R$103.923,07 R$ 913,00_--1

Apartamento·2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo
R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Garagem Privativa - Pertinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - Ótimo Negócio. R$120.000,00
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios

(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,00
ZELlO 8URATTO,· (47) 9983·5920 - (47) 367-1993/ CRECI296

SANTA LUZIA - vende-se, lot.

Geraniun, cl 520m2• Aceito

carro no nego R$ 8.000,00.
Tratar: 372-1274 ou 9997-

0048 cl Roberto ou Valmor.

SCHROEDER - vende-se, na

Estrada Braço do Sul, aprox.
800mts atrás Ind. Marisol, área
de 3.750m2. R$ 12.000,00.
Tratar: 9962,1900.

VENDE-SE - cl duas casas, 1

de madeira e outra de alvenaria.
Tratar: 379-0520.

VENDE-SE - cl 20.000m2, próx.
Ribeirão Energia, mata nativa.

R$ 18.000,00. Tratar: 274-
8013

VILA LENZI - vende-se, esquina
de 450m2, próx. escola Giardini
Lenzi. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, cl
420m2• R$ 30.000,00. Tratar:
9979-9970.

VILA NOVA - vende-se, cl
15,00m 'x 25,72m2
379,95rh2, já urbanizado, Rua
25 de Julho. R$ 24.000,00 à
vista'. Aceita-se' contra

propostas de venda a prazo.
Tratar: 275-6363 ou 9102-
0009.

CENTRO - vende-se, lanchonete,

em funcionamento, clientela

formada. Tratar: 275-3118.

CENTRO - vende-se, loja no

Royal Barg, ponto já formado,
cl mercadorias e mobiliário,
defronte pI Marechal. Tratar:

275-3070.

.'

GUARAMIRIM - aluga-se, cl
300,00m2, Rua 28 de Agosto,
centro. R$1.700,00. Tratar:

373-0283. Creci 820-J.

VENDE-SE - loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

CORUPÁ - vende-se, próx.
Seminário, área plana, beira-rio,
pastagem, mato com palmito.
Ótimo pI indústria, recreativa
ou criação de gado. 25 margas.
R$ 150.000,00. Tratar: 3]2-
30,63 cl Egon.

MASSARANDUBA - vende-se,
cl 20.000m2, 2 campos futebol

suíço cl iluminação, salão de

festas, bar, cancha, tanque de

peixe, recreativa. R$ 40.000,00
+ parco Tratar: 370,0974 cl
Luis.

RIO DA LUZ - vende-se, 'cl
543.000m2 cl área pi
plantações, lagoa, piscina. R$
,0,10 o m2• Tratar: 9992-7155

cl Jean.·

SCHROEDER - vende-se, cl
41.000m2, cl casa alvenaria,

E·mall: grotewol@netuno.com.brRuaElpidloMartlns.54.VllaLenzl-JataguádoSul.Se

Fones: 372-3922/9122-4198 Creei: 9238

TECN.
CALHAS

S

SÁBADO, 3 de maio de 20( _

I

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHA�

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370-6448 • 275-0448 • Fax: 371-935

-

'SOB NOVA DIREÇAO
ORÇAMENTO ,SEM COMPROMISSO
Chaminés, calhas de alumínio (quadrada e redonda),

calhas galvanizadas (quadrada e redonda), aquecedores
(solar e eólico), proteção para antenas parabólicas,

exaustores, funil, tanques (inox e galvanizado), mictório
(inox e galvanizado), funilaria industrial, moldes para

velas, chapas (lnox, galvanizada e alumínio),
baldes (inox e galvanizado), corte e dobras de chapas,

soldas (al.umínio, inox e metal), churrasqueiras e diversos.

estilo enxaimel, cl água de poço
e casan, luz, telefone, árvores

frutíferas, palmeiras reais,
lagoas. ribeirão e ranchos. R$
68.000,00. Aceito carro no nego
Tratar: 274-8013.

VENDE-SE - chácara cl 5

alqueires de terras, cl casa de

alv., 14 peças contendo

telefone, vacas lelteras. jipe,
trator, porcos, boi, patos,
galinhas, cavalos, charrete cl
carroça, 2 pick-up. Local BR 280

divisa Mafra cl Canoinhas,
perto do Rio São João. Aceito

caminhã Mercedes no nego R$
105.000,00. Tratar: 47 9966-

5948 ou 47 371-7341 cl
Vilson.

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores com experiência
na área de consórcios, ótima

remuneração. Tratar: 371-

8153.

DENTISTA - precisa-se pI
trabalhar no centro, sala cl toda
infraestrutura, como telefone,
secretária. Tratar: '371-0424 cl
Aderbal.

EMPREGADA - procura-se,

pI trabalhar das 7 às

17:30, cuidar de2 crianças
e fazer almoço. Tratar:

371-2511 cl Magali ou

Danieli.

MANICURE - precisa-se. Tratar:
370,4972.

MOTOBOY - precisa-se urgente.
Tratar: 370-0621 ou na loja da

Colorama.

SUPERVISORES - precisa-se
pI indústria do bem estar.

Requer 2º grau e telefone.

Tratar: 9992-6045 ou 371-

6418.

Desenvolvimento de

Homepage para a Internet

S'tVlço. d. Má'. 0/,..,. lmproua • Wà E'ifllflJ
r.oooFOII"" rruo Typo
\ -,

ASSOMAM - quer mudar o visual?

Limpeza, pintura, muro, telhado,
calçadas, caixa d'água, manutenção,
ar condicionado, centrais e aparelhos
elétricos, jardinagem ,etc. Tratar:
273-1416 para entidade Assomam
- Associação Assistencial Mão

Amiga sem fins lucrativos pI
dependentes químicos.

DIARISTA - procura-se emprego.
Tratar: 370,6719 cl Sonia.

MOTORISTA - ofereço-me pI
trabalhar, levar senhor e

senhora a negócio ou passeio,
possuo CNH "E", 3º grau
completo e experiência. Tratar:

370-9899 cl Gilberto.

estagiar. Faço faculdade

Administração em Recurs
Humanos. Tratar: 372-3922

OFEREÇO-ME - pi tr aball
como aux. �de produção, ra

cl i.dade de 26 anos. Trat
273-6202.

OFEREÇO-ME - pi dar au

particular de matemática
alunos da 1" a 8" série. Trat

371-8772.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar ou

pessoas com visão

empresarial
para excelente

oportunidade .

Ligue: 9955-9782

Curso da Unerj estimula
aprimoramento de Textos

Produção de textos
Com o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternativas de cursos de extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

interessados, o curso começa terá a duração de 8 sábados, das
8h30minàs I2horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

textual, texto e a construção de sentidos, acertos e desacertos

na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal e o

texto criativo.

Informações e inscrições pi o curso de

Produção de Textos:
UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E
Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/825.3

cemro Unlversltãrlode Jaraguádo $ul e-mail: extensao@unerj.br
(Assunto: Cursos de Extensão)
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Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

,

II/SCRIÇÕES
ABERTAS Agenda de Cursos

TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EMALIMENTOS, senac

8hàs 1311

1Etl às 22h
1Etl às 22h

a definir
1Etl às 22h

RI> 320,00

1 +5xRl> 120,00
5X RI> 110,00
RI> 100,00

RI> 400,00 ou 1-14 R$92,00

l+32xRl>205,OO
RI> 130,00
Rl>35O,OÔ
RI> 130,00
RI> 130,00

1+6xRl>130,00
RI> 350,00' 5 x RI> 73;00

CURSOS PERÍODO HoRÁRIO' VALOR CH1

13h'às 17h
1 + 1

06105 à 10106103 24
R$50;OO

Preparaçãó de Misturas, Extrusão e
8h às 12h e das 1 + 1

12/05 à 14105/03 13h30rrin às 24
Calandragem 17h30rrin R$125,OO
I\IIOPP - Treinarrento Específico de
Condutores de Veículos Rodoviários

,17/05 à 01/06103
8h às 12h e das 13h 1 + 1

Transportadores de Produtos às 17h R$45,OO
40

Perigosos
Segurança na Operação de Caldeira 19/05 à 03106103 18h às 22h R$200,OO 40

1 +11
22/05 à 03107/03 18h30rrin às 22h

R$105,OO
40

Tratarrento de Efluentes Industriais 09106 à 13106103
13h30rrin às

R$200,OO 20
17h30rrin

Desenvolvirrento de Formulação de 8h às 12h e das 1 + 1

corrocstos Elastoméricos
10106 à 13106103 13h30rrin às

R$160,ào
30

17h30rrin

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

5� tl••:llt;;i;,2��'.'.�S:%M!;i;.;;;i.�i_.?!.r':.§.II��, ]�lUDII
, j BancodeDadosAccess 38h a definir SábaOO 13hàs 1811 Rl>200,00/1+2 Rl>OO,OO

TécnicoemEnfenmgem 100CX1 O2/06a06/2OO6 2"a6' 19Í1às22h RI> 189,OO'rrensais
TécnicoemTransaçôeshrobiliáias 870h 02/00I03a1212OO4 2"à5' 1Etl às 22h 1;l-19 x RI> 170,00
Relações Humnas noTraballio 1411 05 a 06'05 2" a 5' 1Etl.às 22h30 R$l05,OO
Aterdirrento comQJalidade 15h " 05 a 09'05 2" a 6' 1Etl às 22h RI> 130,00
Oatórial 15h

•
19a23'05 2"a6' 1Etlàs22h RI> 130,00

PflCP1-Plarejamento,Pr'oIP'aJmÇãoe 19a23'05 2"a6', 18h30às22h30 RI> 160,00Controle de Produçãó.
Desenvolvirrento ProflssiÓl1àl eni Gêstãó
Rrmceira

As'sislente AàTinistratiw
Verx:as

Redação Errpresarial
MJntagem e rv1anutenção de
McrOCOi'llJUlador
Técnico em AlirrentoS
Técncas de t\eglciação
Autocad

'Televerdas
Orat6riall

401 24105a2V06 SábaOOs

120h 26'05aOV10 2"e4'
110h 27/05 a 02/10 3ªe5'
30h O2a 13'06 2"a6'

44h 07/06 a 02/00 SábaOOs

1000h 16'06 aW2OO6 "2"afll
15h 23a27/06 2"afll
401 A definir fIl,sáb.
15h 07a-11/07 2"a6'
16h 21 a25(07
2401 À definir
60h À definir

8hàs 121Íe
13hàs 17h
1Etl às 22h
1Etl às22h-
1Etlàs22h

Obs.: o SENAIjJaraguá do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso não atingir o mínimo de participantes.

Rua Isidoro 263
Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC
Site: www.sc.senaLbr
emai!: jaragua@senai-sc.ind.br

ium alua

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Serviço de tira-dúvidas on-llne via telefone ou e-mail das 8h
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 0811 às

17h 30 min.

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I : pronto atendimento

Serviço Gratuito

CI.
�··tv

Curs�s eTreinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria ernpersa. Não havendo a necessidade deslocar os

colaboradores até a escola. O IMET vaí até você.

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você
liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir uantas horas você .quís

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários erros de

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.

.

Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.
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I

li

veículos
ASTRA '- compra-se, 00,
vermelho ou verde. Tratar: 372-

1799 ou 273-5192.

ASTRA - vende-se, 95, grafite,
v.e., t.e. R$ 9.000,00. Tratar:

372-3412.

CHEVETTE - vende-se,' 86,
motor e 'estofados novos. R$
2.700,00 entro + 14x R$
148,00. Tratar: 370-3643 c/
Marisa de manhã.

CHEVETTE - vende-se, 79. R$
1.400,00. Tratar: 9903-

9838.

CHEVETTE - vende-se, 83, rodas
14. R$ 2.900,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
SL, álcool, som e pneus novos.

R$ 4.100,00 aceito .oferta.
Tratar: 373-5030.

CORSA - vende-se ou troca-se,

I

III

99. Tratar: 375-1984 c/
Sérgio.

CORSA vende-se, 95,
vermelho. R$ 3.000,00 + 21x

R$ 408,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9962-2302.

CORSA - vende-se, pick-up, 98,
azul, 1.6. R$ 10.000,00. Tratar:
9131-3522.

CORSA - vende-se, 97, prata,
40.000km originais. Tratar:

9117-3428.

CORSA - vende-se, Pick-up, 96,
compl.Tratar: 9975-7602.

KADETT - vende-se, 96/97,
esportivo, compl. R$ 12.000';00
negociável. Tratar: 275-4041

ou 9955-0541 c/ Sandro.

KADETT - vende-se, GL, 97/97,
cinza, , gasolina e GNV. R$
12.300,00. Tratar: 371-6707

ou 9973-4745.

MONZA - vende-se, 93,
classic, gasolina, compl. R$
8.500,00. Tratar: 371-2117 c/
Charles. r'

COMPRO

CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

MONZA - vende-se, 86, compl.
R$ 1.000,00 + 18x R$ 240,00.
Tratar: 374-5339.

MONZA - vende-se, 85,
gasolina. R$ 3.500,00. Tratar:
371-8772.

MONZA - vende-se, 87, álcool.

R$ 4.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 275-2164.

OMEGA - vende-se, GLS, 93,
preto, a.c., computador de

bordo, farol de milha, rodas, cd,
4 pneus novos. R$ 13.500,00.
Tratar: 372-0068.

OMEGA - vende-se, CD, 4.1, 96,
compl., GNV. Tratar: 371-7542.

OPALA - vende-se, 78, prata.
R$ 2.000,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033.

OPALA - vende-se, 77, motor

novo, pequenos reparos na lata.

R$ 1.200,00. Aceito troca.

Tratarl 273-6242 ou 9111-

7033.

OPALA - vende-se, diplomata,

II Dispotnos de cr.éditos até R$ 81.550,00

jl

SÁBADO,3 de maio de 200

Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/s,
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

BOA NOTíCIA

compl., último modelo, bordo,
gasolina e GNV. R$ 8.000,00 +

finan. ou troco por omega ou

kadett GSI nas mesmas

condições. Tratar: 9602-3076.

S-10 - vende-se, 98, gasolina,
motor 2.2. R$ 21.000,00.
Tratar: 275-6179.

VECTRA - vende-se, ,GL, 98,
branco, c/ 77.000km originais,
compl. - ar. R$ 16.900,00 ou

R$ 11.000,00 + 17x R$
437,00. Tratar: 371-1865 c/
Denis.

VECTRA - vende-se, GLS, 2.2,
98, compl. Tratar: 371-6709.

PALIO - vende-se, EDX, 98, v.e.,
t.e., som, rodas e sp., 4p,
vermelho, trava p/ criança, I.t.

R$ 11.500,00. Tratar: 276-

0793 c/ Divanilson após 19hs.

PALIO - vende-se, Weekend

Stile, 97, compl. Tratar: 9973-

5212 ou 371-6418

Astra GLS. 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2.0

Monza GL 4p
S-10 2.2
Mónza GLS, 4p
Monza SL/E, 2p,
Monza SL/E 4p
Kadett SL/E, 91
Chevy 500 DL
Monza SL/E, 2p
Opala Diplom., 4p
Monza SL/E, 4p
Chevette SL

Gol 1.0, 16v, 4p
Parati 1.0, 16v, 4p
Gal MI, 1.0
Gol 1.0, 2p
Gol CL, 1.6
Gol CL 1.6
Goll.6, BX
Fusca 1300

Ka 1.0
Escort Wagon
Fiesta 1.0, 4p

Fone: (47)
370-8622

99 Pampa 1.8i capota 97

98 Escort GL 96
97 Fiesta 1.0 2p 95
95 Ranger XLT 4cc 95
95

. Pampa 1.6, capota 93

94 VersaHles 2p 92
93 Verona GLX, GNV 92
92 Escort XR 3 '89
91 Escort 1.6 L 87
91
90 Palio 1.0, 4p 98

88 Palio 1.0, 2p 98
86 Uno 1.0, 4p 96

d!84 Uno 1.0, 2p 96
Tempra 4p 95

99 Elba 1.5, 2p 92
99
98 Besta GS 01

95 Peugeot 106 99

89 Jeep JPX Diesel 95
87 Mazda Cabo Dupl. 94

86 BMW IA 2p 93

75 CB 400 II 82
Puma GTB 4.1 78

98 Maverick 75

98 Ford "A" 29
98

PALIO - vende-se, EO, 97, 1.0,
vermelho, c/ pneus seminovos,
emplacado até 04/2004.
Tratar: 370-1132 após 18hs c/
Marcos.

PALIO - vende-se, EO, 97, I.t.,
d.t. R$ 10.100,00 ou R$
2.000,00 + 36x fixas. Tratar:

370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

PALIO - vende-se, EOX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f.,
v.e., t.e., trava interna de porta
malas, I.t., d.t., trava para

crianças, R$ 10,900,00.
Tratar: 370-8928.

PRÊMIO - vende-se, CS, 85. R$
3,500,00, Aceito carro ou moto de

menor valor. Tratar: 9997-5557.

TEMPRA - vende-se, 9
50.000km. Tratar: 371-31)

c/ Lurdes.

TEMPRA - vende-se, OUI

92/93, 4p, compl., az

escuro, gasolina. Aceito troe

R$ 8.000,00. Tratar: 995

2047,

TEMPRA - vende-se, 95, com

Tratar: 9963-7129.

TIPO - vende-se, 95, 1.6,4
compl., rodas. R$ 8.600,0
Tratar: 370-3574 ou 912-

7355 c/ Waldir.

UNO - vende-se, EX, 99/01
step s/ uso, azul met. R

10.500,00. Tratar: 371-48)

c/ Marcos hor comi.

92,1,3
91,64

R�S" l-T5�� '61

R$ 144,03
-·1--·----·--····:------·-"-·-···=+--·"

.: ..... B$ Jº?:Iº� ...

I
.. �� __l_§_ª�?J�"

"""�,,>(,,,

R$ 1 77,68
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NO - vende-se, 92, prata, I.t.,

.t. R$ 6.200.00 ou R$

.250,00 + 36x. Tratar: 370-

574 ou 9123-7355 cl Waldir.

NO - vende-se, 98, 2p,
asolina, vermelho, a.q.,

[arme. R$ 9.000,00. Tratar:

72.0872 ou 371-5424 cl
qylsom ou Sandra.

EL REY - vende-se, GL, 88. R$
. 500,00 + finan. Tratar: 273-

242 ou 9111-7033 hor. comI.

SCORT - vende-se, XR3,
811 mpl., 93, cl isufilm, modo

ropeu. R$ 10.000,00. Aceito
oca. Tratar: 275-2634 ou 371-

238.

:roc' SCORT - vende-se, mod.
195' ropeu, 93, 1.6, gasolina. R$

.500,00. Tratar: 275-2642 ou

952-2420 cl Valdemar.

ESCORT - vende-se, Hobby, 96,
I.t., d.t., a.q, R$ 1.100,00 + 30x

R$ 355,00. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 cl Waldir.

ESCORT - vende-se, XR3, compl.,
94, película, engate pI
carretinha. R$ 12.000,00.
Tratar: 371-9992 ou 372-4237

cl David.

F·250 - vende-se, 00. Tratar:
373-0263 ou 9979-0283.

PICK-UP CURRIER - vende-se, 02,
1.6, capota marítima cl Sto

Antonio e mata cachorro na

frente. Tratar: 371-6138 cl Grilo.

VERSAlllES - vende-se, 94,
compl. R$ 9.000,00. Tratar:

9981-4378 .

BRASILlA - vende-se, 80. R$
1.600,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033.

FUSCA - vende-se, 80, cl rodas
esportivas, motor novo na

ESTOFARIAGAÚCHA
recortar o anuncio de sábado

passado.

garantia. Tratar: 371-7542.

FUSCA - vende-se, 78, branco.
R$ 2.300,00. Tratar: 9124-
3178.

FUSCA - vende-se, 73. R$
1.500,00. Tratar: 372-2402.

FUSCA - vende-se, 69, branco

perolizado, todo em courino
bordá. R$ 4.000,00. Tratar:
376-0434 cl Ivan, de tarde.

GOL - vende-se, 99, ou troca

se. Tratar: 375-1984.

GOL - vende-se, 83. R$
2.300,00. Tratar: 9133-9510.

GOL - vende-se, 86, motor AP,
álcool, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 372-8440 cl Regiane.

GOL - vende-se, BX, 83, rodas

14. R$ 2.700,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033 hor. comI.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
bolinha, azul vip,unico dono,
IPVAITransferencia quitados.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

GOL - vende-se, 95, bola,
gasolina. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-8772.

GOL - vende-se, 94, 1.0. R$
6.500,00. Tratar: 9981-4378.

GOL - vende-se, 94, pintura
orlg., rodas, alarme, película,
manual + n.f. R$ 7.500,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

CORREIO DO POVO 25

KOMBI - vende-se, 92, furgão.
R$ 6.000,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033. Hor. comI.

lOGUS - vende-se, CL, 93. R$
3.000,00 entro + 25x R$
268,00. Tratar: 9113-4728.

PARATI-vende-se, 96,GNV. R$
9.500,00. Tratar: 373-0302.

PARATI- vende-se, GTI, compl.,
airbag duplo, a.c., d.h., 99, 4p.
R$ 22.000,00. Tratar: 275-

0777.

PARATI - vende-se, 83, bancos
da Recar, rodas. R$ 3.900,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242
ou 9111-7033 hor. comI.

PARATI - vende-se, 83, banco

reclinável, rodas esp. R$
3.900,00. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comI.

SANTANA - vende-se, GLS, 91,
compl., 2p. R$ 7.900,00. Tratar:
275-0777.

SANTANA - vende-se, 86, 4p,
álcool. R$ 4.500,00. Tratar:
372-2402.

SANTANA - vende-se, 86, 2p,
álcool. R$ 4.000,00. Tratar:
372-2402.

SANTANA - vende-se, quantum,
89, cornpl. - ar, grafite, 4p. R$
6.000,00: Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033.

SANTANA - vende-se, 94, comp.
R$ 9.000,00. Tratar: 9981-
4378.

AUTO ESTA(.]ÃO' VEICULOS
- Vendo � Troco - financio - Novos e Usados-
Celta, 2p, I.t., d.t. 01 prata R$ 14.500,00
Gol Special, 2p 01 branco R$ 12.500,00
Van Furgão, 2p ffi vermelha R$ 13.900,00
Corsa Super, 2p 97 prata R$ 11.500,00
Corsa Super, 2p 97 bordô R$ 11.500,00
Escort, 16v, 4p 97 chumbo R$ 12.500,00
Vectra GLS, 4p 97 verde R$ 18.500,00
Gol, 1.0, 2p 00 branco R$ 9.700,00
Vectra GLS, 4p 9<1- prata R$ 14.500,00
Gol, 1.6, 2p 91 branco R$ 7.000,00
Apolo,2p 91 preto R$ 6.900,00
Voyage,2p 91 preto R$ 6.900,00
Elba,4p 91 branco R$ 5.900,00
Chevette, 1.6 88 bege R$ 3.800,00
Parati 88 branca R$ 4.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Escort 85 bege R$ 3.500,00
Fusca 85 branco R$ 3.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Fusca 82 verde R$ 2.800,00
Chevette 82 bege R$ 2.800,00
Suzuki Jimy, 4x4 verde R$ 29.500,00
Pajero, compl., cf som 00 chumbo R$ 45.000,00

Rua 28 de Agosto, sin° - Centro - Guaramirim - Fone: 373-3001

SAJljTANA - vende-se, 94, 4p,
d.h., rodas esportivas. R$
10.300,00 ou R$ 2.200,00 +

36x. Tratar: 370-3574 ou 9123-

7355 cl Waldir.

Tratar: 370-7774 cl Elenise.

BMW 325 - vende-se, IA alemã,
93. R$ 25.000,00. Tratar: 373-
0263 ou 9979-0283.

VOYAGE - vende-se, 91, CL,
1.6. R$ 5.000,00 + llx R$
160,00 ou R$ 6.600,00 à

vista. Tratar: 275-2165 cl
Ocimar.

BUGGY - vende-se, 93. R$
3.500,00. Aceito troca. Tratar:
9997-5557.

CllO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airBag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p; trava
pi crianças, rodas de liga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

VOYAGE - vende-se, 90/91, GL,
1.8, licenciamento até 11/03.
R$6.300,00. Tratar: 372-3922

cl Walter

JEEP - vende-se, 74, azul, cl
pneus fronteira e acessórios.
R$ 6.500,00 negociáveis.
Aceito troca. Tratar: 373-
1043.BESTA - vende-se, Khia, 97.

Consórcio

!Regata
fJ�twe6nen,fe o�'t

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS
WEB 100 Sandow OKm Vermelha
WEB1 100 Sandow OKm Prata
C 100 BIS ES 03/03 Vermelha
C 100 BIS , 00/00 Azul

_CO 125 Titan ES 01/01 Vermelha

_çO 125 Titan KS 01101 Azul

_çBX 200 Strada 95/95 Vermelha

_çBX 200 Strada 01/01 Preta

BX 250 Sahara 98/98 Roxa

liX 4 Falcon 00/00, Azul

�BR450 SR 89/89' Branca

}irago 250 96/96 Bordo
Jvtruder 97/97 Vermelha

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3'.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30· sem fechar para o almoço

Ol?\�lj-�J1l�
.

,-

PEÇAS ACESSÓRIOS • OFICINA

8i��
e�8:Na '

.

Pe Clonais{:as e Aee e.'�Portada5
O ssonos .

Crecti' , ficina
ano 1+ 3x sem juros
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TOPIC - vende-se, 98, 16

lugares, prata. Aceita-se corno

parte do pagamento material de

eonstrução.Tratar: 9121-8610

el Cleber ou após 18:30h no

372-0924.

CHEVROLET - vende-se, 78,
motor perques el carroceria
graneleira. R$ 13.000,00.
Tratar: 275-6179.

F-600 vende-se, 75,
carroceria, motor 1113. R4

10.500,00. Tratar: 275-6179.

F-4000 - vende-se, 85, 5

marchas, carroceria. R$
16.500,00. Tratar: 275-6179.

F-4000 - vende-se, 82, motor

MWM, carroceria. R$
17.000,00. Tratar: 275-6179.

MB 709 - vende-se, 93,
carroceria, pneus novos. Tratar:

275-0777.

MB 1516 - vende-se, 78,
truque, carroceria. R$
38.500,00. Tratar: 275-6179.

MB 1618 - vende-se, 91, no

chassis. R$ 50.000,00. Tratar:

275-6179.

MB 608 - vende-se, cl baú, 74.
R$ 18.000,00. Tratar: 275-

6179.

RETROESCAVADEIRA 5804 -

vende-se, 84, máquina
trabalhando. Tratar: (47) 465-

3987. ou 9995-7313 el Erei.

BIZ - vende-se, honda, 01,
vermelha. R$ 3.400,00. Tratar:

9979-0605.

CBX 150 - vende-se, aero, 89.

R$ 2.000,00. Tratar: 372-

0338.

CB 400 - vende-se, 81. Tratar:
276-1007.

CB 450 - vende-se, honda, 88.
R$ 3.500,00. Tratar: 275-

0777.

CG 125 TITAN - vende-se, 95,
cinza. R$ 1.500,00 + 13x R$
139,00: Tratar: 376-3666 el
Paulo.

CG TITAN - vende-se, 02/03,
cl partida e freio a disco,
azul. R$ 600,00 + 33 pare.

R$ 262,00. Tratar: 273-

5281.

CG TITAN - vende-se, 03, el
partida e freio a disco,
verde. R$ 1.200,00 + 24

pare. R$ 203,00. Tratar:

273-5281.

DT 180 - vende-se, pi trilha,
89. R$ 1.800,00. Tratar: 273-

6242 ou 9111-7033.

SUNDOWN - vende-se, palia 50,
preta, 97. Tratar: 372-5108 ou

9102-0565 el Rose Meree.

TITAN 125 KS - vende-se, 1/2,
51 partida elétrica." R$
1.600,00 + 17x R$ 196,00.
Tratar: 370-1778.

\

VESPA - vende-se ou troca-se,
PX 200ee, 86, vermelha, el
capacete. Tratar: 371-1335.

XLR 125 ES - vende-se, 01,
vermelha. Ou troca-se por XR

200, 1/2, branca ou vermelha.

R$ 4.500,00. Tratar: 275-

0127.
"

ARO - vende-se, novos de gol
el calota. Tratar: 9953-5554.

MÓDULO - vende-se, Piramide

800 (roxo). R$ 180,00. Tratar:
'371-4835 el Marcos hor. comI.

REBOQUE - vende-se, pI kadett.
Tratar: 9953-5554.

RODAS - vende-se, da Momo 15,
modelo Ml, el pneu, seminovo.
Tratar: 374-1747 el Gerson.

CBX 200 - vende-se, Strada,
- RODAS - vende-se, esportivas

02. R$ 5.700,00. Tratar: 370- 15. R$ 700,00. Tratar: 376-

6360 el Everton. 2279 de manhã.

acompanhantes
A' C o M P A N H A N T E

Ricardo, 44 anos, para Mulheres e Casais, Jaraguá do Sul e

Região. Sigilo absoluto, de 2ª a 5ª. Tratar: (47) 9975-6736.

Você quer viver
momentos de prazer?

'diversos
APARELHO SOM - vende-se, el
toca-disco, fita e cd player. R$
200,00. Tratar: 370-8579 el
Marcelo após l1hs.

AR CONDICIONADO - vende-se,
de 7.500 btus, Eletrolux, ar

quente e frio. R$ 400,00. Tratar:
9902-1355 el Leandro.

I

HI M

BALANÇA - vende-se, de

20Qkg, nova. Tratar: 370-3561.

BALCÃO - vende-se, el pia de

cozinha. R$ 200,00. Tratar:

371-2832 após 14hs.

SÁBADO,3 de maio de 20ij

BAR - vende-se, el jogos,
cancha de bocha, no bairro Vila

Nova, ótima clientela. Tratar:

370-0548 el Amauri.

BARCO - vende-se, Marajó 19

motor de 90, Enverudi, el toldo,
bomba de porão, earretinha,
documentado, eompl. Tratar:
373-0785 hor. comi. 373-3609

a noite ou 9903-3386.

BATEDOR - vende-se, de bife,
elétrico, pI açougue. Tratar:

273-1416.

BIBLlA - vende-se, ano 1867,
vendo pela melhor oferta da

Vulgata de' Portugal (Lisboa).
Tratar: 9117-1083 el
Vanderlei.

Faqueiro Alenu
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado
e maleta el segredo

- R$ 950,00

CARRINHO DE BEBÊ - vend
Galzerano. R$ 40,00. TI.
376-3107 el Leandro.

CELULAR - vende-se, LG,
Free, azul. R$ 250,00 ou 21
140,00. Tratar: 275-216\
Oeimar.

CELULAR - vende-se, Nokii
500. R$ 120,00. Tratar: J
2526 el Marlene após 131.

CELULAR _ vende-se, Erik

R$ 80,00. Tratar: 370-671!
Carlos.

CELULAR _ vende-se, LG
150. R$ 220,00. Tratar: 9
7514.

CELULAR _ vende-se, Erie

T18D, cartão. R$ 160,
Tratar: 370-9072.

CELULAR _ vende-se, Nokial

(cartão). R$ 400,00. Tia

370-9072.

CELULAR _ Marcos CicaB �
perdeu celular no

Comunidade 25 de Jul

motorolla, preto, qv

encontrar será gratifica
Tratar: 273-0061.

CELULAR _ vende-se, NI

5120, pronto. R$ 150,
Tratar: 9963-9596 el Germ

CELULAR _ vende-se, N

6120, pronto. R$ 120,
Tratar: 9963-9596 el Gelm

BICICLETA - vende-se, Mountain

Bike, seminova. Tratar: 370-

0548 el Amauri ou 371-0882

el Rose.

CACHORRO _. vende-se, 2

ehowehows. R$ 450,00 cada.

Tratar: 370-6068.

CACHORRO vende-se,
pequinês el 1 mês. Tratar: 373-

3787.

CACHORRO _ vende-se, poodle
puro. Tratar: 373-3787. '

CACHORRO _ vende-se, eoeker,
e/2 anos, vacinado. R$ 50,00.
Tratar: 370-6317 el Arleidi.

CAMA _ vende-se, de casal,
branca, tubular, el detalhes
dourados. R$ 90,00. Tratar:

371-6194.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.

Tratar: 370-8882 cl Salete.

róximo Posto Mime
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Rua Joaci Colln, 44<)
Centro - JoinviDe/SC
fone: (47) 433-9482

"" qc
Rua Dommgos R. Da Nova, 1:54

"

Cointro - Jaraguá do Sul/SC
Fone: (47) 372-049:5

COMPUTADOR - vende-se,
Duran 1.3mhc, cl gravador de

CD, compl. R$ 1.890,00. Tratar:

371-3042 cl Jaime.

COMPUTADOR - vende-se.

Tratar: 9963-7128.

ii OVO - vende-se, Panasonic, cl
MP3, seminovo. R4 400,00.
Tratar: 273-5281 cl Anita.

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 370-3561.

�
ewgltJ]l

fahricamos e temos

a pronta entrega

370-4509

após 19hs.

ESTEIRA vende-se,
elétrica, Athletic 2000, sem

lona. R$ 200,00. Tratar:
9113-4728.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
semi-nova. R$ 400,00. Tratar:
9992-7268.

·ESTRU.TURA - vende-se, de

galpão pré-moldado, cl 420m2,
cl mesa nino de 60m2 e pé
direito de 7m2. Tratar: 370-

2728.

FILMADORA - vende-se. Tratar:
9955-8035 cl Vilmar.

FITAS - vende-se, 320 fitas de

vídeo. Tratar: 9117-1083 cl
Vanderlei.

FORNO - vende-se, elétrico (itc,
auto lirnpante ) , branco,
seminovo. Tratar: 370-0548

cl Amauri ou 371-0882 cl
Rose.

FREEZER - vende-se, horizontal,
consul, branco, 310lts, cl 3

meses de uso. Tratar: 370-

0548 cl Amauri ou 371-0882

cl Rose.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,
grande. Tratar: 370-3561.

GELADEIRA vende-se,
Eletrolux, branca. R$ 200,00.
Tratar: 275-3758 cl Flávio ou

Francieli.

GIBI - vende-se, coleção,
compeita. Tratar: 370-3561.

GUITARRA - vende-se, e cubo

fender, importados. Tratar: 371-
0816 cl Elias.

HUB - vende-se, marca surecom

lO, pI 5 computadores. Tratar:

370-7919 ou 370-0816.

HUB vende-se, marca

centrcom 10, PI. 8

computadores. Tratar: 370-

7919 ou 370-0816.

IMPRESSORA - vende-se, laser,
HP laserjet 6L. R$ 700,00.
Tratar: 9952-2047.

CORREIO DO POVO 27

CLASSI

JOGO DE QUARTO - vende-se,
cama de solteiro, tubular e

guarda roupa branco. R$
300,00. Tratar: 371-2832 após
14hs.

LANCHONETE - vende-se,
Marangoni BR SC 413, cl
campo de futebol suiço
luminado cl cancha de bocha.

Tratar: 373-3739 ou 373-3872

cl Noel.

LANCHONETE - vende-se, e

Pastelaria, totalmente

mobiliada e equipada.
Localizada ao lado do

terminal rodoviário. Tratar:-

9962-2436.

LANCHONETE - vende-se, no

centro. Tratar: 275-3118 cl
Sueli.

LAVAÇÃO - vende-se, de carro,

próx. Justiça Federal. Tratar:

372-1088 ou 9952-1836.

LOJA - vende-se, de acessórios,
em pleno funcionamento,
clientela formada no calçadão.
Tratar: 9133-0803 cl Ivan.

LOJA - vende-se, de moto peças,

estoque, oficina cornpl, Tratar:

(47)633-0529. CI Cláudio.

MÁQUINAS - vende-se ou troca

se, máquinas industriais,

overloque, reta, cobertura.

Tratar: 370-3561.

FILMADORA - vende-se, Sony.
Tratar: 9963-7129.

FITA - vende-se, coleção, do

Roberto Carlos e cd's do Elvis

Presley. Tratar: 370-3561.

FITA - vende-se, fitas pI
Nintendo 64. Tratar: 9117-

1083 cl Vanderlei.

MÁQUINA - vende-se, de tricô,
Elgin Brother KR 840, cornpl.,
seminova, cl frontura cl
indicação de professora. Tratar:
370-7526 cl Judite.

MÁQUINA - vende-se, de

Policorte e de cortar grama,
nova. Tratar: 370-7035 cl
Amarildo.

MÁQUINA vende-se,
interloque, GNG - 5. R$ 550:00.
Tratar: 9952-2047.

MERCADO vende-se,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA CONSTRUIR OU REFORMAR

A SOLUÇÃO É ALUGAR

Jt,
�

LOCAÇÃO DE ANDAIMES

instalações e estoque de um

mini mercado. Tratar: 9121-

3921.

MONITOR - vende-se, Sansung
550S, 15pol., seminovo, na

garantia. R$ 300,00. Tratar:

37.6-1465 c/ Cláudia.

MÓVEIS - vende-se ou troea

se, móveis novos de loja
(balcão, casulos, manequins).
Tratar: 370-3561.

MÓVEIS - vende-se, móveis

usados p/ loja, 2 balcão de

vidro, 1 balcão caixa, 3

prateleiras expositoras de

vidro c/ espelho, gavetas e

armários.,R$ 800,00. Tratar:

275-0593.

NEBULlZADOR - vende-se. R$
70,00. Tratar: 371-9269.

NOTEBOOK - vende-se,

Compaq. Tratar: 9963-

7129.

PORTA - vende-se, rolõ,
"

seminova. R$ 200,00. Trata�:
: 370-3561.

PROTETOR - vende-se, de

berço, cortina e cesto de

medicamentos p/ quarto
de bebê, cor azul. R$
50,00. Tratar: 371-

6238.

ROÇADEIRA - vende-se, costal
hukmar. R$ 350,00. Tratar:

274-8141 após 17hs c/
Virgít!o.

SALÃO - vende-se, de beleza.

R$ 4.500,00. Tratar: 370-

7774 c/ Elenise.

SALÃO - vende-se, de beleza,
no centro. Tratar: 370-6317 c/
Arleidi.

SOFÁ - vende-se, jogo em

módulos, de canto. R$
250,00. Tratar: 371-2832

após 14hs.

SORVETERIA - vende-se ou

troca-se por terreno. Tratar:

370-4509.

TÁBUAS - vende-se, 40mts de

tábuas para caixaria e 56

escoras. R$ 120,00. Tratar:
371-7733.

TALHADEIRA - vende-se, nova,

c/ nota fiscal. Tratar: 370-

PLANETGAME
* VENOAS ·LOCAÇÃO " CONSERTOS EM GERAL

372·1132·9122·7661· 9985-0322

3561.

TELEVISÃO - compra-se, de 29'.
Tratar: 376-1699 c/ Clóvis.

TELHAS - vende-se, 600 telhas

esmaltadas Cejatel, cor

natural. Tratar: 371-2364 após
19hs.

TERRAS - vende-se ou troca-se

c/ roseiras ou pastagem. Tratar:
9973-0965.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$.200,00. Tratar: 275-2364

c/ Walter.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$ 200,00. Tratar: 371-

1244.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$ 200,00. Tratar: 9973-5403

c/ lngo.

TíTULO BAEPENDI - vende

se. R$ 300,00 negociáveis
+ R$ 80,00 taxa de trans

ferência. Tratar: 9902-

0732 c/ Junior.

TíTULO CANDEIAS - vende-se.

Tratar: 376-1595.

TRilHA vende-se,

aquipamentos de moto, colete,
bota, luva, calça, joelheira, etc.
R$ 550,00. Tratar: 373-0335

c/ Elio.

TRITURADOR - vende-se, p/
fazer trato p/ gado, vencedora
c/ motor 5 'h. Tratar: 276-

0743.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, c/ 5

jogos originais, 1 memory
eard e 2 controles originais.
R$ 1.100,00. Tratar: 376-

2206.

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, c/ 2 controles, 20jogos,
1 memory eard VMU + 1 rambol

Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-

2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 controles, 10 cds,
1 memory eard. R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
. nintendo 64, c/ 1 fita, controle,
memory eard. R$ 250,00.
Tratar: 371-2646 c/ André até

20hs.

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME B0Y COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDeO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

..................................
?��.�P.ql.:. ��. ��i.o. ?�. ?�I�

ALUGUEL DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 24.231 DE 23-04-2003

EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO CARTÓRIO
DE LAURENTINO - SC

CLEBER CARDOSO E FABIANA LOSI

Ele, brasileiro, solteiro, operador de produção, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Victor

Satler, 49, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de

Alberto Cardoso e Maria Cristina Cardoso.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Rio do

Sul, neste estado, domiciliada e residente em Serra do

Amuado, Laurentino, neste Estado, filha de Artur Losi e

Tereza Losi.

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.

Bairro Vila Nova (Jaraguá do Sul) - Vende-se apartamento no Ed.

Moradado Sol, c/99m2 de área privativa (1 suíte, 2 quartos,

sacada c/ churrasqueira e demais dependências), de excelente

acabamento, por R$ 85.000,00. Aceita-se R$ 50.000,00 no ato

e o saldo em até 24 prestações corrigidas pelo CUBo Tratar pelo
telefone: (47) 275-6363 ou (47) 9102-0009, ej Santiago. Creei

3359/SC

IMÓVEIS
Bairro Vila Nova (Jaraguá do Sul) - Vende-se terreno de 15,00m

x 25,72m = 379,95m2, já urbanizado, situado na Rua 125 (Carlos

KuPC;lS), por R$ 25.000,00 à vista. Obs.: No local já se neontram

eonstruidas várias casas de médio e alto padrão. Estuda-se

contrapropostas de vendas a prazo. Tratar pelo telefone: (47)
275-6363 ou (47) 9102-0009, c/ Santiago. Creei 3359/SC

Bairro Vila Nova (Jaraguá do Sul) - Vende-se área de terras de

31,00m x 32,15m = 1.003,95m2, situado no final da Rua 125

(Carlos Kupas), à direita, por R$ 65.000,00 à vista. Tratar pelo
telefone: (47) 275-6363 ou (47) 9102-0009, ej Santiago. Creei

3359/SC

Bairro Vila Nova (Jaraguá do Sul) - Vende-se área de terras de

18.000,00m2, situado no prolongamento da Rua 125 (Carlos

Kupas), por R$ 150.000,00 a vista. Aceita-se parcelamento com

30% de entrada e o saldo em até :;;0 prestações corrigidas pelo
CUBo Permita-se por outros imóveis de menor valor ou por

veículos. Tratar pelo telefone: (47) 275-6363 ou (47) 9102-

0009, ej Santiago. Creei 3359/SC

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA IYIELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham nesteTabelionato para protesto de Titulos contra:

AIRTON FOSSATI - R ORLANDO GOMES 141 - NESTA;
ALlMENTICIOS CHIODINI LTOA - R.ANA ZACKO 100- (

NESTA;
ALINE MACIEL - BARAO DO RIO BRANCO, 398 FDOS.-

- NESTA;
ANTONIO GOMES - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA

4100- NESTA;
ARICENIR CANUTO - HENNING BEHLlNG 100- NESTA;
ARLI FERREIRA DA SILVA - RUA PROCOPIO GOMES O[

OLlVEIRA,382- NESTA;
BORRACHARIA J.P.PNEUS LTDA - RUA BERNARDO

DORNBUSCH 1020- NESTA;
CARLOS BISPO DA SILVA ME - RUA ROBERTO SEIDEl

1423 - CORUPÃ;
CODEJAS COMP DE DESENVDE JARAGUA D - RUA JOS[

FACHINI SjNR- NESTA;
CROMOART LTDA ME - RUA WALTER MARQUAROl
1180- NESTA;
EF COM DE MALHAS LTOA - R WILLY MANIKE 170-

NESTA;
EF COM DE MALHAS LTOA - R WILLY MANIKE 170-

NESTA;
ERNESTO THEILACHER - RUA ROBERTO ZIEMANN

4527- NESTA;
FABIANA ANACLETO - 908,RUA EDMUNDO KOCH, SI
N- NESTA; ,

FARMACIA KIKOFARMA LTOA ME - R AFONSO BENJAMIN

BARBI 300- NESTA;
,HERMES HASS - ROD SC 416 KM 16 RIO CERRO 11-

NESTA;
IVAN BOSSY KOLSCHESKljJUDITH TERESINHA

AMORIM KOL - NESTA;
JOELI CARLOS DOS SANTOS ME - R.BERNARDO

DORNBUSCH 630- NESTA;
JORGE HENRIQUE FARIA - RUA ERICH KAUFFMAN�

LOTE 02- NESTA;
JULIO SOARES ME - RUA WALTER MARQUARDT 2820-

NESTA;
JUNIOR F DE LIMA - RUA ARQUIMEDES DANTAS 230

NESTA;
LUIZ OTAVIO SCHRAMM DE LIMA - AV MARECHAl

DEODORO 972 AP 804- NESTA;
MACCOMEVAP - R CINCO LOTES 08 A 18- NESTA;

METALURGICA TS LTOA - RUA JOAO FRANZNER, 599-

NESTA'

OCIMARA JOSIANE CARMEN GORGES - RUA PADR[
ALBERTO ROMUALD JOCOBS 236- NESTA;
PANIFIO BAVIERA LTDA - AV MAL DEOD DA FONSEC

1011- NESTA;
ROSA E ROSA ASSESSORIA LTDA - RUA JORG[
CZERNIEWICZ 665- NESTA;
SUPERMERCADO LANGE LTOA ME - R 601 MANOEl
FRANCISCO DA COSTA SjNR- NESTA;
TRANS WEBER TRANSP LTDA - R. FREDERIK
BOHMANN ENKE 64 - NESTA;
WALDIMA TRANSPT LTbA - R BLUMENAU 227

SCHROEDER;

E, como os .ditos devedores não foram encontrada

ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz pO

intermédio do presente Edital, para que os mesmo.

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena d

serem os referidos protestados na forma da Lei, et

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 2003

IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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3 de maio de 2003

nerj traz aJaraguá do Sul

orte-amencanos parce1tos
]ARAGuADOSUL-Des
o dia 1 deste mês, e até

anhã, um grupo de 25

curivos e três professores
Temba (Transnational

,

ecuriveMBA), daCalifór
StateUniversity,Hayward
UA), estão participando
uma série de eventos in-

cionais organizados pela
e� (Centro Universitário

; Jaraguá do Sul) no Muni-
lf.

id d izinhIDeeI a es vi as.

Os alunos do Temba es

realizando o módulo in-
acionaI sobre Negócios
Mercosul, a ser ministra

pelos professores Fernan
Seabra, da Universidade

eral de Santa Catarina;
o G. !(raus, da Unerj;
hammed Amai e Martin

smaras, ambos do Cen

Universitário de Jaraguá
Sul, e Fernando Frances-

ini, da Unisinos. Este
ulo é parte integrante do
o norte-americano e será

envolvido nas dependên
II.' do Parthenon Century

iel, localizado no centro

de Jaraguá do Sul.
,

Napróxima segunda-fei
ra, os executivos americanos

visitarão empresas da região
- Kyly e Roclhen - para
as quais desenvolvem proje
tos e programas de consul

toria internacional sobre

oportunidades comerciais e

de investimento no merca

do norte-americano.

Na avaliação dos profes
sores daUnerj envolvidos no
projeto, a parceria represen
ta uma importante ação de

cooperação internacionalque
a Unerj estará desenvolven
do, contando com o envol

vimento da comunidade
acadêmica e empresarial de
Jaraguá do Sul.

Hoje, os 25 executivos e

os três professores envolvidos
no programa de parceria com
a Unerj estarão realizando se

minários, que iniciam a partir
das 8 horas, no Parthenon

CenturyHotel.As visitas a em
presas acontecem na semana

quevem,mais especificamen
te na segunda e terça-feira.

GERAL CORREIODOPOVO 7

I INICIATIVA: PREFEITO MÁRIO SÉRGIO PEIXER LEVA IMPRENSA E SECRETÁRIOS PARA CONHECER AS OBRAS

Guaramirim se transforma em

um verdadeiro canteiro de obras
GUARAMIRIM - o pre

feito de Guararnirim, Má
rio Sérgio Peixer (PFL), le
vou a imprensa e os secre

tários para uma visita às

obras que estão sendo re

alizadas pela administração
municipal, nos mais varia

dos bairros. A visita acon

teceu ontem pela manhã,
mas, devido às fortes chu

vas, não foi possível cum
prir com todo o roteiro.

"Havíamos previsto uma

visita a aproximadamente
25 obras, mas algumas não
puderam ser vistas", justi
fica o assessor de impren
sa da Prefeitura, jornalista
Albino Flores. O assessor

salienta que esta foi a pri
meira vez que o prefeito
Mário Sérgio Peixer levou

a imprensa e os secretários

para verem pessoalmente
tudo o que está sendo fei-

stado de Santa Catarina
âmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do Sul

DITAL DE CONCURSO PÚBLICO W 01/2003
Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do Sul torna público que se acham abertas

inscrições ao Concurso Público, para preenchimento de ·vagas 'em seu Quadro de Pessoal,
nforme o seguinte quadro demonstrativo:

N° de Vagas

2

CargaHorária

40

40

40

40

40

40

40

40

Habilitação
Necessária
Para a Posse
\

Nível Superior em
Ciências Contábeis e

Registro CRC

Remu-neração
Inicial

1.263,83

NeveI Superior 1.263,83

Ensino Médio 858,00

Ensino Médio 858,00

Ensino Médio
799,06

Ensino Médio 793,91

Ensino Fundamental e 779,73

Carteira de

Habilitação "B"

Alfabetizado 637,96

�!ções: Serão realizadas no período de 05 a 22.05.2003, das 14:00 às 17:00 horas, nas dependências

S
amara de Vereadores, sito à Avenida Getúlio Vargas, 621 - Centro da cidade de Jaraguá
uI.

ovas: ·Serão. realizadas às 09:00 horas do dia 01.06.2003, nas dependências da UNERJ - Centro

';erSItário de Jaraguá do Sul, sito à Rua dos Imigrantes, 500, Bairro Rau , na cidade de Jaraguá

SUl. O Edital completo está afixado no mural das publicações daCâmara Municipal de Vereadores e
Ue www.lutzconcursos.com.br

Carioni Mees Pavanello
Presidente da Câmara

Morro do Satuca teve ruas asfaltadas pela administração

to. "Foi interessante, por
que muitos secretários não

conheciam a totalidade do

que está sendo feito e a

imprensa pôde conferir o

trabalho da atual adminis

tração", explica Flores.

Ainda de acordo com

o assessor de imprensa, a

intenção é promover visi

tas como essa regularmen
te, .sendo que a próxima
será com representarites da

comunidade, como asso

ciações de moradores e

integrantes de todos os seg
mentos. ''Apesar das infor
mações sobre o trabalho'

realizado, através dos in

formativos e da imprensa,
é importante que as pesso
as, que a comunidade de

Guaramirim veja onde está
sendo aplicado o dinheiro

público", acrescenta.
Outra novidade anun-

formação do povo
jaraguaense. Queremos res
gatar esse tempo perdido e

o valor das comunidades

afros na formação da cul

tura local", argumenta
-Sandra.

De acordo com o as

sessor de comunicação do

Moconevi, Francisco

Valdecir Alves, a pesquisa
está sendo feita de casa em

casa. ''As pessoas recebem

um questionário, onde
consta :várias perguntas,
entre elas o nome, núme

ro de pessoas que residem

na casa, religião e outras

informações que a pessoa
considerar importante",
esclarece Alves. Ele salien

ta também que as pessoas
visitadas recebem todas as

informações sobre o

Moconevi, como os mo

tivos de sua criação, obje
.

tivos sociais e qual a impor
tância da pesquisa. "Espe
ramos contar com a cola

boração das pessoas visi-

dada pelo assessor é a dis

tribuição de uma revista,
de 12 a 14 páginas, com
mais de 200 fotos, e que
mostra a totalidade das

obras realizadas pela atual

administração nos últimos
dois anos. A revista, segun
do Albino Flores, ficará

pronta dentro de alguns
dias e será distribuída em

toda a cidade.
Entre as obras. q�e fo

ram visitadas ontem, vale

destacar o asfalto e instala

ção do esgoto sanitário no

Bairro Recanto Feliz,
asfaltamento das ruas

. \

Agostinho Valentim do

Rosário, Waldir Marcelino

'e Atiradores, no Morro do

Satuca. Nesta obra, a lici

tação global foi no valor

de R$ 360 mil. Hospital
Santo Antônio, cuja refor
ma custou R$ 40 mil, e o

asfalto da Ilha da Figueira.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Moconevi fazpesquisa sobre afrodescendentes
]ARAGuA DO SUL -

Desde o sábado passado,
uma equipe de pesquisado
res ligados ao Moconevi

(Movimento da.Consciên
cia Negra do Vale do

Itapocu) iniciou uma pes
quisa inédita emJaraguá do
Sul, que é a de levantar, es

tatisticamente, o número

exato de afrodescendentes

que residem no Município
e na Região do Itapocu. De
acordo com a coordena
dora do Moconevi, Sandra
Helena Maciel, a pesquisa
iniciou no Morro da Boa

Vist� principal reduto de

descendentes de africanos
da região. Sabe-se que a

maioria da população ne

gra que reside no Morro da
Boa Vista é descendente

dos negros escravos que

integravam a comitiva do

fundador de Jaraguá do

Sul, Emílio CarlosJourdan.
"Estas pessoas nunca fo
ram valorizadas como par
te da cultura que ajudou na

tadas e, dessa forma, po
dermos colaborar, princi
palmente com a questão
étnica-cultural do municí

pio de Jaraguá do Sul e

região, uma vez que tais

informações servirao

como fonte de pesquisas
para escolas e outros estu

dos da nossa sociedade",
esclarece o assessor de co

municação do Moconevi.

Na avaliação de Sandra

Helena, a pesquisa servirá
de ponto de partida para
as ações futuras do

Moconevi, em especial no
Morro da Boa Vista. De

acordo com Sandra, ainda
não se sabe quantos negros
existem na região e como

eles vivem. Para a coorde

nadora, a pesquisa repre
senta a melhor forma de
saber quantos são e como

vivem os afrodescendentes

do Morro da Boa Vista,
local que concentra o mai

or número de negros do

Município. (MHM)
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I EXPANSÃO: ARTISTA PL.ÁS1lCO DE JARAGUÁ DO SUL MOSTRA SEUS lRABALJ-IOS PARA O PÚBLICO BLUMENAUENSE

"Entre o Espírito e a Razão" vai
ser apresentada em Blumenau

]ARAGuA DO SUL - o

artista plástico Tito Hille

vai expor, de 6 a 23 deste

mês, no saguão da Reito

ria da Furb, campus I, a

mostra "Entre o Espírito
e a Razão", que já foi apre
sentada aos jaraguaenses
no espaço cultural da Bi

blioteca Padre Elemar

Scheid, na Unerj (Centro
Universitário de]araguá do
Sul). Agora é a vez dos

blumenauenses conhece

rem um pouco do traba

lho de Tito, considerado

pela crítica especializada'
como uma das mais gra
tas revelações no cenário

catarinense das artes plás
ticas. Seu trabalho, ilumina
do pela criatividade extra

vagante, é pontilhado por

indagações existenciais.

''Antes de mais nada, acre
ditar na arte é acreditar em

si mesmo. Acreditar na

arte é acreditar na essência

transforrnadora da criatu

ra humana", explica o ar

tista, que também vai par

ticipar da mostra "Pers-
!

pectiva 2003", uma coleti-

va de artistas de]araguá do

Hors Ie

"Há olhos que vêem a maldade que aflige seu coração"

Sul que vai reunir 23 cria

dores, na Scar (Sociedade
Cultura Artística).

Para Blumenau, Tito vai
levar cerca de 30 trabalhos,
praticamente os mesmos

vistos na exposição da

Unerj. São obras recentes

e mais antigas, qu'ê refletem
o bom momento que

]araguá do Sul vem atra

vessando nas artes plásti
cas do Estado. Usando os

materiais mais inusitados, o
artista consegue transfor

mar sonho, e realidade e

levar, ao mesmo tempo,
um pouco do que ele mes-

mo classifica como o sen

tido da vida.

Na opinião do tam

bém artista plástico Inacio
Carreira, a arte de Tito é

como "um sonho trans

formado em realidade, a

visão da realidade interfe

rindo no sono, sonho,
premonição, coincidênci
as ... aglutinar objetos en

contrados ao acaso, recor
rer às suas formas no mo

mento de 'cometer' um

trabalho, repensar a obra

em função das cores e ob

jetos, escrever ou não so

bre o resultado, realizando

quase um new fanzine, às

vezes reproduzido e doa

do a algum colega, Tito cria

suamítica pessoal com co

res e objetos, atribuindo
poderes e resgatando mi

tos, quase realidades,
pesquisando textos e obras

na procura de uma justifi
cativa para a sua arte".

Depois da Furb (Uni
versidade Regional de

Blumenau), e paralelamen
te à Perspectiva 2003, Tito
Hille programa nova expo

sição individual, com títu

lo ainda a ser definido e que
também será em Blu

menau, na Fundação Cul

tural, e que provavelmente
acontecerá em agosto. De
acordo com Tito, esta ex

posição será como uma

retrospectiva do trabalho

desenvolvido até agora e

contará com obras de to

dos os períodos de sua

produção. Tito foi um dos

28 artistas selecionados

para compor o calendário

de exposições na Galeria

Municipal de Arte do ano

de 2003. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Repertório inédito na inauguração do Centro Cultural
]ARAGuA DO SUL - A tações como teatro, mú- Na opinião do maes- plexas do repertório mun-

Orquestra Filarmônica de sica, coral e dança, além de tro Daniel Bortolossi, dia!.

] araguá do Sul prepara um salão de artes plásti- "poucas vezes foi realiza- o maestro adianta que

um repertório inédito cas, ocupando oficialmen- do em Santa Catarina um o repertório será mesclado

para a inauguração do te o espaço de quase 10 concerto de alto nível com música brasileira, in-

Centro Cultural da Scar mil metros quadrados como o que será apresen- cluindo obras de Franciso

(Sociedade Cultura Artís- onde estão os dois teatros, tado". Ele acredita que Mignone, Carlos Gomes e

tica), que acontece no dia salas de exposição, ofici- será um desafio aos jo- Villa-Lobos, com as obras

16 de maio. Além da or- nas e completa infra-estru- vens integrantes da ar- de compositores consagra-
questra, o concerto "Um tura para sediar atividades questra que, em apenas dos mundialmente, como

nome, Uma Idéia, Um e espetáculos de qualquer dois anos de participação, Kha tchaturian, Bizet,

Piano", vai unir manifes- porte. vão executar obras com- Wagner, dentre outros.

�190
diferente e

r rumor o seu

eixe que a rotina

ivação do
mento a dois. Cor:

T uro - Fuja da rotina no

a : ASuer deslize de
aderá ser fatal

I:!M�i�el;:.;;i{) clima com os

cal os 'í�abalho não

egoísmo. Cor:

proveite a

dos amigos para
as se já tiver

o .obuse da
o seu par. Cor:

s.

Virgem - Preocupações do
astarão o seu

pessoo amada, As
o namoro poderõo
nesse dia. Cor:

passará por
vida a dois. Um

p ansa vai lhe

tr�l!'Fír�tfUtlíb"�o em oe io ri a I.

Cor: Marrom.
Escor ião - A chance que

no trabalho pode
ora. Na vida a dois,

n a sua insatisfaçõo
t ?\da relação.
Reaja! Cor:,rAzul.

PLACA'
A Secretaria de Produção, atendendo a solicitação
Conselho Municipal de Turismo, instalou uma p
indicativa na BR-280, localizada antes do trevo

Guaramirim (sentido BR-101- ]araguádo Sul),c
tendo a distância até o Centro de Informações T
ticas da Casa do Colonizador, em]araguá do S
além de orientações sobre. os acessos a Massarand

e ao município guaramirense. Instalada no local d
de o dia 17 de abril, a placa mede 2 metros de lar

por 1 metro de altura e recebeu investimento de

1.870,00 em recursos do Fundo Municipal de Turi
mo. De acordo com o secretário de Produção, Die
]anssen, "este projeto ainda compreende, em conjur
to com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas),
colocação de mais cinco placas. Duas na BR-101,
na RodoviaWolfgang Weege e mais duas na BR-2&

.
s

TURISMO
O secretário de Produção, Dieter ]anssen, e o diret

da Divisão de Turismo, Loreno Hagedorn, parti
pam do Ciclo Catarinense de Desenvolvimento, q
acontecerá das 14 às 22 horas do próximo dia 8, n

auditório da Fiesc (Federação das Indústrias do Es

do de Santa Catarina), em Florianópolis. Promovi' ,

pela Fiesc e pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micr

e Pequenas Empresas), o evento tem como te ,

"Turismo - tendências e internacionalização", e co

tará com a participação do ministro de Turism ;
Walfrido Mares Guia, que apresentará um talk sha �
intitulado "Perspectivas para o turismo brasileiro '

catarinense para 2003".

TIRO
Neste sábado, a Sociedade Esportiva]oão Pessoa se

a responsável pela organização da 3" etapa da Cha

B das competições oficiais de Tiro, a ser realizada n

Parque Municipal de Eventos. Entre às 13 e 22 hora

as sociedades integrantes da chave estarão dispu
do as modalidades seta e chumbinho. No sábaí

passado, aconteceu, no Parque de Eventos, a segun
etapa da Chave B das competições oficiais de tiro

IS" Schützenfest, nas modalidades seta e chumbinh

promovida pela Sociedade Desportiva e Recreao\
Amizade. Foram disparados 5.290 tiros. Na pon

'

ção por sociedade, o Bracinho está em primeiro I

gar, com 2.040,9 pontos.

Rosân�ela Cartomant
e Consultora Espiritual

\

Para problemas amorosos e financeiros

Há mais de 25 anos em Jara�uá do Sul e Regiá
Atenda da 2' a Sáb. após às 17 boras cl horamareada palo lei.

Sagitário - Uma viagem irá

ajudá- ncontrar alguém
ntato com uma

lha vai dar

a para a sua

. Cor: Marrom.

Capricórnio - Cuidado
alta de contato com o

através de

do, carta ou e

reme.
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rpo de Gervásio foi encontrado em Ribeirão Cavalo

olícia investiga assassinato
]ARAGuA DO SUL - A

, U licia doMunicípio está in-
.-2i!

d 'Itigan o o provave assas-

to de Gervásio Olber

iretr fifi, encontrado morto,

lrri' mvários cortes profundos
, q cabeça, no dia 1 deste

8, n S, em uma vala na locali
S e de Ribeirão Cavalo, no

Dvi' .

ro Nereu Ramos.
Iicr De acordo com o dele
te

o Ilson José da Silva, o
1 co

r: . ,

, rpo 101 encontrado por
sm

sho ltadas 18 horas, em uma

a, perto da sua motoci

ta. O delegado informou
da que Gervasio deve ter
o morto poucas horas
es de terem achado o seu

o. A vítima era natural

cidade paranaense de São

Sábado
00 - Matriz
lO - Rainha da Paz
lO - S. Luiz Gonzaga
00 - Perpétuo Socorro

Miguel do Iguaçu, e tinha

34 anos de idade.

A polícia acredita que
Gervásio foi morto em vir

tude de uma rixa antiga que
tinha com outras duas pes
soas. ''Acreditamos que tenha

sido homicídio devido às ca

racterísticas do crime", afir
ma o delegado. Segundo ele,
a investigação, daqui para a

. frente, será feita pela delega
da Fedra Luciana KoneIl. O

delegado llson acrescenta que
a vítima estava sendo in

vestigada pela policia desde

o ano passado, quando foi

acusado de ter baleado duas

pessoas emum bar. Também

recentemente foi acusado de

tentativa de homicídio.

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - S. Cristóvão

NOSSA MENSAGEM
Cristo deveria sofrer e ressuscitar ao tercei ro dia"

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

'EQUIPE: TRABALHO CONJUNTO DAS POLíCIAS CIVIL E MILITAR ESTÁ RENDENDO RESULTADOS EXPRESSIVOS

Representantes da segurança
pública se confraternizam

Três aspirantes promovidos a segundo-tenente

]ARAGUA DO SUL - A

parceria entre as policias Ci
vil e Militar tem rendido

excelentes resultados no se

tor de segurança pública na

Microrregião do Vale do

Itapocu. O trabalho em

conjunto vem sendo efetu

ado há bastante tempo, mas

apenas nos últimos meses a

importância de atuar como

equipe integrada tem sido

salientada perante o Estado
e comunidade em geral. E
a união não se limita ao tra

balho, mas ocorre também

em momentos de descon

tração e lazer. No dia 1 de

maio, por exemplo, polici
ais militares, civis, delegados,
representantes do presídio
de Jaraguá do Sul, da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul)
e Conseg (Conselho de Se

gurança) reuniram-se numa
confraternização, na sede

campestre dos despachan
tes localizada no Bairro

Amizade.

A filosofia de inte-gração,
segundo o delegado regio
nal Djalma de Alcântara da

Silva, só tem a. beneficiar a

comunidade. ''Esta afinida
de sempre existiu, mas ago-

contar com o apoio da co

munidade. ''As pessoas pre
cisam estar atentas em seus

respectivos bairros, se por
ventura observarmarginaÍs,
gente suspeita nunca vista

antes em determinada loca

lidade, liguem para a policia
para que eles possam averi

guar e, quem sabe, evitar al

gum problema", diz o de

legado, informando que há

um grupo de policiais efe

tuando rondas diárias, pas
sando por 24 pont.os de

deslocamento.
A cada 2Ó dias, delega

dos, policiais civis e milita

res da microrregião se en

contram para discutir ques
tões relacionadas à seguran
ça, os principais problemas
e possíveis soluções.'
(FABIANE RIBAS)

Fotos: Cesar Junkes

Policiais reuniram-se na sede campestre dos despachantes

ra está mais notória e geran
do resultados expressivos",
diz, enfatizando que há ne

cessidade de ampliar o nú

mero de efetivos para con

seguir contemplar a deman
da de serviços. "Em

Schroeder, quando o polici
al civil precisa sair por algum
motivo, a Policia Militar en-

caminha um militar para fi

car no local para, conseqüen
temente, não deixar a dele

gacia fechada", exemplifica.
A equipe de investigação,

que conta com policiais dos
dois segmentos, está apre
sentando resultados positi
vos, mas para melhorar ain

da mais a atuação precisa

Nesta segunda-feira, a Policia Militar
completa 168 anos de fundação e, em

comemoração à data, será realizada uma

solenidade na capital do Estado. Na

oportunidade, 62 aspirantes serão pro
movidos à posição de segundo tenente e

se formarão 73 praças. Entre os polici
ais, três aspirantes do 14° Batalhão da

Policia Militar de Jaraguá do Sul também

serão promovidos, Na terça-feira, a par
tir das 17 horas, nas dependências do

quartel, em Jaraguá do Sul, João Carlos

Kuze, RichardWestphaIl e Diego Chanes
assumem o compromisso ao oficialato.

Serão entregues medalhas de honra

ao mérito de bronze, prata e ouro aos

policiais com 10,20 e 30 anos de servi

ço, respectivamente. (FR)

Leilão .de sucata de veículos marcado para o fim do mês
do batalhão do Município,
localizado no Bairro Nova

Brasília. Os proprietários
dos respectivos carros fo

ram previamente notificados
e o leiloeiro oficial será Pau

lo Castelan Minatto.

contendo as especificações
e as condições de participa
ção podem ser retiradas no

setor de trânsito dos órgãos
da PM e na Delegacia Regi
orial da Policia deJaraguá do
Sul.

Ião para latoeiras e proprie
tários de ferro-velho porque
são carros fora das condi

ções de uso, deteriorados

pur estar há muito tempo
sob sol e chuva", diz. Ele
destaca que o pátio utiliza

do para manter os veículos

apreendidos é de proprie
dade da Prefeitura, e um

possível projeto de

reaproveitamento' do espa
ço

.

compete ao órgão pú
blico. (FR)

to celebrarmos a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do

� en�or, reavivamos em nosso coração a certeza de nossa partlcl-

I
ala o na Páscoa de Cristo. A vida nova conquistada por Jesus

fia
bre nossos olhos para vermos

A
.

I lém do sofrimento da Cruz e .-'-_01_0_:-------....,1
sim, vivenciar a nossa ca;"i:

@(OS hada cristã à luz da aurora

aScal. E na vida da comuni-

,rllã d: que vamos percebendo os
.� nals de presença do ressusci

do em nosso meio. Acolher
sus, implica também em nos

mar testemunhas da sua res

:reilão, para que a vida nova
Ia abraçada e assumida por
dos.

]ARAGuA DO SUL - O
diretor geral do Departa
mento Estadual de Trânsi

to e SegurançaViária do Es
tado de Santa Catarina, Luiz
Vanderlei Sala, comunicou
esta semana a realização do
leilão de sucatas de veículos

removidos, apreendidos e

retirados de circulação na

região de Jaraguá do Sul. O

evento está marcado para o
dia 29 destemês, a partir das
9 horas, no setor de trânsito

Os lotes poderão serexa- O chefe do Setor de

minados no local e a" Trânsito do 14° Batalhão da

visitação pode ser efetuada PoliciaMilitar,RicardoAlves
nos dias 22, 23, 26, 27 e 28, da Silva, informa que são

das 8-às 12 horas, e, no perí- aproximadamente 490 veí-

ado çla tarde, das 14 às 18 culos, alguns já há oito anos

horas. O edital .descritivo apreendidos. "Será um lei-
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.VELOCIDADE: PILOTO CONSIDERA A PISTA DE 'LONTRAS MAIS TRAVADA E COM POUCA ÁREA DE ESCAPE

Pilotos estão em Lontras na

4a etapa do Automobilismo
]ARAGuA DO SUL - Pés

no acelerador e muita velo

cidade neste [mal de sema

na. É a quarta etapa do Cam

peonato Catarinense deAu

tomobilismo, que acontece

hoje e amanhã no autódro

mo de Lontras, próximo a

Rio do Sul. Pilotos jaragua
enses estão no lo�al para
conquistar bons resultados

no Estadual, Marcas A. O

piloto Raulino Kreis Júnior,
da equipe Raumak Racing,
considera a pista de Lontras

muito travada e com pouca
área de escape. "É um traje
to bom, um dos locais de

prova mais antigos do cam

peonato e foi neste autódro

mo que conquistei minha

primeira vitória noAutomo
bilismo Catarinense, no ano

de 2000", destaca o piloto.
Kreis Junior mostra-se

bastante otimista, avalian
do que a equipe conseguiu
bom acerto nas últimas

provas e está apenas a um

ponto do Iíder da compe

tição. Ontem à tarde, o pi
loto foi ao autódromo fa

zer os últimos acertos no

carro, para lutar pela pri-

Equipe de mecânicos de Dirceu Rausis preparou o veículo

meira vitória em 2003.

O piloto Dirceu Rausis,
.

da Agricopel/Ipiranga,
ElianMalhas, Vê Mais,Au
tomóveis Rausis, Master
Contabilidade, Expresso
Mercúrio, Só" Lonas,
Brubel, Rozzaco, Constru
tora Goulardt e Arte Ca

lhas, também vai atuarpela
Marcas A e diz estar pre

parado para disputar o lu

gar mais alto do pódio.
Na última etapa em

Joaçaba, o piloto travou

duelo para disputar posi-

ções e, já na largada, supe
rou o piloto Leomar

Fendrich Júnior, de São

Bento do Sul, mas teve pro
blemas de pneus e não con

seguiu manter o rendimen
to, caindo da terceira posi
ção para a sexta. ''Vou bus

car fazer o melhor neste fi

nal de semana", afirma.
A comissão organiza

dora tem expectativa de reu
nir cerca de 70 pilotos de

todo o Estado. Os treinos

estão previstos para hoje, às
1 O horas, e a corrida come-

Divulgação

ça amanhã, a partir das 9h30,
com a abertura das provas
da Marcas "N", "Stock
Car" e Marcas "11.'.

BRASILEIRO A

Fauesc (Federação de Au

tomobilismo do Estado

de Santa Catarina) e CBA

(Confederação Brasileira

de Automobilismo) con

firmaram a realização do

Campeonato Brasileiro de

Automobilismo na Terra

de 2003, entre os dias 22 e

24 de agosto, na cidade de

Joaçaba. (FABIANE RIBAS)

Basquete jaraguaense inicia bem no campeonato estadual

]ARAGuA DO SUL -

Cinco jogos agitaram o Gi

násio de Esportes Arthur

Müller no fim de semana

passado, devido ao show

proporcionado pelas equi
pes de basquetebol Ajab/
FME nas categorias Infanto
feminino,masculino eJuve
nil masculino. Os confron

tos do grupo feminino fo

ram dificeis, segundo a con

cepção de> técnico Júlio
Patricia, pois as adversárias

das jaraguaenses são fortes

candidatas ao titulo do Es

tadual deste ano. No jogo
contra o Geração, de

Florianópolis, o time da

casa venceu, por 60 a 55. A

equipe da Capital vinha de

duas vitórias e equilibrou o

jogo do inicio ao fim. "O

apoio da torcida foi funda

mental para que a Ajab/

Técnicos da Ajab/FME destacam a atuação dos atletas

FME ganhasse a partida",
diz.

No dia seguinte, o gru
po entrou em quadra con

tra o Salesiano, de Itajaí. O
time de fora vinha cre

denciado por duas vitóri

as e dificultou o jogo no

primeiro tempo, que ter-

minou 28 a 27 para as

jaraguaenses. O equilibrio
prosseguiu até o último

quarto, quando a Ajab/
FME iniciou uma marca

ção mais forte e deslanchou

no marcador, vencendo

por 72 a 47.

A equipe masculina des-

ta categoria também atuou

positivamente, avalia o téc

nico Milton Mateus. O gru

po ganhou do Ue/Floripa
Jr., por 83 a 48. O time da

casa vinha embalado por
duas vitórias fora de casa, en

quanto os florianopolitanos
fizeram sua estréia no cam

peonato catarinense. O jogo
apresentou equilíbrio no pri
meiro tempo, mas no se

gundo momento a defesa

do time da casa se, impôs,
garantindo a vitória.

Equipe Juvenil masculi
na da Ajab/FME estreou

bem no Estadual, superan
do a FME/Criciúma, por
72 a 47. O técnico Milton

Mateus elogiou o basquete
apresentado pela equipe,
destacando a atuação do se

tor defensivo. (FABIANE

RIBAS)

Nadador da Impulso
supera-se em co�petição

. ]ARAGUA DO SUL -

O nadador Lucas Bertoldi

Watanabe, representante da
Academia Impulso, partici
pou, no final de semana

passado, daúltima etapa do
quinto Troféu Gustavo

Borges deNatação.A dis

puta foi realizada no Com

plexo Desportivo Cons

tância Vaz de Guimarães

(Ibirapuera), em São Pau

lo, e contou com a presen

ça de 500 adeptos desta

modalidade esportiva, to
dos finalistas das cinco eta

pas classificatórias. O

idealizador e incentivador

do projeto, o grande cam
peão Gustavo Borges,
prestigiou o evento.

Considerado um dos

maiores campeonatos de

atletas não federados
Brasil, o evento reuniu
dadores de 7 a 18 anos,

putando provas de
metros livre e revezam

4 x 50 livre. O nadador

Impulso se sobressaiu,

provas da categoria Pe'
!

(12 anos), ficando em I

gundo lugar na quarta
d

I
pa classificatória, reali '

em Curitiba, no inicio
abril. Na etapa final, em
Paulo, ficou em 2101

com o�empo de 33'37,
50metros livre. Seu tem

anterior era de 33 '77.
,

Lucas é nadador

Impulso desde os três

e atualmente faz parte
grupo de aperfeiçoam
to de natação da acade :

(FR)

Malwee joga hoje pela
manhã, em Carlos Barbosa

]ARAGUA DO SUL -

A equipeMalwee entra em
quadrahoje pelamanhã, às
11 horas, para enfrentar o
time de Carlos Barbosa, na
casa do adversário, no
Centro Municipal da cida
de gaúcha. Na quinta-feira
passada, os jaraguaenses
enfrentaram o Banespa,
grupo do Manoel Tobias,
e devolveu a derrota do

primeiro turno, no qual
perdeu pelo mesmo pla
car (5 a 1). Com este re

sultado, a equipe catari

nense totaliza 33 pontos,
11 vitórias e três derrotas,
e os paulistas somam 18

pontos, cinco vitórias, três

empates e cinco derrotas.

A rodada contou com

mais quatro jogos: no Gi
násio Parque dos Ca

margas, em Barueri (SP),
Barueri/Penalty/Pueri 2 x
3 São Paulo/São Caetano

(1 xl); no Ginásio da

Ulbra, em Canoas (RS),
Ulbra 7 x 2 Poker/
Maringá/Amafusa (3 x 2);
no Ginásio 1 da AABB,
em São Paulo (SP),
AABB/Umbro 2 x 1 In-

ternacional (O x O); e

Ginásio Poliesportivo
UCS, em Caxias do

(RS), UCS/MultisuI5,
Rio Verde/Fesurv (1 x

Na classificação ge
Ulbra é lider do GrupO
(38 pontos, 12 vitá'
uma derrota e dois em

tes), seguida pela Mal

(33 pontos, 11 vitóriru
três derrotas), Atlânti
Erechim (32 pontoS,
vitórias, duas derrota!

dois empates) e U

Multisul (30 pontos,
vitórias e seis empates
Carlos Barbosa (18 po
cinco vitórias, quatrO
rotas e três empates)'
primeiro do Grupo D,

guido pelo ECB/5
Bernardo (18 pontoS,
co vitórias, cinco derro

e três empates) e SãoP
lo/São Caetano (18 P

tos, cinco vitórias, c

derrotas e três empates).
Carlos Barbosa leva v

tagem devido ao ín

técnico, e o ECB/�
Bernardo assegura a se

da colocação por caUsa

goal avereage.
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I CONVOCAÇÃO: TÉCNICO VAI ACOMPANHAR OS CATARINENSES NO BRASILEIRO DE SELEÇÕES JUVENIS
detas jaraguaenses vão à

mpetição internacional Sperotto vai supervisionar a
seleção catarinense Juvenil

descendentes de familias

italianas, conseguiram a

vaga. "Foi uma correria

atrás de documentação e,

felizmente, conseguimos
fazer tudo em tempo", diz
o técnico do atletismo,
Adriano Moras, salientan
do a importância desta ex
periência internacionalpara
as duas atletas.

A competição interna
cional está marcada para

acontecer entre os dias 18

e 28 de maio. "Serão dez
,

dias de provas, apenas no

período da tarde, opor
tunizarido que ambas co

nheçam o país de seus des

cendentes, tudo por conta
do Comitê Olímpico Ita

liano", destaca.
Contentes com a via

gem, Luana e Stephany
concordam ao enfatizar

que trata-se de uma opor
tunidade ímpar e muito

relevante para o currículo

das duas. ''Vamos aprovei
tar bem, nos dedicar e,

mesmo que não tragamos
títulos, certamente será uma

experiência e tanto", di
zem. (FABIANE RIBAS)

ARAGuA DO SUL -

DS
'

•

as atletas da equipe

wee/FME se deram

esta semana. Ambas

'óparam da fase naci-

,
dos XI Jogos daJu-
lar. .

. !Ude Italiana e conqUlS-
lu!

I d
.

�' mresu ta os expressl-

� ,pelaquantidadeequa
de dos atletas envolvi-

a
'

na competição. Luana
ciscani, 12 anos - há

m� meses no grupo de

J guá do Sul -, ficou.

7 terceiro lugar na prova
�� salto em atura, �

hany Zapela, 14 anos
há três na equipe -' ,
riu a quarta colocação'

prova de 80 metros

barreiras.

sta disputa serviu

selecionar os melho-

acletas para participa
da fase internacional

ompetição, em Roma,

sa tália. Como as primei-
colocadas nestas duas

\ e vas disputadas pelas
aenses não consegui
apresentar documen
o que comprovassem
pia cidadania, as duas

I

gel tas da equipe Malwee,
upo

}ARAGuA DO SUL - A dade de. Betim, em Minas três anos. O Projeto Vôlei além de trabalhar a ques-
FCV (Federação Catari- Gerais, e vai 'reunir os me- tem se desenvolvido mui- tão social, tirando crianças
nense de Voleibol) convo- lhore atletas do País, com to bem, estimulado mais das ruas e incentivando-as

cou esta semana o técnico idade até 19 anos. O técni- crianças e rendido novos a' ter uma vida ativa, com
de vôlei do Município, co do grupo será André frutos. Os estudantes têm mais saúde.

Benhur Sperotto, para su- Luís Donegá, do Colégio se interessados mais por Sperotto considera esta

pervisionar a equipe da se- Barão do Rio Branco, de esta prática esportiva e, convocação importante
leção catarinense durante o Blumenau. conseqüentemente, vêm também para os patroci-
43° Campeonato Brasilei- - Acredito que fui cha- aprimorando a técnica -, nadares (Fundação Muni-
ro de Seleções Juvenis de mado para integrar esta destaca o técnico. eipal de Esportes e'Ma-

Voleibol masculino, Divi- equipe devido ao reconhe- O projeto - que con- risol), que incentivam a

são Especial. A competi- cimento do trabalho que ta hoje com aproximada- prática desta modalidade e

ção será realizada entre os estamos desenvolvendo mente 1650 atletas -, percebem o retorno.

dias 2 e 7 de junho, na ci- aqui em Jaraguá do Sul, há motiva à prática esportiva, ' (FABIANE RIBAS)

Atleta de 2,06metros é revelação na equipeMarisol/FME
2004. "Não deixa de ser

um trabalho social, já que
estamos dando condições
para um atleta carente, de

potencial, treinar vôlei. E
estamos muitos contentes

com o desempenho de

João porque ele é 87, pri
meiro ano de Infanto, e foi
chamado para compor o

Juvenil, que é 84", enfatiza.
Há dois anos treinando

voleibol, o meio-de-rede

trai em seu currículo o tí

tulo de campeão baiano

de vôlei Infanto, e conta as

experiências inusitadas que"
ocorrem devido à altura.
"Testadas em portas já
perdi as contas de q�antas
vezes aconteceram. Tenho

esta altura há dois anos

mais ou menos, e, desde

então, não mais consegui
entrar em Fuscas e tenho

dificuldade em determina

do= banheiros porque os

chuveiros são muito bai
xos", diz. (FR)

}ARAGuA DO SUL -

Do alto dos 2,06 metros,

o atleta recém contratado

pela equipeMarisol/FME,
João Jorge Souza Santos

Junior, .15 anos, também

foi convocado pela Fede

ração Catarinense de Vo

leibol a integrar a equipe
Juvenil (19 anos) de Santa

Catarina para a competi
ção em Betim (MG). De
pois de ter atuado em al

guns jogos do campeona
to catarinense, o atleta-re

velação mostrou que, além

da altura, tem muita técni

ca, postura dentro das qua
dras e carisma perante os

demais jogadores.
Benhur Sperotto expli

ca que a contratação de

João, natural de Salvador

(BA), foi um pedido do

técnico da seleção brasilei
ra da modalidade. "O téc

nico me ligou e mencionou

o caso do João, pediu para
que déssemos oportunida-

Cesar Junkes

Tamanho de João.é proporcional ao talento no vôlei

de para este atleta treinar

vôlei, avaliando que na ci

dade de origem não tinha

incentivo para o trabalho

e, aqui no Sul, o projeto
seria ideal para o jogador,
forte candidato à seleção

brasileira", conta. Sperotto
recebeu a liberação dos

patrocinadores para a

, contratação de João, que
chegou aJaraguá do Sul em
fevereiro, com contrato

garantido até o fim de

Quinta rodada do Varzeano encerra a primeira fase

}ARAGuA DO SUL - A Roqu�, Belmec e Garibaldi. Borracharia Senen x Atlé- rários das 13h30 e. 15h30.

quinta rodada do 21 °Cam- Oito partidas definem os tico, no Rio Molha. Os Promovido pela Furi-

peonato Varzeano Raul
c

demais classificados, com outros dois confrontos daçãoMunicipal de Espor-
Valdir Rodrigues/Troféu seis delas, hoje: Real/Deja acontecem amanhã, no tes, o evento reúne nesta

Posto Mime - Fundação Imóveis x Depecil e João Estádio João Marcatto, primeira fase 26 equipes
de Esportes 10 Anos - Pessoa x Estrella, no cam- onde o Água Verde/Con- divididas em seis chaves,
encerra a primeira fase da po do João Pessoa; Vitó- sistem enfrenta o Guarany, sendo duas com cinco in-

competição neste final de ria/Ilhabela x Supermer- e com transmissão ao vivo tegrantes - de onde saem

semana, quando estarão cada Brandenburg e Ju- pela Rádio Jaraguá, o Flo- três classificados para a se-

em jogo mais dez vagas ventude/Microlins x resta/Moretti Materiais de gunda etapa - e as demais

para a próxima etapa, Kiferro, naVila Lalau; Real Construção joga contra a com quatro clubes que dis-

onde quatro equipes já es- Sagrada Família x Bazar Galvanização Batisti. Os putam duas vagas em cada

tão garantidas: Caxias, São do Raul/Calhas Alisson e jogos acontecem nos ho- uma delas.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

'P�

Cl

tes).

ra 1, SSÃO
ín U\fOR
B I� SCIPLlNADO
se 4�QELlSMO
lUsa PORTE E LAZER

, lEIRO DO AMOR

II
'(REUNIÕES:
'jUjeit'tl: 19:3(JJ, * oração
44feit'fl: 19:3011 - ensino
[}tJlllillgos; 19:(1(111 • jl/mílitl

Rua: ,lfax Wllllellll. ZII9 •.8/wpendi
Centro Jara /lá d" Sul. Fone: 370-61110
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]ARAGuA DO SUL - Es

te final de semana serámar

cada pela primeira rodada

do returno do Torneio Ta

ça dos Municípios, promo
vido pela Liga Jaraguaense
de Futebol. 'No estádio do

Caxias, pela Chave A, en-

SÁBADO, 3 de maio de 2

.HANDEBOL: RECONHECIMENTO VEIO A PARTIR DO DESEMPENHO DOS ATlETAS NA OLESC DE 2002 Começa o returno do Torn
Taça dos Municípios em JS

Três jogadores participam de
seletiva para seleção cadete

]ARAGuA DO SUL - Tra

balho reconhecido também

no handebol. Os atletas da

equipe ADHJ/Vê Mais/
Pasold Lab /FME Rafael

Rodrigues, 16 anos;Marcelo
Rodrigues daSilva, 15 anos,

e Maicon Matias Ferreira de

Andrade, 16 anos, foram

convocados para participar
de uma seletiva para com

por a seleção brasileira cade

te da modalidade (16 anos) ..
Os jaraguaenses viajaram na

quarta-feira para Caçador,
onde ficam até amanhã, atu
ando em jogos, com apro
ximadamente 40 jogadores
de SantaCatarina,RioGran
de do Sul e Paraná.

Aqueles que se destaca

rem serão convidados a

compor a equipe que vai

defender o País no Cam

peonato Sul-americano de

ARQUITETURA

f(47� :275i 2e;0l8

Cesar Junckes/CP

Atletas saíram-se bem na Olesc do ano passado

Handebol, marcado para
acontecer na cidade

paranaense Marechal Cân

dido Rondon, no fim do

mês de maio. "Os três fo

ram chamados devido ao

excelente trabalho desen

volvido na Olesc (Olimpí-
<'

ada Estudantil de Santa

Catarina), no ano passado.
Um professor acompa
nhou os jogos, pegou o

nome deles porque gosta
ram do desempenho em

quadra e agora' chegou a

hora do reconhecimento",

5egtifJu:!1a toae em constiuçõo com

m(flis unidades pana l"nvestimePlto.

diz o técnico da modali

dade, Everton Sales. Ele es

pera que pelo menos dois

deles sejam convocados

para a seleção brasileira.

Há cinco anos treinando

handebol, os jogadores co

meçaram nos pólos espor
tivos de Jaraguá do Sul e,

depois de anos de treinos,
integraram o grupo que atua

pelo Município e já estão

mostrando o potencial que
têm. O técnico da ADHJ/
Vê Mais/Pasold Lab/FME
lembra que, em 2001, o gru
po de Jaraguá do Sul ficou

em sexto lugar na Olesc, e,
ano passado, sagraram-se
vice-campeões, sendo que
Marcelo ainda foi conside

rado o melhor armador es

querdo, e Maicon o melhor
armador central. (FABIANE

RIBAS)

frentam-se Caxias e \

ria, a.partir das 15h3n
estádio do Cruz de li

pela Chave B, jogam
ança e Flamengo, às H
ras, e, às 16 horas, será
do time da casa rece

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862
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