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A solenidade de abertura oficial, ocorrida ontem, às 13h30, com hasteamento das bandeiras, contou com'
a presença das autoridades do Município. A entrada no parque é franca, hoje e amanhã, até às 10 horas

erG LaçoJaragúaense ptomove
O 2Z Rodeio Crioulo Nacional

Aproximadamente 15 mil pessoas eSG10 sendo es

peradas durante os três dias do :22" Rodei�) Crioulo ��1-

cional, realizado no CTG Laço Ja1'agu�lense, �1tlrnl,l ,) '11'

gaoizador Augusto Dernarchi Junior. Cl p()m, I ;11[() d,)

"oMEGA
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Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau

José Alves dos Santos, 29 anos, foi preso na quarta
feira, pela prática de latrocínio em 1993. Página 10

rodeio são os bailes com o que tem de melhor da música

gaúcha. Serão mais de R$ 10 mil em prêmios disputados
entre ;)5 25(1 duplas inscritas para o torneio de laço.

PÁGINA 9

lsa VYinterfest começou ontem à noite, mas a diversão
prossegue até amanhã, na SR Alvorada. Página 8
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Renaldo Junkes

.Hoje, eu; Jornal
CORREIODOPOVO,

completo 84 anos.

PÁGINAS 6 E 7

Festividades' visam J

fundos para hospital
Em comemoração aos 50 anos

de fundação do Hospital Santo An
tônio, de Guaramirim, discute-se a

necessidade da construção do Cen

tro Cirúrgico.
PÁGINA 5

Equipe Malwee joga
hoje à tarde contra

o Minas Tênis Clube
PÁGINA 11

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8794 2.8802

PARALELO 2.8400 2.9200

TURISMO 2.9300 3.0200

Armnios, D{comrÕ1's dr Casammtos,
Buqllt'5, COIIIO'<, C(slrls dr Cafda Manhã

t ja/ltar . Ellh�'lP a damldlloc ,
.

Av, Getúlio Vargas, 268 • $1. 231 (Shopping
B r e I t h a u p t I - U•.,·wt+M""J
Rua Epltáclo Pessoa, 175. <Esq, ti Em(lfo Jor�n)
'ii.iii_fillíWHI" Centro � Jaraguá, do Sul

Lançamento C/io Authentique
2 Portas 1.0 BV
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Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel, Procópio Gomes de Oliveira, 2461 Centro,
ou pelo e-mail;redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Retratos maternos
GLÓRIA NUNES DE MENDONÇA FERNANDES - Universitária
e estudante de Logosofia

Algo em mim espelha a presença de um sopro divino que

perdura e flutua ao longo de um tempo, desfeito em muitas

recordações. Imagens mil, de milhares perfis, raças e mati

zes. O que será? O que sei eu e o que somos?

Representantes diretas da criação e/ou da face amorosa

de nosso supremo criador, fazemos parte de um plano uni-

. versal: fonte de um amor superior e impressa na natureza

feminina. Natureza que sustenta e projeta fios que tramam,

sem fadiga, constantes e novas sementes, diversificando

faces, formas e renovando imagens nesse bailar eterno dos

tempos.
O que fazer? .Eu homenageio as infinitas mães que me

antecederam e, em particular, àquela cujos traços físicos

retenho em mim e, na qual me espelho e me identifico. É
nessa imagem que concentro, neste instante, com muito res

peito, todas as faces mdternais: ausentes e presentes.

Que direi desse impulso feito amor natural? Amor, feito

força transcendental que sustenta a essência humana! Ins

trumento sutil e inquestionável, que transforma o dia-a-dia

em venturosos laços de cuidado e afinco, protegendo com

zelo�à dedicação os seres vinculados ao seu sangue. Cum

prem resguardar os desígnios do Criador, e também, como
eleita de seu par, a harmonia de seu lar. Sábias guardiãs de

sua sagrada missão!
,

Desígnio, tão mais forte e poderoso do que nosso peque-
no tempo de viver, concedido, entrementes, à nossa natu

reza compartilhar da graça de continuar tramando novos

fios de amor. Finitas... mas poderosas, humanas e misterio

sas!

Por quê? porque é da vida que vão buscar, sem medir
\

,

esforços; a sensibilidade no sentir e perdoar com coragem,
as contrariedades ou ,revezes que retiram parte do sagrado
que compõe sua face humana. Corajosas ou' indefesas te

rão sempre a triunfante missão que Deus lhes confiou quan
do lhes cedeu a chave da chama verdadeira do eterno ama

nhecer das gerações. E que seja sempre assim... seja a vida

sua força, e sua força, o amor materno.

Mães! Retratos maternos do passado, do futuro, do pre
sente e de todos os momentos, a nossa gratidão, a nossa

esperança e nossa alegria fraternal.

Por todos os desempenhos da verdade amorosa de Deus

a humanidade estende à sua inequívoca maternidade um

imenso abraço.
Com muito afeto. Hoje e sempre!

SÁBADO, 10 de maio de 2�

t(

CORREIO DO POVO - 84 .anos S:

A verdadeira missão do

Jornal CORREIO DO POVO, ao
longo dos seus 84 anos, mais

do que a de informar e divul

gar fatos, foi a de difundir co
nhecimentos, disseminar to
das as culturas, canalizar as

aspirações populares, enfim,
orientar a opinião pública de

Jaraguá do Sul e região no sen

tido do bem e da verdade. Um

jornal independente que ma

nifesta seu explícito
posicionamento enquanto for
madores de opinião. A ética
na qual baseou-se está inti

mamente ligada à responsabi
lidade social em reconstruir os
anseios da comunidade. Sua

obrigação é esclarecer ao pú
blico, tanto sobre

_

a atividade

de que desempenha quanto o

desdobramento da vida dos

personagens que foram notí

cia em seus aspectos políticos,
econômicos, sociais e cultu
rais.

Um jornal que acompa
nhou os avanços tecnológicos
e perpetuou o sentimento da
constante profissionalização
de seus agentes da comunica

ção para assim servir à causa

r
oJornal CORREIO
DO POVO é um

patrimônio
histórico, cujo
proprietário e

principal
mantenedor são
todos vocês,
leitores

da verdade, mostrando a "re

alidade objetiva", reconhe
cendo fatos que precisam ser

evidenciados com transpa
rência.
A globalização e as fron

teiras perderam o valor. No

entanto, por meio do Jornal
CORREIODOPOVO, nunca, em
toda a História de Jataguá do
Sul e região, idéias e informa

ções circularam com tanta

rapidez. Genuinamente regi
onal, está comprometido com
o social e aliado à diversida-,
de de concepções e versões

acerca, da realidade. É nosso

interesse repassar a notícia de
maneira compreensível a to

dos, tratando a notícia como

.J

um fato nobre e único. E
diversidade de informa li

contribuiu para a constru el

de cidadãos conscientes di C

alidade que os circunda, � C,

mesmo tempo, preocup m

com o reflexo destes aco �

cimentos no instante pre, VI

te e futuro, como as ques
ambientais, 'por exemplo.
pensar preventivo. O jom'
mo, por seu caráter infor

tivo, é um elo de ligação
vida das pessoas e na sua

lação ao meio em que vá
estabelecendo uma dem

cia implícita. Por trás de

edição, colabora-se par
construção de uma socieO
mais justa e fraterna, pau
em valores como a dignid'
dirimindo injustiças saci
ressaltando pessoas ou a�

de destaque e que preeis/

todo um reconhecimento,
I •

.

mesmo para incennva'

outras pessoas perpetue
bem.

O Jornal CORREIO
POVO é um patrimônio hi

rico, cujo proprietário e r

cipal mantenedor são t

vocês, leitores.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos ·dos autores; não refletindo, necessariamente, a opinião do i

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. schmõc

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -
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ICOMBATE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO EsrADO QUER UNIFICAROS TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO 00 ANALFABEllSMO

Comissão começa a preparar
o projeto para Santa Catarina

o governo federal vai liberar recursos do Ministério

da Saúde. Programa de Expansão da Saúde da

amília para nove municípios catarinenses com

população superior a 100 mil habitantes. Segundo o

deputado federal Adel0r:Vieira (pMDB), os recursos
virão do Bird e têm por objetivo a implementação
80 Projeto de Expansão e Consolidação do

programa Saúde da Família. Em Santa Catarina,

segundo o deputado Adelor Vieira, que esteve com

orninistro da Saúde, Humberto Costa, em audiência

pública, estão contemplados os municípios de

oinville, Chapecó, Itajaí, Criciúma, Florianópolis,
Blumenau, Palhoça, São José e Jaraguá do Sul, os

quais já estão elaborando os projetos para inscrição
no programa cujos recursos serão a fundo perdido,
repassados diretamente aos Fundos Municipais de

Saúde:

I

FLORIANÓPOLIS - A

Secretaria de Estado da

Educação constituiu, na

quinta-feira desta semana,

uma comissão formada

por representantes de seis

órgãos públicos, entidades
educacionais, que, ,até O dia

30 de junho, deverá prepa
rar a aplicação do Progra
ma Brasil Alfabetizado, em
Santa Catarina. O projeto
dará base ao convênio a ser

assinado entre o governo
do Estado e o Ministério

da Educação, que prevê R$

,35 milhões para a capaci- '

tação de graduandos como
alfabetizadores de jovens e

adultos, visando erradicai o
analfabetismo no Estado

em cursos de três meses de

duração.

cientificamente a aplicaç�o
do "Programa Brasil". De

acordo com o secretário

da: Acafe, as instituições de
ensino superior vão' colo
car seus recursos à dispo
sição do governo estadual

para efetuar esse levanta

mento, aproveitando estu

do sobre a fome em Santa

Catarina, a ser efetuado a

partir deste mês, por soli
citação da Assembléia

Legislativa.
- Precisamos definir

um conceito de analfabe

tismo, entendendo que o

analfabeto de Santa Ca

tarina não é o mesmo do
Nordeste -, ponderou
Magali Agostinho, profes
sora da Unoesc, que de

senvolve trabalho seme

lhante nessa área com sem

tenra e moradores de bair

ros carentes do município
de Videira.

Os primeiros resulta

dos das discussões serão

apresentados ao ministro

Cristovam Buarque, no dia
23 de maio, às 9 horas,
quando estará na Escola

Sul, em Florianópolis, par
ticipando do 10 Seminário

sobre Acesso e Financia

mento do Ensino Superi
or e Educação Profissio

nal, promovido pela Secre

taria da Educação e Acafe.

Cesar Junkes

Secretário Jacó Anderle quer unificar os trabalhos
.

ASPAS _NTR
Formam a comissão,

além da Secretaria de Es

tado da Educação e Ino

vação, a Acafe, Udesc,
UFSC, Fórum Estadual de

Educação de Jovens e

Adultos e União Nacional

de Dirigentes Municipais
de Educação.

Com sua primeira reu

nião de trabalho já
marcada para a próxima
quarta-feira, às 9 horas, no
gabinete da secretaria, a

comissão foi decidida em

encontro entre o secretá

rio-executivo da Acafe,
Darci Laske, em conjunto
com educadores de diver
sas universidades funda

cionais do Estado, como'
Univille, Furb, Uniplac e

Universidade do Contes

tado.

O objetivo da comis

são, que será coordenada

pelo secretario Jacó
Anderle, é unificar os dife
rentes trabalhos já existen
tes na área da alfabetização,
de forma a constituir um

projeto único, potenciali
zando recursos e evitando

duplicidade de ações.
A própria secretaria,

através da Gerência de

Educação de Jovens e

Adultos, apresentou um

plano de alfabetização que
deverá ser integrado ao tra

balho de outras universida

des, co-mo a de Joinville,
que também apresentou

prop�sta.
� A comissão deverá ain

da fazer um estudo mais

aprofundado do proble
ma em Santa Catarina, bus
cando apurar não só os

dados reais, mas o nível de
analfabetismo do catari

nense, de modo a orientar

a "As pessoas querem estabilidade em seus

tu empregos." A afirmação é do presidente da

di Câmara de Vereadores de Jaraquá do Sul,
� Carioni Pavanello (PFU, ao referir-se ao grande
li número de inscritos ao concurso público que

:0 stá sendo promovido pela Câmara de

:� ereado res.

:st
� __IJ
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8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

ar

u INSTALAÇÓES ELÉTRICAS
ld'

INDUSTRIAIS
'

MONTAGENS DE
a PAINÉIS ELÉTRICOS

Dionei quer audiência sobre a água
FLORIANÓPOLIS - A Dionei considera fun- de serviço, como os par-c,

Z Comissão de Agricultura e damental a interação da '

ques aquáticos, serão afe-

i Política Rural da Assem- sociedade na formulação tados pela normatização
bléia Legislativa acatou so- da lei que vai normatizar o _ do uso da água.
licitação do deputado uso da água, que hoje Dionei lembra que a

DismeiWalter da Silva (PT) ocorre de forma indis- discussão pode tornar as

para a realização de audi- criminada, comprometen- normas viáveis para todos,
ência pública sobre legisla- do o meio ambiente e a principalmente os peque-
ção e normatização do uso. disponibilidade futura de nos agricultores, e cita o

da água no setor agrícola e recursos hídricos. "Não exemplo dos rizicultores

produtivo do Estado. O adianta criticar as normas que utilizam a água no cul-
projeto que normatiza o depois de aprovadas. Pre- tivo do arroz. "Os peque-
uso da ágya já está trami- cisamos participar do pro- nos agricultores já sãomui-

tando no Congresso Na- cesso", enfatiza o deputa- to prejudicados e não po-
cional. O deputado quer do. dem ser sobretaxados. Isso

ampliar o -debate para ga- De acordo com o de- inviabiliza a sua perrnanên-
rantir a participação da so- putado, todos os setores cia no meio rural", enfatiza
ciedade catarinense. produtivos e prestadores Dionei.

o
�.

r
tO

SOLUÇÓES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

.T�.Ç.n�
Teclla Eletrolndustrlal Ltdá.

Automação e Instalações Elétricas Industriais
Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 . Jaraguá do Sul (Se)

Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IASSOCIATIVISMO: ESTE É O PRINCIPAL OBJETIVO DO PLANO 1000, RECENTEMENTE ANUNCIADO

Presidente daAcijs promoveu
.

'

evento de integração, ontem
]ARAGuADO SUL-As

sociados a Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) compa
receram ontem, às 7h30, no
Salão de Eventos Rodolfo

Hufenüssler, no Centro

Empresarial, ,para a primei
ra edição do café da ma

nhã com o presidente, um
projeto integrado ao plano.
1000, anunciado recente

mente pela instituição, cuja
implementação tem como

proposta reforçar os vín

cul<;>s entre os próprios as

sociados com a diretoria,
visando desta maneira o

fortalecimento do associa
tivismo, "Contamos atual

mente com 760 associados
e nossa, meta é atingir mil
associados até fevereiro de

2004", ressalta.
Mattos apresentou a tra

jetória da associação ao lon

go de seu mandato, ressal
tando o grau de envolvi
mento da instituição nas

questões de representação

Fotos: Flávio M. Ueta

Mattos (em pé) ressalta trabalhos desenvolvidos na Acijs

empresarial, motivado pe
los 347 eventos realizados

em 2002, Outro assunto

abordado é a importância
da implementação dos Nú

cleos Setorias, criados em

1993/1994, urrg marco re
volucionário da entidade,
trabalho harmônico e mui

to bem relacionado. Segun
do o presidente, o perfil dos
segmentos econômicos em

Jaraguá do Sul estão assim

divididos: 24,6% comércio,
34,2% indústria e 41,2% ser

viços. Já, erp razão do fatu

ra-mento, o comércio repre
senta 18,8%, a indústria

47,3% e os serviços 33,9%.
AÇÕES � Visando pro

mover o desenvolvimento

dos associados com a co

munidade, a Àcijs desenvol
veu alguns projetos e está à

'

frente de outros que estão

em andamento, tais como:

Apolitec (Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus),
construção do Centro de

Educação Infantil, Centro de
Destinação de Resíduos Só

lidos, l'v1BA, em parceria com
aUFSC (Universidade Fede
ral de Santa Catarina), Unerj
(Centro ,Universitário de

Jaraguá do Sul) e Universi

dade da Califórnia, 10

Fórum de Alcoolismo na

Juventude, Projeto Âncora,
Projeto ''Não se arme, arme

a polícia", Projeto "Equipan- l.

do a polícia em parceria",
Comitê de Gerenciamento

da Bacia dgtltaRocu, Plane
jamento estratégico daAcijs.:
Programa de Qualidde To

tal, Proder Consenso, cons
trução do Entorno do

Cejas, Discussão do.§ Proje
tos Políticos, Incubadora In
dustrial, Acrevi (Agência de
\

Crédito do Vale do Itapocu),
Certificação das Entidades

Condôminas Iso 9001-2000

e, o mais recente, o Plano

1000. (JULIANA ERTHAL)

Weg registra faturamento de R$ 72 milhões no trimestre
]ARAGuA DO SUL - Em

fase de expansão, o Grupo
Weg fechou o primeiro tri

mestre do ano com lucro de

R$ 72,442 milhões, o que

correspon-de um aumento

de 150% que o obtido no

mesmo período do ano pas
sado, que foi de R$ 28,291
milhões, Segundo nota ofi
cial divulgada pela diretoria,
o incremento deu-se em fun

ção da maior presença no

mercado externo e teve

como diferencial o início de

fornecimento de motores

para à indústria mexicana
Mabe, fabricante de eletro-

Eggon João da Silva ressalta a valorização pessoal

domésticos da linha branca,

Trata-se de um contrato de
800 mil motores/ano. No

periodo, o faturamento con
solidado foi de R$ 468,334
milhões, 50% maior que o

do mesmo período de 2002,
que havia somado R$
312,598 milhões.-A receita lí

quida de vendas alcançouR$
392,5 milhões, enquanto a do

primeiro trimestre de 2002

ficou em R$ 259,3 milhões.

Além de vendermais, aWeg
conseguiu manter o contro
le de custo. Em função dis

so, sua margem de lucro

avançou de 34% para 40%.

De acordo com o presiden
te do Conselho de Adminis

tração, Eggon João da Silva,
o sucesso de uma empresa
está intimamente ligada à

qualidade de sua força de tra
balho, de maneira que o in

vestimento no elemento hu

mano, sua motivação e va

lorização é essencial na bus

ca de bons resultados do

empreendimento.. (JE)

IN
CDL
Para receber os pais e filhos "atrasadinhos", que devi�
à correria do trabalho não puderam comprar o presen
para o Dia das Mães em tempo,' a CDL (Câmara I

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul informa que
comércio terá um horário especial e ficará aberto, hOI a

até às 17 horas, Já o Shopping Center Breithaupt e o

supermercados seguirão em horários diferenciados.. in

previsão do presidente da CDL, Sandro Albert
Moretti, é incrementar as vendas neste ano' em 8%,
data' considerada a segunda melhor para os lojist�
depois do Natal.

SEBRAE
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agríco'
de Guaramirim) e o Sebrae (Serviço Brasileiro deApo n

às Micro e Pequenas Empresas) promovem, no dial n
,

de maio, às 18h45, na Aciag, a palestra ''Atitudes q e;

geram satisfação aos, clientes", complementada com o

apresentação do "Programa Sebrae de Qualida� e

Total", para a formação de um novo Grupo � o

Treinamento e Implantação, O palestrante será Lucia ic
Terra das Neves Júnior, mestre em Engenharia
Produção com ênfase em Gestão de Negócios pi
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), M

informações os telefones para contató são: 373-0031 e:

371-7843,

APEVI
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empres
do Vale do Itapocu) realiza, nesta terça-feira, a primei
edição do Projeto Apevi nos Bairros, das 19 às 20h�

no salão da Comunidade São Judas Tadeu, Bairro Á
Verde, incluindo uma palestra gratuita sobre o te

"Como fidelizar e cativar o seu cliente", com apoio'
Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguán
Sul), O objetivo é o fortalecimento das micro

pequenas empresas da região, através do associativism
econômico e social. Empresários e demais interessad
em obter mais informações devem entrar em conn

com a Apevi, no telefone (47) 275-7005.

SENAI
As inscrições ao Prêmio CNI/Fiesc 2003 serão acei

até o dia 14 de julho, .nas unidades do Senai (Servi,
Nacional de Aprendizagem Industrial). As etapl

regionais serão realizadas de 16 a 22 de agosto, e

etapa estadual, no dia 5 de setembro, na Fie,

(Federação das Indústrias do Estado de Sanata Catarina:
O presidente do sistema Fiesc, José Fernando Chavi

Faraco, afirma que a edição deste ano terá algum
novidades, tais como a ampliação do' prazo a

inscrições, e, na categoria qualidade e produtividade,
possibilidade de mais uma empresa por regij
participando da fase estadual, determinada peI
número de inscrições nas etapas regionais, Mal

informações pelo telefone 372-9500,
, I
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Grupo de dança apresenta-se
fi homenagem às mães

]ARAGuA DO SUL - o

lube de Idosos Augusto
urara, do Bairro Nereu

amos, organizou uma

omenagem às mães, na

s, uinta-feira, nas dependên
:rt ias da Igreja Nossa Se

hora do Rosário. As ati

idades começaram pela
anhã, com a realização

de uma missa, celebrada
elo padre Aloísio, que deu
bênção especial às mães.

'OI m seguida, os 140 inte

rantes do grupo foram

ecebidos com um almo

o no salão paroquial. No
eríodo da tarde, um gru
a de estudantes do Colé

an ia Marista São Luís fez

uas apresentações de dan
J( a, e a aluna Daniele Ro

ha efetuou uma homena
em às mães interpretan
o o canto "Hino de Lou
ar", e, ao final, cantou
'Ave Maria". Todas as

, que foi encerrado com um

café colonial.
O coordenador do

grupo Murara, Júlio De

matte, diz que a atividade
do clube proporciona aos

idosos uma motivação a

mais, momentos de

descontração, práticas de

jogos e de sociabilidade.
"É uma oportunidade que
eles têm de se i'ntegrar e

fazer amizades", conside
ra.

O clube funciona há 16
anos e há 12 a aposentada
Erica Pinheiro Lunelli, 69
anos, vem participando
das atividades promovidas
pelo grupo. "Estar envol

vida nestes encontros é

muito bom, me sinto mais

feliz' por estar entre ami

gos, aqui todos se gostam
de verdade. Eu fico espe
rando as quintas-feiras che
garem para poder vir en-

contrar com a turma", diz.
(FABIANE RIBAS)
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I RECURSOS: DINHEIRO ARRECADADO SERÁ DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

Eventos marcam os 50 anos

do Hospital Santo Antônio
GUARAMÍ:RIM - Em co

memoração aos 50 anos de

fundação do Hospital Santo
Antônio, a administração
municipal, em parceria com
aAciag (Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim), o Clic (grupo
composto por 29 associa

ções de moradores), Rotary
Club, Corpo de Bombeiros,
Conselho Deliberativo do

hospital, médicos e funcio

nários, Igreja e comunidade,
organizam uma série de
eventos com a finalidade de

angariar recursos para a cons
trução do novo Centro Ci

rúrgico.
De acordo com a inte

grante da comissão central

organizadora, Sônia Martini,
,

o custo para a implementa
ção do Centro Cirúrgico gira
em tomo de R$ 150 mil; 'e

Construção do Centro Cirúrgico gira em tomo de R$ ISO mil

sua conclusão está prevista
para 2004. "O centro será

construido na antiga alamas
culina do hospital, desativada
desde janeiro de 2001, e vai

viabilizar mais duas salas de

cirurgia e outra de recupera--
o

.ção pós-anestésica", afirma
Sônia. Ela ressalta a real ne

cessidade do novo Centro

Cirúrgico, haja vista que o já
existente possui apenas um

sala de cirurgia.
PROGRAMAÇÃO - As

festividades iniciam no dia 28

de junho, com a realização de
um Café-bingo, no Pavilhão

de Eventos do Município, ao
custo de R$ 10,00 a cartela.A

previsão évendercercade 800

cartelas, e as premiações se

rão doações de presentes fei
to por empresários e comu

nidade. Já no dia 30 de outu

bro acontece o Jantar Dan
çante e, na oportunidade, ha
vetá o lançamento da rifa cuja
organização ficará por conta

do presidente da Aciag, Má
rio Glassenapp.Aindaemou

tubro, sem data definida,
acontece a sessão cívica de co

memoração oficial do aniver
sário do hospital, com a pre
sença de fundadores. O en

cerramento é no dia 22 de

outubro. Paralelamente aos

acontecimentos, estásendo ela
borado, com precioso ma5e
rial sobre o Hospital Santo
Antônio, resgatando suahistôria
através de ,depoimento das

pessoas ,que viveram naquela
época, e acervo fotográfico do
local. (JULIANA ERTHAL)

Lar das Flores oferece amparo 'aos idosos em JS
]ARAGuA DO SUL - Aos

88 anos, Lindary Miryam
Szermay dedica boa parte do
seu tempo praticando exer

cícios físicos, o que amantém
em forma e a faz sentir-se

cada vez�ais !disposta para
realizar suas atividades habi

tuais. Eladesmistifica todoum

,pensamento sobre a vida dos
idosos em associações
assistenciais, como o Lar das

Flores, pois muitas, pessoas
acreditam que as pessoas que
lá vivem são abandonadas,
rejeitadas ou até mesmo tris

tes em razão do ambiente.
Mas a realidade é bem dife
rente e ela quermostrá-lapara
ilustrar como vivem as mães

em comemoração ao seu dia.
O Lar das Flores, inaugu

rado em 1990, abriga 48 ido
sos, sendo 41 mulheres e sete

homens. Um dos pressupos-

Lindary Miryam Szermay conta sua história

tos para ingressar nesta gran
de família, segundo ela, é a

espontaneidade da decisão.

"Ninguém vem obrigado
para cá", diz ela, acrescentan
do que nem mesmo a pala
vra "asilo" é usada pelos ido
sos. Viúva, Lindary decidiu

+vender sua casa emJomville e

residir no Lar das Flores de

pois do falecimento do seu

filho, e, passados três anos,

garante que não pretende
mudar-�e para outro lugar.

Os idosos residem em

apartamentos que compre
endem quarto, 'banheiro e

varanda e pagam umamen

salidade de R$ 472,00, que
inclui também as refeições,
limpeza dos cômodos, rou
pa lavada e o acompanha-

menta de cinco enfermei
ras. Para as mulheres mães

que residem no Lar das Flo

res, segundo Lindary, todos
os dias são especiais, pois
elas têm uma as outras e,

melhor, tempo para curtir,
conversare desabafar, o que
normalmente não acontece

nas famílias, atualmente,mo
vidas pelo excessivo traba
lho e pela inversão de valo

res, onde o 'ter' é fundamen
tal para ser feliz.

"Realizamos roda de

chimarrão, discutimos todos
os assuntos da atualidade,
fizemos caminhadas, rece
bemos a visita de familiares,
somos bem tratadas pelos
funcionários da casa, pesso
as altamente capacitadas e

generosas, enfim, somos,

muito felizes morando no
,

Lar das Flores", finaliza. (JE)

'iii] Shopping Center
IPJ BREITHAUPT
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''Amar o perdido deixa confundido estes coração. Nada pode
o olvido contra o sem sentido apelo do não.

As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão.
Mas as coisas findas muito mais do que lindas, essas

ficarão. " (Carlos Drummond de Andrade) .

Q'!(eles que puderam conviver mais de perto com o

iornàlista e amigo Milton Raasch sabem que tudo o

gue f i falado, após seu falecimento, é verdadeiro.

ada elo: "morreu virou santo". É tão verdadeiro
"_-,;

qu nto próprio Milton e seu estilo inconfundível de
duzir o relacionamentos profissional e pessoal. E

e Ia, como poucos, a separá-los no exercício da

profissão.
Milton era quase um radical quando o assunto era

valores éticos, morais, espirituais ou de amizade.

Comprou muita briga em função do seu senso crítico e

de justiça apurado. Certa vez, preferiu ser demitido a

trair seus princípios. Sério, trabalhador e, acima de

tudo, justo, encontrou sempre portas abertas para
mostrar seu talento, disposição e profissional ismo.
E ra um ser humano como outro qualquer. Com
manias e defeitos. Mas as qualidades eram muito

maiores, o que acabou sobressaindo e definindo seu
perfil. Consenso entre os amigos 'e colegas de

profissão. Quando o assunto era trabalho, chegava a

ser ranheta, chato mesmo. Discutia, brigava, às
vezes. Findaas tarefas, gostava de ulna boa prosa.
Toda vez que falamos de Milton Raasch, nos vem a

lembrança de uma pessoa extremamente simples e

dedicada. Um' homem como outro qualquer, que
viveu, amou e foi amado. Que errou também, mas

acertou na maioria das vezes. Que cometeu as

mesmas besteiras e fez as mesmas coisas que todo
mundo. Que foi apenas um simples ser humano, com
todos os erros, defeitos e qualidades que lhe são

peculiares.
Milton combateu o bom combate e deixou um

exemplo de vida profissional e pessoal que devemos

perseguir. Existem milhões de Miltons espalhados
pelo mundo graças a Deus, mas outros tantos que
deveriam se espelhar nele: Com a morte de Milton
Raasch perdemos todos nós.
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em ran as
Trabalhar com o jornalista Milton Raasch sempre foi um motivo de muito
orgulho para todos nós. Desde a diretoria aos entreqadores, todos sempre
tiveram na pessoa desse valoroso companheiro um verdadeiro exemplo de

profissional, colega, amigo e ser humano, que, por ser humano, demasiado

humano, não se furtou em nos deixar prematuramente, vítima de uma doença
cruel, que, em menos de um ano, fez com que Milton partisse para um plano
astral certamente mais elevado.
Dotado de uma invejável capacidade de conviver de forma democrática e

imparcial com as mais diferentes fontes, sempre soube preservar a dignidade
profissional e pess-oal. Aliado aos seus valores mais intrínsecos, Milton sempre
foi notado pela capacidade de aprender com rapidez. Sua agilidade mental

sempre se fez notar através de suas reportagens, quer seja como radialista ou

como jornal ista de jornal impresso. .'

Milton Raasch veio para o CORR ElO DO POVO há pouco mais de quatro anos.

Antes disso, atuava no rádio, veículo que aprendeu a dominar ainda

adolescente, aos 17 anos, quando ingressou na Rádio Horizontina, sua cidade

natal, no RioGrande do Sul. Neste período em que convivemos juntos, o que

seria uma simples relação profissional, foi criando raízes mais profundas até se

transformar numa sólida e eterna amizade.
Como profissional, seu estilo franco, sua linguagem ao mesmo tempo simples,
correta e clássica, sempre nos chamou a atenção e fez com que nos interessasse

por seu trabalho. Lembro que em 1997, logo após ter deixado a Rádio Brasil

Novo, Milton estava de malas prontas para voltar para Concórdia, cidade onde
trabalhou durante muitos anos nas rádios Rural e Aliança, e nos anos 90 foi

correspondente do jornal \\A Notícia", no Oeste. Foi quando conversamos e

conseguimos convencê-lo a ficar em Jaraguá do Sul e, especialmente, no

CORR ElO DO POVO. Milton foi a primeira perda que tivemos. Mas nem por
isso pretendemos esquecê-lo. Temos certeza que sua lembrança vai ficar na

memória de todos que com ele trabalharam e conviveram, pormenor que tenha
sido o tempo de convivência.

-

Sua trajetória profissional no CORREIO DO POVO só fez engrandecer nosso
jornal e valorizar a região do Itapocu. Nos primeiros anos de C8 Milton
trabalhou em Massaranduba, onde iria fazer um programa de rádio e também
escrever para o jornal. Depois acabou se transferindo para Guaramirim,
também como correspondente do CP. Nestas duas cidades, Milton conseguiu
distinção entre as, fontes, que sempre o respeitaram pela sua coerência
profissional 'e imparcialidade.
Sem dúvida nenhuma, a morte prematura de Milton deixa uma lacuna no

jornalismo deJaraguá do Sul e região. Com a partida desse grande profissional,
. não é apenas o C P que perde, mas sim toda a comunidade, que sempre pôde
contar com as informações precisas e éticas, qualidades sempre presentes em

todas as suas reportagens, quer seja no rádio como no jornal impresso.
Com nada menos que 32 anos de profissão, Milton deixa a imprensa
jaraguaense sem a referência de sua grande e maravilhosa personalidade, de '

sua grande capacidade de trabalhar em grupo, de agregar as pessoas, sempre
sem deixar a peteca cair, Prova disso foi o fato de ter tido a humildade de buscar
aumentar seus conhecimentos ingressando na Faculdade de Jornalismo, numa
idade em que poucos admitem que a vida necessita de mudanças. Infelizmente,
por motivos alheios asua vontade, trancou a matrícula, mas sempre comentava

que voltaria a estudar, "assim que as coisas mel horassem".
Em toda a sua trajetória pessoal e profissional, Milton Raasch sempre soube
fazer amigos. Sinceramente, foi uma grande honra ter convivido e trabalhado
com ele.

FranciscoAlves- CORREIO DO POVO

Milton Raasch aos 7 anos,
em sua 1" bicicleta

Aos 16 anos de idade

(

Milton fazendo a transmissão, ao vivo, em solenidade municipal de Concórdia

Raasch entrevista o ex-governador
Paulo Afonso, em Concórdia

_
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o Ginásio de Esportes Arthur Müller ficou

pequeno para o grande número de fãs do

cantor e compositor Oswaldo Montenegro,
que esteve na cidade na noite de quinta
feira, para um show em homenagem às

mães, promovido pela Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul. Esta foi a primeira vez que
Oswaldo Montenegro veio a Jaraguá do

Sul. O show foi considerado um sucesso

pelos organizadores, que, além de agradar o

público, também serviu para arrecadar

alimentos não perecíveis que serão doados

às famílias carentes cadastradas pela
Prefeitura, através da Secretaria de

Desenvolvimento Social.
O show de Oswaldo Montenegro em

Jaraguá do Sul integra a turnê nacional de

lançamento do último CD do cantor,
"Estrada Nova". Depois de Jaraguá do Sul,
o cantor seguiu para o Nordeste, onde

permanece por aproximadamente duas
semanas divulgando o seu mais recente

trabalho e o 29° de sua expressiva carreira,
que começou ainda na adolescência (ele
tem 47 anos), no' Rio de Janeiro, guando,
aos 13 anos de idade, venceu seu primeiro
festival, com a música "Canção para ninar
irmã pequena", música que mais tarde
gravaria na trilha do vídeo "O Vale

Encantado", com o título "Canção para
ninar gente pequena".
Simpático e sem estrelismos, Oswaldo

Montenegro' concedeu uma entrevista
coletiva minutos antes do shaw. Falou
rapidamente sobre a sua trajetória artística
e salientou o seu jeito brasiliense de ser.

"Apesar de .ter nascido no Rio de Janeiro,
meu estilo é bem de Brasília, cidade que
morei durante muitos anos e que me fez
aderir definitivamente ao mundo da

música", argumenta o cantor, que também
fala com muito carinho de.Minas Gerais,
Outro local. onde residiu. "Sou mineiro de
Coração e brasiliense de estilo", se

autodefine o cantor.
O show realizado em Jaraguá do Sul

sensibilizou os fãs mais ardorosos. Alguns
chegaram até a chorar de emoção diante
da interpretação emocionante de Oswaldo
Montenegro, que brindou a platéia com

canções de seu novo CD, pouco
conhecidas por aqui, mas também não
deixou de lado as canções mais antigas,
que embalaram a adolescência e a

juventude de muita gente. Apesar de ter

sido realizado em um ginásio de esportes,
a acústica não chegou a prejudicar a

apresentação do cantor, que veio

acompanhado de sua impecável banda,
que dá um suporte às letras bem pensadas
de Oswaldo Montenegro.
Em relação ao momento que a discografia
no Brasil está p,assando', o cantor considera

que a pirataria é conseqüência do

Público
vibrou e se

emocionou
como

show de
Oswaldo

Montenegro

desenvolvimento da tecnologia. Na oprruao
do cantor, a única maneira de evitar a

reprodução ilegal de CDs seria encarecer

bastante o produto ou simplesmente
baratear o suficiente para que todos
tenham acesso. Com 25 anos de carreira,
Oswaldo afirma que está vivendo um

excelente momento artístico.
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I CÂMERA OCULTA

Sandy dá sorte
Pelos corredores da Globo' corre a

C"

\

brincadeira que os atores que fizeram par
romântico com a Sandy, no seriado "Sandy &

Junior", deram sorte em suas carreiras. É o

caso de Erik Marmo que está em "Mulheres

Apaixonadas"; Paulo Vilhena, em "Agora É
Que São Elas": e Daniel Del Sarto em

"I<u banacan".

Namoro
Estão dizendo que � isele Bündchen está
reatando seu namoro com o internacional. .

t.eonardo ülCapr!o. Será que o

relacionamento com Ricardo Mansur

cheg�u ao fim?

','

'The End
.

ChegolJ "ao Úm o casamento de
'Drica' l.opes com Willen Van
'Weerelt. Osdois já não estão

','
.. ", mais morando luntos.:

"

"

Festa Badalada
O show de lançamento da novela,

"Kubanacan" reuniu cerca de 80 mil

pessoas {10 último domingo,' na Praia de

Copacabana, no Rio de Janeiro. Ivete

Sanga:lo e sua banda animaram o

público durante 90 minutos bem no
, ,

ritmo latina 'que será o tom da atração.
atriz Lolita Rodriguez, que também
.na novela interpretando Isabelita,
não resistiu e subiu ao palco com a

cantora.

Carinha de Anjo
Sílvio Santos resolveu colocar novamente no ar a novela

"Carinho de Anjo", que já havia sido 'exibido na

emissora há algum tempo. A trama conta a história de
Dulce Maria <Daniela Aedo); uma menina de clnco

anos, alegre e travessa, que enfrenta muito cedo' a dura
experiência de perder a mãe. A reestréia da: novela
será na próxima segunda, dia 12, às 17h�0, no S BT.

Segredo
Glória Perez está fazendo o maior segredo quanto a

uma rninissérie que está escrevendo para à Globo.
Mas a autora já prometeu .que nos próximos dias vai

.

contar tudo para a imprensa. É só aquardar!

FILME/HORÁRIO GÊNERO

1

D

X-MEN 2

14h45 - 17h45 - 20h45 A

X-M EN 2

16h15

2 """
A

R ECÉM CASADOS
14h15 - 19h15 - 21h15 C

3 CARANDIRU

15hOO - 18hOO - z ihoo

A-AVENTURA!C-COMÉDIA/D-DRAMAIDA-DESENHOANlMAIXi
F - R�d R - ROMANCE!P - RJUCIAL/Dc -COCUMENTÁRIO

(INE SHOPPING NEUMARKEf

.3

X-M EN 2

I3h45 - I6h30 - 19h15 - 22hOO

X-M EN 2
1 13h30 - 16h15 - I9hOO - 21h45

A'

A

CARANDIRU
14hOO - 16h45 - I9h30 - 22hIO

'C'
"

COMO PERDER UM HOMEM EM DEZ DIAS
14hOO - 16h45 - I9hIO - 21h30

·S
O NOVATO
14hOO - 16hIO - 18h45 - 21hOO

4

'D
CONFISSÕES DE UMA M ENTE PERIGOSA
14h15 - I7hOO - I9h20

5 C/R
ENCONTRO, DE AMOR

21h50

6

- AVENTURA!C -coMÉDIA/D -DRAMA/DA - DESENHOANIMAIXY
NOVO visual F-RCÇÃd R-ROMANCE!P-RJUCIAL/Dc-cocUMENTÁRIO

Assim que terminaram as gravações de "O Beijo do

Vampiro", Déborah Secco tratou de mudar o visual.

Agora seus cabelos estão escuros. A bela se livrou de
vez do personagem l.ara, da novela .

FILME/HORÁRIO

'. CARANDIRU
3 14h30 - 17h30 c 21hOO D

A-AVErirruRA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIM!ifj
F - RcçÃd R - ROMANCE!'p - RJUCIAL/Dc - oàcuMENTÁRIO

1

c

X-MEN 2

13h30 - I6h15 - 19hOo - 21h45
.. A

'COMO PERDER UM HOMEM EM DEZ DIAS
14hOO - I6h30 - I9hI5 - 21h502

CORREIODOPOVO
·

Aqui tem informação! Ligue e confira 371- 191�
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I
DOLORES AVILLON

Aperitivo
Não jogue fora as cascas de

batata. Frite em óleo quente,
tempere com sal e sirva como

aperitivo. Não se esqueça de

lavar bem as batatas antes de

descascá-I as.

Bem cozidas
Antes de cozinhar mandioca,
experimente colocar as raízes
descascadas no congelador
durante 30 minutos. Depois
corte em pedaços e leve para
cozinhar. Elas amolecerão por
igual.

Enxugando as batatas

Experimento colocar as batatas
fritas dentro de um saquinho de

papel com sal. Sacuda bem, elas
ficarão salgadas por igual e

enxutas.

Bem temperadas \
Para dar um sabor mais do que
especial aos pratos feitos à base
de batatas cozidas;
experimento colocar cravos-da
índia na água do cozimento.

Rasgadas
As folhas de alface, quando
cortadas com a faca, perdem
muito do seu valor nutritivo. É
melhor rasgá-Ias ou deixar as

folhas inteiras.

Branquinha
Experimento colocar meia
xícara de leite na água em que
for cozinhar couve-flor. Ela
ficará mais alva, saborosa e sem

aquele cheiro característico.

Bem macia
Para a berinqela não escurecer
e ficar bem macia, mergulhe as

fatias cruas em leite durante

��ia hora e depois prepare do
Jeito que preferir.

Ardido
:ara dar um gostinho ardido,

I Igualzinho ao da pimenta, aos
I seus pratos, basta adicionar um

�edaço de gengibre. Retire na
Ora de servi r.

Vinagre doce
Se vo

"

ce quer um vinagre doce e
ern sabo rosa, basta ad i c i o na r
rn

.

. a maçã descascada e cortada

h pedaços. Deixe em um vidro
I� :ern tampado durante 24 horas.

lep .

OIS, coe le empregue.

VARIEDADES/TV'

• SUPERAPETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

A hora e a vez dos pratos light
o grande drama de quem quer, ou precisa, perder peso são as dietas com suas listas de comidas proibidas. Os
primeiros a serem cortados são os doces, mas que tal aprender a preparar pratos deliciosos e com poucas calorias?

Sirva a Salada de
Frutas bem gelada

IN G REDIENTES:

Salada de Frutas com

Molho de Morangos

.OICAS DE BELEZA

Sutiã hidratante revoluciona o

conceito de Iingeric

1 maçã argentina;
suco de meio limão;
2 xícaras (chá) de mamão picado;
1 xícara (chá) de abacaxi picado;
1 xícara (chá) de uv�s;
2 xícaras (chá) de morangos limpos;
10 'envelopes de adoçante em pó;
1 xícara (chá) de água.

Os sutiãs da Coleção Cosmetic Bra Triumph podem ser encontrados
em dois modelos: tomara-que-caia com bojos estruturados e duas
opções de alças removíveis: uma com acessório importado
exclusivo, em forma de zigue-zague, e outra lisa

Preparo: Pique a mãça e junte o suco de limão, o mamão,
o abacaxi e as uvas. Reserve. Bata no liqüidificador os
morangos com o adoçante e a água. Despeje sobreas
frutas e misture delicadamente.

É isso mesmo. Acaba de chegar ao Brasil o primeiro sutiã
hidratante de que se tem notícia. É a coleção Cosmetic

Bra, uma nova linha de alia à lingerie os benefícios do bode
care, revolucionando os conceitos tradicionais de lingerie.
Confeccionados em Lycra Soft eMicrofibra Tactel, os su
tiãs trazem no seu interior mitro-cápsulas de Aloe Vera,
planta medicinal com propriedades umectante e .

regeneradoras, que são liberadas gradualmente durante o

uso, promovendo a hidratação da delicada pele dos seios.
A modelagem das peças também é diferenciada e os deta
lhes e acessórios exclusivos. Os sutiãs podem ser encontra

dos em dois modelos: tomara-que-caia com bojos
estruturados e duas opções de alças removíveis: uma com
acessório importado exclusivo, em forma dezigue-zague, e
'outra lisa. As alças podem ser cruzadas ou utilizadas da for
ma tradicional, ou ainda na versão tomara-que-caia.
O segundo modelo possui decote profundo que valoriza o

colo feminino, ressaltando a sensualidade.
As calcinhas estão disponíveis em trêsmodelos: básica, ou
tra bem baixa e estilo shortinho. Os conjuntos estão dispo
níveis nas cores: o sensual Preto; o básico Creme; o sofisti
cado Areia (Dune); e o surpreendenteVerde-Água (Aruba).
É da Triumph e o preço sugerido é R$ 80,00 o conjunto
de calcinha e sutiã.
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Ortodontia e

Ortopedia FadaI

Oese.e preços especlalapara
ISSEMe OdonloJaraguj

Dr. Nero, José A. 501110s

in. l:n·�19S
pOLlcLiNICA RIO BRANCO

�!!.TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS.LTDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

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

A CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Odontologia prevenUva estéUca e restauradora

Alfredo Guenther .

(CRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CRO 3978)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371·0846 - Fax: 275-1787
e ma ti afgguenter(!iluol com br Jaragua do Sul

_ªAÚDE & INFORMAÇÃO CORREIO DO POVO 4E

rtodontia
Durante a Faculdade de Odontologia, os

conhecimentos dados visam que o futuro dentista possa
identificar os problemas de' maloclusão e fazer

pequenas intervenções. Tratamentos mais complexos,
que envolvem extensas movimentações dentárias e que
possam produzir alterações estéticas e funcionais,
devem ser encaminhadas ao especialista em

Ortodontia. COrtodontista).
O ortodontista é graduado em Odontologia e presta

concurso público realizado em universidades para
então fazer pós-graduação em Ortodontia, que tem a

duração mínima de 3 anos.
Conhecimentos a respeito do crescimento e

desenvolvimento da face e das dentições, biomecânica
e o atendimento clínico de diversos tipos de caso, desde
o diagnóstico até o término do tratamento, fazem

parte do currículo. A divulgação da especialidade em

placas e letreiros nos consultórios é vedada ao clínico

geral.
Para saber se o seu dentista é realmente um

especfalista, órgãos de classe, como o CRO (Conselho
Regional de Odontologia) e a Associação Catarinense
de Ortodontiaou ainda a ABO (associação Brasileira
de Odontologia) da sua cidade, podem informar se o

profissional está legalmente inscrito e apto para
exercer a O rtodontia.

Seu sorriso merece um especialista.

Extração seriada
A extração seriada é uma terapêutica ortodôntica

mundialmente aceita, mas que, infelizmente, não está
sendo aplicada com muita freqüência pela maioria dos
ortodontistas.

Como o próprio nome sugere, ela consiste na

remoção em série, ordenada e selecionada pelo
ortodontista, de dentes decíduos (leite) e permanentes,
em apropriados intervalos de tempo, indicados pelo

.

crescimento individual de cada paciente; que tem por
finalidade diminuir a discrepância osteodentária em

casos de apinharnentos, com a vantagem de ser

iniciadas em idade precoce (5 a 6 anos,
aproximadamente), o que facilita e reduz o tempo de
tratamento com aparelho ortodôntico corretivo,
diminuindo o grau de severidade de maloclusão

incipiente.
Para que não ocorram insucessos, as extrações

seriadas deverão ser executadas por ortodontistas,
odontopediatras ou clínicos experientes, que dominem
a técnica, sempre com muita cautela no diagnóstico,
com acompanhamento cl ín ico e reaval iações

. amparadas na documentação ortodôntica. (Dr. José
Ambrósio dos Santos Neto-Ortodontlsta)
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NOVELAS CORREIODO POVO SE

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H IVA ÀSC� - SBT - 20:30 hJAGORA É QUE SÃo ELAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h MUHRESAPPlJ{(JIW)AS - 21 h

SEGUNDA· Victor garante que quer terminar

tudo com l.ulsa. Drica avisa a Kiko que vai se

vingar dele. víctor insulta Paulo. Luisa fica

furiosa e o expulsa de sua casa. Carla fica feliz

ao saber que o namoro de Luisa acabou. Victor

avisa a Daniela que Paulo inventou que havia

uma testemunha. Miyuki, a nova hóspede de

Vinicius, chega ao apartamento dele. Cabeção
e Maumau ficam, espantados, pois esperavam

que ela fosse um menino. Manu quer fazer

dieta para emagrecer antes de conhecer seu

namorado virtual. Vinicius manda Cabeção não

dar em cima de Miyuki. Vilma descobre que

está com bursite. Miyuki não se entende com

os professores em seu primeiro dia de aula e

fica envergonhada.

SEGUNDA· Antônia marca um encontro com

Juca em sua fazenda. Vitória pede que Léo vá
com ele até a cidade fazer um exame. Pedro vê
Léo e Vitória juntos. Sol se aproveita da

fragilidade de Pedro e o beija. Van Van decide

seguir Juca, mas Pâmela derruba café em sua

roupa e ela fica impedida de sair. Vinícius pede
que Fátima vá 'com ele na festa de Juca Tigre.
Antônia briga com Juca por ele ter fechado o

curtume, afirmando que ele o fez só para se

vingar de Formigas, Honório garante a Djalma
que vai convencer Juca a reabrir o curtume.
Tintim avisa a Ximena que está na menopausa.
Antõnia revela a Juca que deslstiu de casar

com ele pois descobriu que ele havia
abandonado uma criança, Juca afirma que
Antônia errou em não ter conversado com ele e

eles discutem.

SEGUNDA - Esteban tem certeza que já trabalhou
no posto de gasolina. Laia não aceita o convite

para ser cantora, Rubi nega ter pegado o

dinheiro, fica furiosa com a suspeita de Dolores
e a acusação de Enrico, que a manda devolver
tudo. Jonnny garante saber pilotar o barco, mas
enjoa, A viúva do dono do posto, cega, apalpa
Esteban, reconhece-o e diz que ele era da capital.
Marisol é obrigada a pegar um barquinho para
encontrar com Dagoberto em outra praia, Enrico
sai para procurar Rubi, que desapareceu. É
dado o alerta de furacão. Marisol e Antônia
caem no mar. Dagoberto e Johnny correm para
se esconder na cabine. Todos se abrigam na

caverna. Esteban descobre que Marisol não foi

trabalhar. Camacho beija Mercedes, mas ela

finge nada sentir. Enrico acha Rubi e ela o

acusa .de roubo.

SEGUNDA· Edwiges tem uma crise de ciúmes e

acusa o namorado de estar levando Gracinha,
porque quer ir para a cama com ela, Cláudio

garante que nada existe entre ele e Gracinha,
mas poderia rolar com ela como com qualquer
outra mulher, Gracinha reage ao desaforo de

Edwiges, mas aconselha-a a viajar com o

namorado, Heloísa acusa Estela de ter levado

Sérgio para o seu antro de perdição, Carlota
avisa que talvez aproveite Expedito no próximo I

desfile. Cláudio insiste, mas Edwiges decide

não viajar. Gracinha não consegue pegar o vôo,

Edwiges volta para casa aos prantos. Hilda e

Helena se recusam a continuar vendo a briga
entre Heloísa e Estela, que acabam rindo e

solidárias por causa dos sofridos amores.

Celeste insiste em saber se Gracinha' gosta de

Cláudio,

SEGUNDA· As meninas se aproximam dos

meninos, mas eles as ignoram e se trancam

na casa da árvore. Luéas conversa com o pai
sobre o grupo musical que pretendem' montar
e diz que ele será o diretor musical. As meninas

estão intrigadas com o comportamento
misterioso dos meninos. Simoninha pede ao

Ângelo que demonstre o amor que sente por
ela contando o que os meninos estão
tramando, Ele não pensa duas vezes e conta

tudo sobre o concurso, João começa a perceber
que Marcela está mudando sua maneira de

tratar o Guilherme, Simoninha comenta com as

amigas o que Ângelo acaba de lhe contar,

Rodrigo é informado pela mãe que terá

freqüentar a mesma escola de Simoninha. As

meninas decidem formar um grupo musical e

participar do concurso,

QUARTA· Carla garante a Paulo que Victor
mentiu ao dizer que havia sido ela. Daniela
pede que Bruno não mexa mais no microondas
e o ajuda a limpar a bagunça da cozinha.
Thalssa ri quando Miyuki usa uma glria de forma
errada, fazendo-a morrer de vergonha. Drica é
simpática .com Miyuki. Carla pede que Victor
não mencione mais o nome dela, mas se oferece
para continuar aiudando-o a descobrir a verdade.
Vinicius chama Drica para voltar a morar com

ele e ela aceita. Júlia convence Luisa a tentar
conversar com Victor, Carla fica furiosa. Paulo
descobre que vai fazer sua entrevista de número
dois mil e resolve comemorar, Pablo garante a

Beta que o tratamento de Vilma está indo bem.

QUARTA· Juca afirma para Antônia que cometeu

um erro, Sol avisa a Vitória que o filho mais
velho de Juca pode aparecer um dia e exigir
seus direitos, Sofia garante a Van Van que a

considera uma boa mãe e esposa, Juca admite

para Antônia que está arrependido e resolve

procurar a criança e descobrir se é seu filho.
Léo explica para Honório que uma encomenda
de couro da cooperativa não foi entregue devido

ao fechamento do curtume, Honório promete
dar um jeito. Pedro e Léo discutem, Joaquim e

Antônia fazem as pazes, Hugo leva flores para
Nanda e pergunta se Elis pode jantar em sua

casa, Fátima convence Léo a ir na ,festa de Van

Van, avisando que Pedro vai também, Rutinha
dá um escândalo ao descobrir que Modesto
deu dinheiro a Vinicius.

QUARTA· Gabriel chora quando sabe que vai
ficar com Jesus e Dulcinéia. Mercedes. mànda
Camacho vestir roupa de mulher e ameaça tlrá
lo do poder. Camacho sai na rua atrás dela e

Mercedes manda prendê-lo afirmando ser um

dublê. Dolores e Rubi suspiram com saudades
de Enrlco. Laia perdoa o marido. Gabriel lembra
do conselho do pal e olha as estrelas para não
se sentir sozinho. Enrico se diverte quando Rubi
dá um soco em um possível pretendente.
Camacho grita que ele é o presidente e todos
riem porque ele está de calcinhas. Dagoberto
encontra Marisol e Antônia em um posto de
saúde e elas tentam fugir. Esteban chega à

capital e começa a reconhecer os lugares, Enrico
aposta escondido no cassino, Marisol garante
a Dagoberto que vai voltar para o marido,
Esteban é quase preso e conhece Guülerrno.

QUARTA· Pau linha conta que Raquel é casada

e manda que Marcinha invista em Fred. Marcinha

pede um beijo a Fred, que lhe dá um beijinho.
Luciana dá uma resposta atravessada, quando
Marina insiste que ela apresente o namorado,
Marcos obriga Raquel a dançar. Diogo se irrita

com os ciúmes de 'Marina. Ana ouve comentário
maldoso de Marta e se apresenta como a

cantineira da escola. Dóris manda um bilhetinho

para Luigi. Lobato se diverte corrr a

acompanhante. Santana, ansiosa em casa,
bebe, Sílvia flagra Rosinha e Caetano se

beijando. Ela apresenta o marido e conta que é

casada há dez anos. Diogo ironiza que Luciana
atacou um velho. Ela rebate que ele ise casou

por interesse com a filha do patrão. Caetano
demonstra a sua preocupação, mas Sílvia

garante ser discreta ..

QUARTA - Lupita visita Simoninha e desmente
a versão do Rodrigo sobre a briga. Lupita e

Simoninha chegam à casa de Rodrigo e dizem

ao pai do menino que alguém mentiu na história

da briga, Simonin-ha conta como tudo

aconteceu. Rodrigo recrimina o filho por ter

mentido e vai com ele até a casa de Ângelo
para que ele peça desculpas ao pai 'do garoto.
Lupita conta para as meninas o que aconteceu

na casa de Rodrigo. José retira o castigo que
havia dado ao filho, Rodrigo pede à esposa

que faça a matrícula do filho na Escola Pátria

Unida. Ângelo diz aos amigos que o pai
suspendeu o. castigo e que já pode voltar ao

grupo musical. Lupita e seus alunos visitam a

professora Verruguinha e ela se emociona ao

vê-los.

SEXTA . Victor não sabe o que fazer com as

reportagens de Paulo. Bruno fica ir-ritado ao ver
que Daniela não quer deixá-lo sozinho em casa,

, Victor resolve guardar algumas matérias de Paulo
para usá·las contra ele mais tarde. Laila garantea D '

B
anlela que conhece uma boa babá para

runo, Victor pede que Daniela devolva o
comPutador de Paulo, Manu acha que Murilo é
Seu namorado virtual. Drica resolve não se

:rnglar, para que Kiko continue paranóico, Laila

bX�!ca para Daniela que-ela mesma será a
a a de Bruno,

SEXTA· Honório e Juca trocam insultos. Léo
fica do lado de Honório. Pedro tenta explicar
que resolveu a situação do curtume, mas Léo
acha que ele está sendo. conivente com Juca.
Tintim e Honório passam mal e decidem ir
embora com Léo e Fátima, Pedro fica muito

magoado com as insinuações de Léo. Sol beija
Pedro, Antônia agradece a Joaquim pela noite
maravilhosa. Vltôrlo-aflrma para Léo que está

apaixonado por ela e ela deixa que ele a beije.
Bruno e Vinícius, bêbados, decidem levar a

cabeça de tigre de Juca para o quarto dele. Van
Van vê os dois e fica em pânico, achando que
são ladrões. Juca manda que seus seguranças
prendam Bruno e Vinícius.

SEXTA· tora.não sabe que desculpa vai inventar

para sair no domingo de' tarde, Johnny entrega
o nome e o endereço do militar que alugou o

barco. Mercedes é gentil com Marisol e deixa o

seu telefone, caso ela precise ajuda. Esteban
descobre que foi enganado e bate mais em

Johnny. Camacho dá nova chance a Dagoberto,
Camacho vai ao apartamento e já se irrita com

Antônia, George avisa Johnny que vai levar o

barco se ele não pagar' as dívidas e seus

-�apangas o jogam ao mar. Nina dá uma pista
de Dagoberto. Esteban salva Johnny de seus

cobradores, jcganoo-õã' pe!a janela do hotel.
Marisol se encanta com as luzes da capital.

SEXTA· Sérgio manda que ela saia. Heloísa
insiste que ele está com outra mulher e começa
'a atirar coisas em cima dele. Cláudio beija
Edwiges, que depois sai correndo. Gracinha vê

tudo, mas finge que não. Heloisa ameaça a

ficar pelada no corredor esmurrando a porta e

acaba dormindo no sofá, Edwiges chora ao ver

o presente de Cláudio: um porta-retratos com a

foto dos dois, Shirley conta para a patroa que
Caetano ligou várias vezes e volta de viagem'
no dia seguinte, Fernanda alerta Téo que
Helena irá usar Lucas contra ele, Raquel se

entrega aos carinhos de Marcos, Leila teme

ser demitida.

SE)fTA . O corpo de jurados dá o segundo
lugar para as Panteras Selvagens e o troféu
de vencedor para o grupo formado pelos Lobos

Selvagens. Marisol ouve quando Simoninha

culpa Rodrigo pelo plano ter falhado.
Simaninha liga para Marisol e pede a ela que
conte para ninguém que ela e Rodrigo está por
traz da brincadeira das bolinhas de sabão.
Francisca comenta com a diretora como foi a

apresentação dos alunos no concurso musical.

Lupita fala como Carolina sobre Emiliano.
Emiliano diz ao Bruno que não pretende contar

a Lupita que é filho. de um grande empresário,
Simoninha parabeniza os Lobos Selvagens e

presenteia Ângelo com uma fpto sua.
.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVElAS
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NASCIMENTOS
•

3/4
Gabriel Enke

8/4
Lucas Correia da Silva

12/4
Andressa Eluzay Cardoso

Obenaus

18/4
Raissa Rahn

20/4

Yhiago Henrique
Delmonego
27/4
Robson Alves Vieira

28/4
Bianca Baseggio Ferreira

Bruna Hoepers da Silva

I<etlin Rafaela Rodrigues
Bueno

Jaime Matheus dos

Santos

30/4
Marcia Andreia Fucks

Chaiane dos Santos Russi

Gabriela Casagrande
1/5
Antonio Carlos Soares

2/5
Vitor Possamai

Kaylany Hemkemaier

Alyane Karoline Kõpp dos

Santos

3/5
Gabriela Stein

4/5

Henrique Nass Pett

5/5
Rafaela Boldt

•

SORTEIO

Atençãopais de Eduardo
Baumann e Crislaine de Lima
da Silva entrem em contato com

oJornal, pelo telefone 372-0533,
comMelani, pois seusfilhos

foram os sorteados na promoção
Colinho Baby,Dikids Roupa de
Criança eJornal CORREIO DO
POVO.A Colinho Baby dá um

recado: "Criança também gosta
de estar na moda".

INFANTIL SÁBADO, 10 de maio de 2003
---- -- - -- - --- -----

Completa 8 anos, hoje, Daniel
Rocha de lima, filho de Rejane

"Mamãe, Fernanda, por tudo que· e Marco Antonio.
tens feito, e por tudo o que vais fazer,
eu quero te agradecer. Mamãe, você
é muito especial. Parabéns!"

Arsanjo Paul Colaço Jr.

Jéssica Caroline Cardoso

Gonçalves completou 9 anos

no último dia 7. A homenagem
para a gatinha é da madrinha
Fabia e do marido, Darci

Completa 4 aninhos, no

próximo dia 13, a meiga Bruna
Callai Inocente. Muitos beijos
e abraços dos pais, Airton e

Alessandra. Felicidades!

A prendinha Jéssica Aline Santos completou 12
anos no último dia 8. Os pais, Aloir e Teresinha,
desejam à bela muitas felicidades'

A princesa Eloah aniversariou
na última quinta-feira,
completando 2 aninhos. Muitos
beijos dos pais, Fábio e Salete,
e do irmão, Lucas

No dia 22 de abril, a linda
Nathali Leonita Lipinsky
completou 3 aninhos. Os

parabéns são dos pais, Moacir
e Viviane, e da irmã, Andriéle

Felicidades para a fofa Camila Grah, que
completou 5 aninhos no dia 22/4. Quem
deseja é a turminha de viagem (RS), Chico,
Tânia e Manuela (Laia). E parabenizar 05

pais pela maravilhosa filha que têm

O gatinho Leandro Lewerenz
completa 2 aninhes no próximo
dia 12. Quem deseja os

parabéns e muitas felicidades
são os pais, Renato e Marise, e

a irmã, Patricia

Na próxima sexta-feira\(16), a

gatinha Daniela Dalsochio completa
4 aninhos. Os papais, Adilar e

Edvirges, e a mana, Elis, desejam
muitas felicidades e muita saúde

O bonitão Carlos Henrique Holz completa
1 aninho, hoje, e avisa que a festinha
será em sua residência. A homenagem
é dos pais, Waldemiro e Marli, da irmã
e da tia Juliane

*

.-

... ..

de estar na ",oela
...

Confecções Nicolodelli LIda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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POR VANESSA RAQUEL WWlftctglt com.br
vanessactg@jg.com.br

ctg/j@netuno.com.br-
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'lJfnféu João Cerlt .Perefra lln M(�mnriam)
é 1(> Lugar ;�·t'TV ,,�Y�()f�'u'

.

.

2� Lugar .�" ,l.C'!tW r���np\�ln� �. Tn:1féu
.3' Lugar � ] roreu "

VACA l'ARADAW GUIU (7 fi 11 anos)
I" .Lug.w:;.;,.l Laço + Troféu

LAÇO GURJ.-INl1lVn:HJAL 1" Lugar � '1 Troféu

�� �:�t�� :,'� i '�;�f':; Twretr- FUT-UOl
,

, I" Lugar � 10 b; /\.k.'.lh'.'l + 1 C,){. (\.�rvl"i,1 .{
VACA.PARt\1)A,J)/PL\úth�7,uuvO 2I.>Lug'1:r.:.:.=.1 c."x.:Ccrvcja +Troféu .

i:: t���-� � } '\���h:'� Tmféu
.

LAÇO I'ATRAu crc í PIQtJJiTR
'��'üf"6u AU$,,:sIO rJ�ma,r�h� tln Memoriam)
J' L�:b;�t1 ::: .1<.::;'I15(to�.l + '1 rOH�U
2'1 Lug:1r.:'� iH� HiOljf) +- Tn�f(:11
3-' LU.g'i!.f HS 50,00 t· Troféu

LAÇO PAI EFlLHO
!" Lugar � R$ �'O,OG + Trotou U{$lO,üO)
2" Lugeex ,,: R,I\;. 30,00 + Troféu

�
'CARNES

-

DEMARCHI CARNE
Carnes especiais:
JAVALI, COELHO
PATO E OVELHA

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

5DEI a
da Copa

Laço
Catarinense
(>rcmiação da Copa:

1 ilutómõvel O km
lmoloOkm

.,Domingo
até as 10 hs

ENTRADA FRANCA
no Parque

I:L1-O h w_ Abertura �1(i6�1I d(12Y RodeioCrioulo
Nd�'.iünill;

.14:C{} h ........., Laçada de A�(:r1�1r,\;
'i5:ün h 1,��;,ldn [>,\1 e Filho (R$lO,!)O);
1(1,.1X} 11 C_l<:ildi) Indivicluul

1" .IHWll'�:: 1 TV .14"
2" luga,t :::: Rt "lC!OJlü:;
3' lu;:})r� Troféu

lS;O()h "..-.. V,1(,i\ Cerda em duplas:
19:00h Crrwtoades em Touros (Ctmd'U'l2);
2.3;O(�.h � Fand,m��l: ('·�lm Os

...��?naras
Local. (,,>:il.paü do C r r..

111!O::-.{2003 � Sr\HADO
t\ii.P h Laço Pi..i. �'Guri;.
V9:(K) h - l ...1Çü dt� P,)t"r('(&erG! PiqUI:'flt
'iIH.l.l h �- L'lçn l.'tI\ !'):,mh\;:
li.;a} h (l)tlrra..-;co;

�

15;Ol} h 't<,·-fl'::Y.\ Ja Arfu!J:b>u:.ri! (Cc'l..·x:ha 2);
16:!X� h Aprt....·;{!nl..\<.:&.'!� ,UÜ,.Üt:<\<;;
Sil} h .. - C;irlL'k'.<ub crrt (:W�II.()',l {Cllt'll.i ....l 1);
18:3:.'1 h - Cin��lr'.'.<l.:b ('IH Touros (Cf!nd\il 2t
19:fXl h Cunth1\l.;!(àp do l.(�"\� t:111 Pnpl,a!;.;
Z:i:OO h Fímd,ulgo OHH Chiquito &. Bardcneie e

Cie. Pandangcetra
1,(K,J!.: G.11piiq do eTG.

101051200,1- DOMtNGO

i.lS:UO h - lnkin dói ,)" t{oô ..'\da de: UtÇ() em Dupla;;
:'l9:HO h -Corcuesos Artísticos. COl1(.UI'!;,{l (h! Gaita�
H):On h !)t�nk das r)d(�g<!ç{'Ioj;',S. t! h'fbS) Cdoufu:
I l..;Ofl li _.� Ht'i,nkio LI.(ü em Oupl;a;
'i2:lX� 11 � Churrasco:
U:Oü 11 �,- Vu;;::a p,;tntdn (Piá e Guri);
1330 h ._, Fin.11 do l,fl�'() em Duplas
H:OC h ..... Fur-Boi c M\.� J..-'I AJn.:u:gllr,"l lCi!n��h.1 2);
15:01.1 fi ._ Pinnlíssima das provas de l�ço e

Cim!I:tMdn<i enr {:i);vi\k)$;
15:,){) h - :\pt"Csentaç('l(>$ Artísticas;
i6{lQ h 'O,... 'Ierde t)�n(i.l!)t€ com Cta. FôllHtimgueira;
17:')G h .. �. Pinultsairna Girwh�Jd,) crn Touros

íCmcha2};
F,J}(l h· .. " Show comElton Sajdanha.

Ola 11/05
Domingo às 10 hs

SINTI MISSA CRIOULA

CASA
CA\AFfIAA

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampelragpterra.ccm.br

Site
www.casacampeira.com.br

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

Indúsllia e comércio de madeiras

312-0280

Bombas e \".
Bicos Inietores

w'"

Direção Hidráulica

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8E CORREIODOPOVO SÁBADO, 10 de maio de 2003

Contato:

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
Tel.: 371-1919 Fax: 276-3258

Fotos: Horst Baümle

SAINT SEBASTIAN FLAT

Na noite da última quinta-feira, foi
oficialmente inaugurado o Saint
Sebastian Flat, projetado pela SPL

Arquitetura. Estiveram presentes
no evento autoridades políticas,
empresários, arquitetos, entre

outros convidados. Além dos

apartamentos, o Saint Sebastian
Flat conta com um sofisticado -

setor de eventos com estrutura
completa para reuniões, palestras,
treinamentos comerciais e

comemorações sociais. Além do
restaurante internacional e do bar

executivo, que· estarão sempre
abertos ao público em geral,
promete ser referência em nossa

cidade.

Casal Dieter Janssen e ã mulher, Zélia, durante o evento

Empresário Egon Trapp e a mulher, Reli, apreciando o

luxo e a beleza oferecidos pelo Sant Sebastian

Divulgação

Cesar Junkes/CP

- - -

Acontece, hoje pelamanhã, a cerimônia religiosa que
marca a união de Juliana Ernendôrfer e Anderley
Degering. Após, os convidados serão recebidos no

Parque Malwee

Horst(Saümle

Prefeito Irineu Pasold e a mulher, Brunhilde. Ele

completou idade nova ontem, na companhia de amigos
em sua residência, saboreando uma deliciosa feijoada

Presidente da CDL, Sandro Moretti, e a mulher,
Andréia, durante o tradicional Jantar do Dia das

Mães, oferecido pela entidade.

Clínica �t ClJ'eu''flia ]JtÁsUea
lsUtica e 7Ci!.1JaJ'a�tJJ'a

1))1. ;tl(1_X4n�JA(1_ rotJAntJA
--...... C�,Af $939 ESPECIÀLlSTA EM

ORTODONTlA
E ORTOPEDIA. FACIAL

275-2006, sul
R: João Picolli, 153 • Centro· J ua do

(47) 422-2105 ou 433-4020
r, dr.werner�uol.com.br

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 10 de maio
,

•

•

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

o preço do amor...

Uma tarde, ummenino aproximou-se de suamãe, que preparava o jantar, entregou-lhe uma folha de papel
com algo escrito.

Depois, ela secou as mãos e leu:

� 'Cortar a grama do jardim -

� Por limparmeu quarto esta semana -

� Por ir ao supermercado em seu lugar -

� Por cuidar de meu irmãozinho enquanto você ia as compras -

� Por tirar o lixo toda semana -

� Por ter um boletim com boas notas -

� Por limpar e varrer o quintal-
• TOTAL DAS DÍVIDAS -

R$3,OO
R$l,OO
R$2,OO
R$2,OO
R$l,OO
R$5,OO(
R$2,OO
R$16,OO

Ó
u:tl
t»
'6
Q)
co
E •

.

s< "
'o
5.
co
'Q)
co •

Q) •

ãl
-o

«l ' •

>

E
2

Amãe olhou omenino, enquanto aguardava cheio de expectativa.
Finalmente, ela pegou um lápis e no verso damesma nota escreveu:

� Por levar-te nove meses em meu ventre e dar-te vida
� Por tantas noites sem dormir, curar- te e orar por ti -

� Pelos problemas e pelos prantos que me causastes -

� Pelo medo e pelas preocupações queme esperam
, � Por comidas, roupas e brinquedos -

� , Pôr limpar-te o nariz-
• CUSTO TOTAL DEMEU AMOR-

NADA
NADA

NADA
NADA

NADA

NADA

NADA

Quando o menino terminou de ler o que suamãe havia escrito tinha os olhos cheios de lágrimas.
Olhou nos olhos damãe e disse: "Eu te amo, mamãe III"

,

Logo após, pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme: "TOTALMENTEPAGO"
Assim somos nós adultos, como criança, querendo recompensa por boas ações que fazemos. Às vezes é

,

difícil entender que amelhor recompensa é oAMOR que para sorte nossa é GRÁTIS.

Basta querermos recebê-lo em nossas vidas.

, Mãe, parabéns pelo exemplo de amor semmedida. Com afeto.

É o que deseja a Família Parcimóveis

Colaboração Prof. Lediane

"Trabalhando em

equipe, tornamos seus sonhos realidade"
• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. �� Área" o terreno: 2.296m2
�\< '

�� Ele-v tior
�� Playground

'�� Salão de Festa

cf Churrasqu�ira e Varanda
.

�� Bicicl'etârio

. ��. Apartarríentos de 1',17" 2 e 1231p2 ..
cf 1 suíte + 2 qtos ou cf 1 suíte + 1 qto
�� Sala de estar e jantar
» Sacada cf churrasqueira
�� Cozinha e lavanderia

�,'

�� 2 garagens por apartamento

esiõel1cial
NO)'OJ{01UZ

LOCALIZAÇÃO: Rua Lourenço Kanzler • Nova Brasília (Pró�.,Weg .1)
... � ;ii',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Imobiliária MenegoHi LIda.•

http://www.immenegotti.hpg:com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.b�

•

IMOBILIARIA

MENEGOTTI (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - centro •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

•

I

•

•
==VENDA== 5406 TERRENO - NOVA BRASILlA - RUA N;36 JOSE
EMMENDOERFER - TERRENO 28 X 25=700 M2.
Área do terreno 700.00 m2 Preço venda: 41,000.00

==VENDA== 5415 APARTAMENTO -CENTRO - RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA
- APARTAMENTO COM 01 SUíTE + 01 QUARTO DEMAIS DEPENDÊNCIAS 01
GARAGEM NO EDiFíCIO JARAGUÁ. OBS: RCAM COM MOVEIS COZINHA, LAVANDERIA,
BANHEIROS, QUARTOS. ACEITA CASA OU APARTAMENTO DE MAIOR VALOR
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 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 DE
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== 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

CRECI W 550-J

{{{:i
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

•

==VENDA== 5402 TERRENO - TRES RIOS DO NORTE - RUA N;897 TRES

RIOS DO NORTE - TERRENO;71,74M X 627,27.= 45000M2 - RUA N;897
TRES RIOS DO NORTE.
Área do terreno 45,000.00 m2 Preço venda: 100,000.00

==VENDA== 5318 TERRENO - AMIZADE - 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 venda: 40,000.00

==VENDA== 5409 CASA
JARAGUA ESQUERDO - R. MARIA

STINGHEN,63
CASA NO JARAGUÁ ESQUERDO
COM 01 SUíTE +01 QUARTO,

SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E

GARAGEM.
Área do terreno 325.00 m2 Área
Benfeitorias 93.00 m2 Preço

venda: 65,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

RANCHO
IMOVErIS

Umaparceria correta..
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

-373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

ranchotê parcímovele.com.br

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

Cód. 1165 - Casa mista com 165,00m2 - 02 quartos - bwc -

garagem - sala - cozinha - Terreno com 392,00m2 - Rua

Henrique Friedmann - R�b8.000,00 - à vista 01:1 aceita casa

na praia para troca.

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

I

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

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

serviço - varanda - churrasqueira - sala comercial - Terreno
com 243,00in2 - 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 Correa, 55 - R$100.000,00 - Troca-se por
casa ou apartamento em Jaragua do Sul.

•
Cód. 1159' 2 Casas madeira com 200,OOm2 - quarto - sala
cozinha - bwc - Terreno com 520,00m2 - Rua Ernesto Piseta
- R$50.000,00 - Negociável.

brado em alvenaria
com 200,00m2 - 3

apartamentos - parte
externa do imóvel
semi-acabada - Ter
reno com 352,50m2-
R$100.000,00 - Ne

gociável com imóveis
de menor valor- car-

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód. 1162 - Terreno com 400,00m2 - Plano - infra-estrutura com

pleta - Terreno com fundação para casa com 180,00m2 - Rua
Lateral Olimpio José Borges - R$16.000,00 - Negociável.

Cód. 1181 - Casa mista com 420,00m2 - 04 quartos - 02 suítes - 03
bwc - 02 garagens - sala - copa - cozinha - lavanderia - depósito
- despensa - jardim - Terreno com 450,00m2 - Rua Plácido Afonso
Raussisse - R$90.000,00 - Negociável com carro ou casa de me

nor valor.

VENDE-SE
AMIZADE - GUARAMIRIM

Cód. 1117 - Casa alvenaria
com 160,00m2 com 03 quar
tos - 01 suíte - 02 bwc - 01

garagem - sala - cozinha -

área de serviço - Terreno com

480,00m2 - Rua Jaime Bardim,
177 - R$45.000,bo - Negoci
ável com carro - Entrada de

R$30.000,00 + parcelas - sal
do devedor R$15.00á,'00.

•• • •

Cód. 1121 - Casa em :
alvenaria com �
105,00m2 - 04 quartos '

- 01 bwc - 01 garagem ,
- sala - cozinha - lavan-
deria - Terreno com

450,00m2 - Rua João ,

Bona
_

- Lateral, - �
R$40.000,00 - Entrada
R$30.000,00 e assume

financiamento - Saldo '

devedor R$10.000,00.

Cód. 1059 - Casa em

alvenaria com

161 ,00m2 - 02 quartos ,
- 01 suíte - 02 bwc - 01

garagem - sala - cozi- ,

nha -lavanderia - chur

rasqueira - .Terreno
com 420,00m2 - Rua
João Solte r Correa -

R$35.000,00 - Negoci
ável com imóveis de
menor valor.

VENDE-SE
DIVERSOS BAIRROS - GUARAMIRIM

Cód. 1168 - Casa madeira com 90,00m2 - 3 quartos - 01 bwc
cozinha - sala - varanda - Terreno com 401, 18m2 - Rua Ermínio

,Stringari - Lateral - Bairro Corticeira - R$13.500,00 - Negociável. •

Cód. 1084 - Casa em alvenaria com 110,00m2 - 02 quartos - 02
bwc - copz - cozinha - jardim - lavanderia - sala - varanda -

Terreno cor:r(750,00m2 - Estrada Bananal do Sul - Bairro Beira
Rio - R$25.000,OO - Negociável com imóveis próximo do centro '

em Guaramirirn.

Cód�'1085 - Casa em alvenaria com 180,00m2 - 04 quartos - 03
bwc - 01 garagem - churrasqueira - copa - cozinha - depósito
- jardim - lavanderia (. piscina

- sala - varanda - Terreno com

480,00m2 - Rua São João Batista, - Centro - Schroeder -

R$50.000,00 - Negoci;avel com imóveis em Guaramirim ou

Jara ua do Sul.

• •• •

Atendemos aos sábados das 8hs às 12hs

•

,

MARIMAR IMOVEIS
•

•.

,

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

. U

MAlllMAR
IMOVEIS

TERRENOS:

rVieirãS-Ref.13�C0rii áreãl
I de 600,00m2 próx. a creche. I
I �alor R$ 25.000,00 (negoci-I
ávels).

I Barra do Rio Molha - Ret.1
• 111 - Lateral da Rua Ana I

IzaCko, c/ 774,00m2, na Rua
Frederico G. Schimitz, (boa I

• I visão). Valor R$ 25.000,00.1
I(Ace.ita-�e automóvel elcaminhão, como parte
Ide pagamento). I

� I Baependi - Ret. 50 - Com Iárea de 11.103m2, próx. a.

I Metalurgica Trapp, a aproxi-I
I madamente 800m da Rua I
I
Pref.. Waldemar GrUbba'lPussui casa e rancho de

I madeira; lagoas de peixes. I
I Valor R$ 170.000,00 1Amizede » Ret. 74 - Com

.. I área de 325,OOm2. Valor R$I
• 113.000,00 (Próximo ao Sa: I

�ã�AmizadeL_ ...J
r--'------,

I �/uguel I
I * Sala Comercial com apro-I

• I ximadamente 115,OOm2. va-I
Ilo� do Aluguel R$ 385,00 p/I
Imes. I' * Apartamento com suite

•

I mais um dormitório e demais I
I dependências.

Valor do AIU-I
.. t.?uel R$ 550,00 p/mês.

_...J

Barra do Rio Cerro - Ref. 26
1- Casa Mista, com 02 dormitóri-I
los e demais dependências. Va-I
, lor R$ 24.00p,00 ...J...._-----

r--------,

I Czerniewicz
- Ret. 65 - casalem alvenaria com oi suíte, 03

I dormitórios e demais depen-I
I dências. Valor R$ 48.000,00,1

- Próximo ao Pama,
I Amizade - Ret. 68 - Casa em I
I alvenaria com 03 dormitórios el
I demais dependências. _valorl
I
R$ 35.000,00. (Aceita-sei'parcelamento).

I Barra do Rio Cerro - Ret·1
136 - Terreno na Rua BertalWeege com 7.500,00m2, com
[casa em alvenaria comi
1120,00m2. Valor R$I
1140.000,00 (NegOCiáveis'laceita apto. como parte de

I pgto.)
.

I
I Amizade

- Ret. 70 - Casa em I
I
alvenaria com 140,00m2, terre
no com 624,00m2. Valor R$I
141.000,00. (Aceita casa atél
LR$ 20.000,00L ...J

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

rBãfradoRi'OCerro.. Ret-:'
162 Terreno comercial na Berta I
IWeege com 560,00m2, comi
Icasa em ma?eira. ValorR$140.000,00. (A aproximada
I mente 200m da Malwee). I
I Barra do Rio Molha - Ret·1
177

- Casa em alvenaria com

I140,00m2, sendo 01' suíte, 02
I dorimitórios e demais depen-I
I dências. Valor R$ 43.000,00'1
JAceit�eJ:arcel�ento.L_ ...J

APARTAMENTOS:

Vila Lenzi - Ret. 48 - Com
I área de 74, 17m2, 03 dormitóri-I
lOS e demais dependências. Va-Ilor R$ 50.000,00
L ...J

SíTIOS:

r:-------:1

I
Três Rios do Norte - Ret. 371Com área de 23.400m2, com
150% plana;com nascente de I
I água. Valor R$ 53.000,00 ISchroeder - Ret 71- Com área
Ide 27.500,00m2, pussui uma I
I casa em alvenaria, plantação de I
LPalmit� Valor R$ 50.000,00 ...J

• • •

I Vila Rau - Ret. 42 - Com área I
I
de 352,00m2, próximo da Unerj, IEscolas, Mercados e breve

I Parque Idustrial. Ótimo pi inves-I
I timentos. Valor R$ �5.000'00'1Aceita como parte de pa-
I gamento casa ou carro até I
I R$ 30.000,00. Ideal pi inves-I
L!imentos_Qocação)__ ...J

I Figueira - Guaramirim Ret·1
178- Construção Mista, com área

Ide 367,00m", sendo 04 dormitó-

I rios, 02 suítes, 03 bwc, depen- I
I dência de empregada e demais Idependências, possui piscina,
I área de festas com churrasquei-I
I ra, Valor R$ 80.000,00. Aceita-I
se troca por um sítio de me-

I nor valor ou parcelamento.) I
L .....:._...J

•

•
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DÊ ESTA SEGORANCA PARA SOA FAMíLIA.�

õiió Seguro•

•

I

•

I

I

•

,. 01 suite, 02 dormitórios
,. Sacada com ehur rascpel ra
.. 01 ou 02 vaga;: de 9'lrogem
" Salão de festas
.. PIQy-grolind
,. Loealí:zação:' Vila Nova

•

.. 7 andares

Condições facilitadas de pagamerf(o
.. direto com a construtora•

APARTAME,NTO
CENTRAL

u. Caetano Schiodin� 3
dorm., 2 bwc e demais

dependências.
RS 52.000,00 negociáveis

ReI. 104 VILA NOVA - R. 727 . Heini Behling,
s/n'. Terreno c/420m2 e casa c/300m2, 1 suite, 2

• qtos, sala, copa, COI., bwc, lav., gOL p/ 2 carros,
piscina e sacadas. RS 120.000,00. Aceita casa

de menor valor e carro

BAEPENDI-c/ 3 quartas e demais dependências,
terrena c/ 513, 75m2•

RS 55.000,00 negociáveis

JOÃO PESSOA - c/ 1 suíte, 2 qtas, sala, capa, roz.,
bwc, lav. e garagem,
RS 45.000,00

CASA
ESTRADA NOVA

cl 2 dorm., e demais
dependências.

RS 40.000,00 negociáveis
Rei. 06 CENTRO- Rua Exp. Cabo Harry Hadlich.
Terreno c/ 367,50m2 e casa c/ 1 79,50m2, 3 qtas,
solo, capo, coz., lav., bwc e gar. RS 110.000,00.

Própriopi Clínica au Escritórios

Rei. 1002 VILA LALAU- Próx.Salão Vieirense.
Sobrado c/ suite + 3 qtos, c/340,OOm2• RS

70.000,00 Aceita apto au casa de menor
valor, carro e parcelamento.

TERRENOS,
VILA LENZI
Terreno cl 892m2•
RS 25.500,00

Terreno cI671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUB
TERRENOc/ 282,OOm2 e casa de madeira,c/

84,OOm2• Rua Heleodora Borges, prôx. Duas Rodas.
RS 40.000,00 negociáveis

VILA NOV� terrena c/646m2, próx. Gatas e Atas.
RS 40.000,00 negociáveis

I,

.VOCÊPODETERUMA
BELAVISTA

: YI�T�
•

•

Ref. 3802 - VILA NOVA - 3
dormitórios - 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
- C/ 2 dormitórios, sacada, salão de festas, play

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

ED. SCHIODINI- SALA COMERCIAL na Ruo Mal.
Deodoro da Fonseca· cl 84,OOm2, 4' andar ..

Entrada + parcelamento

Rei. 3806 CENTRO - Ed. Menegotti,
COBERTURA c/ 20B,59m2 contendo 1 suíte, 2

dorm., sala, copa, COI., bwc., lav., gar., churrasqueira. :
/. RS 97.000,00. Aceita propostos •

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃODE ��VENDAS" 9965-9934

•
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CADERNO PARCIM'ÓVEIS S.�.B/;.?��.l.�.d.�;r:�!�.��.����

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

CENTRO - Terreno, R. Luiz Spezia,
c/390m2. R$ 28.500,00

VILA LALAU - c/130m2, terreno,
374m2, 3'qtos, sala, coz., lav., bwe., I

gar. R$ 65.000,00

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

TRES RIOS DO NORTE - casa cf 3 qtos,
1 sala, 1 eoz. R$ 15.000,00 + par�.

SEJA DONO DO
SEU PRÓPRIO
NEGÓCIO

Lanchonete mobiliada
e com estoque, em
funcionamento.

Centro. R$ 16.000,00
negociáveis.

FIGUEIRA - casa alv., c/ 1 suíte, 2

qtos, 2 salas, coz., dispensa, lav., gar.
Rua 426. R$ 79.000,00

ED.
BRUNA
MARIANA
- c/ 2 qtos, 1

solo, sacada,
eoz., bwe,
lav., área de
87m2. R$
20.000,00
+ pare.

CENTENÁRIO
- R. Alwin

Otton, 190, c/
2 suítes, 2

qtos, 2 bwc, 2
salas + dep.,

c/280m2

VILA LENZI -

Casa alv., 1 suíte,
2 qtos, bwc, solos,
coz., rnob., lav"
portão eletrônica.
R$ 75.000,00
ou R$
62.000,00 +

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

SAO LUIS -

Sobrado c/ 1
suíte + 3 qtos,
2 salas, coz.,

copa, lav., bwc,
gar., R$

115.000,00
ou R$

70.000,00 +

parco

suíte, 2 dorm., 2 .

salas, 1 sala c/
lareira, cOZ., lov.,
sacadas, energia
solar. R$
105.000,00 o I

R$ 65.000,00
+ parco R$
495,00 5D R$
40.000,00.

LOTEAMENTO
LUMENGARDEM

$

- - -

LOCAÇAO GALPOES

ÁGUA VERDE - rua dos
escoteiros, c/4 qtos, sala,
cOZ., copa, lav., bwc, gar.,
R$ 75.000,00 nego

JARAGUÁ ESQUERDO
Rua da Paz - lateral, c/ 1

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

240m2• R$ 110.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fiirassol
IMÓVEIS

371-7931BPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J E-mail -girassolimoveis@terra.com.br

cód. 1173 - Santa Luzla- Casa de
alvenaria -154m2, 01 suíte + 02 quartos

e demais dependências.
R$ 55.000!00

Cod. 3001 Lotes em Santa Luzia
480 m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00

entrada + 84x de R$ 220,00

suíte + 02 quartos e demais dependo R$ 90.000,00

cse. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

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

, Cód. 3116 - Agua Verde - terreno 855m2 - 01 suíte + 04 quartos e demais dependo
(30x28,5). R$ 36.500,00 R$ 140.000,00

Coo. 2063 - Apto Ed. Vila Nova - 03 qtos e demais

dependo R$ 5O.870,00-Entrada de R$ 25.000,00
+Rnan. CEF ( Valor prestação R$ 394,00).

- (

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizade.

R$ 60.000,QO

cód. 1169 - Vila Lalau - 03 quartos e

demais dependo - 180m2 - R$ 55.000,00

Cód. 1167 • eentro- Casa alvenaria com 400m2
- terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05 quartos e
demais dependo Com 05 vagas de garagem. R$

. 300.000,00 - aceita troca por apto menor valor.

ALUGA-SE

Centro - Ed.
Schiochet - apto
ej 01 suíte +

02 quartos
Fica cozinha sob

medida e

moveis, BWC e

quartos.R$
600,00 +

condomínio •

cód. 1166 - Vila Lenzi - Lot.
Piermann - Casa alvenaria

cf 68,70m2 - 02 qtos e

demais dependo Terreno
442,00m2. R$45.000,00 .1
aceita entrada de R$ . I
20.000,00 + saldo : I
parcelado

Cód.1162 �Centro - casa 154,89m2, 4
qtos e demais dep. Terreno 342,60. R$
115.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015-
barrasul@netuno.com.br •

O LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

465,.00m2(15x31), 12 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 RUq João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - 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 eletrônico - R$ 160.000,00 aceita carros

no negócio até R$ 80.000,00

RIO C�RRO II - Chácara com 70.000,00m2 �
(70x1000), 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

lagoas, terreno c zcachoeíra e nascente,
e

localizada na SC-416, Rio Cerro II, distante
15 km do Centro - R$ 150.000�00 ou 50% de

entrada saldo até 6 meses, aceita casa até e

R 50.000 rro até R 12.000 00

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

•• • •

BARRA DO RIO CE RO - sobrado serm-aca a o c

234,OOm2, terreno com 405,00m2 (13,50x30,OO), piso inferior
com 138,00m2, garagem, sala deestar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suite, sala,BWC
social, Rua 522 s/Norne, R$ 70.000,00- 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.

• •

'N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

LOCAÇAO
CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e demais
dependências. Rua Fêlix Richert, lote 45,
Estrada Nova. R$ 180,00.

CASA DE MADEIRA - c/ 3 quartos e demais

dependências. Rua 25 de Julho, 1413, Vila
Nova. R$ 240,00

CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e demais
, dependências. Rua José.Martins, Três Rios do
Norte. R$180,00.

'

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e demais
dependências. Rua José Martins, 4305, Três
Rios do Norte. R$ 280,00.

CASA EM ALVENARIA-c/ 3quartos e demais

dependências. Rua Ângelo Júlio Baruffi, 227,
Ilha da Figueira. R$ 350,00.

APARTAMENTO - c/ 2 quartos e demais

dependências: Rua Osvaldo Glatz, Resldencial
Jardim das Mercedes, Vila Nova. R$ 300,00.

• APARTAMENTO - c/ 2 quartos e demais

dependências. Rua José Theodoro Ribeiro,
2744, Ilha da Figueira. R$ 250,00.

APARTAMENTO - c/ 1 suíte + 2 quartos e

demais dependências. Rua Fritz Bartel, Res.
Reinaldo Bartel. R$ 350,00.

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

vilsoncorretor@terra.com.br

Fone 371-2357

•

•
"

•

ÁREA
COMERCIAL

ÁREA TOTAL 8.500M2, Cf 3
CASAS.

NA BARRA DO RIO CERRO.
ACEITA-SE GARRO, IMÓVEL E

PARCELA.

R$ 170.000,pO

•

•

•

•
"

•
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SÃO LUIZ - vende-sei el 150m2, rua
asfaltada. R$ 52.000,00. Tratar: 376-
2470 ou 9106-2270 el Giovane.

. .__ .

ImovelS

LAIIÇIl/Y/EIITO

ALUGA-5E-quartos mobiliados. Tratar: .

370-3561 el proprietária.

ANA PAULA - vende-se, de material,
na COHAJA, el 4 dorm., 2bwe, sala,
eoz., garagem. R$ 22.000,00. Tratar:
rua das Flores, 239 - Ana Paula.

BARRA DO RIO CERRO-vende-se, el
240m2, nova. R$ 150.000,00. Aeeita
se carro. Tratar: (48) 9117-0805 ou

376-2896 el Marco.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se, el
120m2, terreno el 305m2 el suíte, + 2

dorm., sala, eoz., copa, bwe, lav.,
varanda e garagem, próx. Malwee.
Aceito chácara em Jaraguá. R$
65.000,00. Tratar: 376-2166.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,

Clio Authentique'l.O BV

• Farol!! com Duplo Ranetor ótico
• Vidros Verdes
• Fabricado no Brasil

CIIO 2 portas ENTRADA +12]1[ \-IXAS

nede Renilult. 183 Conccsstonárías no Brasil,

ºicav� BLUMENAU
322· 880�

tTAJAi
346·7400

de alvenaria, el suíte, 3 dorm., bwe,
lav., sala, copa, 2 eoz., garagem. R$
17.000,00. Tratar: 372-3822.

BARRA VELHA - vende-se, 3 casas.

Tratar: (47) 456-3338 el Maria.

BARRA VELHA - vende-se. Tratar:
371-6238.

CENTRO - vende-se, mista, el 2

quitinetes de alv., + 3 dorm., sala,
copa, eoz., lav., garagem, terreno el
450m2, rua sem saída. R$ 55.000,00.
Aceita-se casa na praia até R$
25.000,00. Tratar: 371-6069.

CENTRO - vende-se, sobrado, el
300m2, el terreno 560m2, mobiliada.
Tratar: 9953-9966.

COMPRA-5E - imóvel na praia, próx.
ao mar. Tratar: 372-0665.

GUARAMIRIM - vende-se, de

alvenaria, na rua 28 de Agosto. Ou

troca-se por imóvel de menor valor.
Tratar: 373-1041 ou 373-0018 el Marli.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, el
130m2, de alvenaria, seminova, suíte,
2 dorm., wc social, sala, eoz., lav.,
garagem pI 2 carros, toda de piso
cerâmico, terreno el 375m2, no lot.

Juventus. R$ 60.000,00 ou R$
39.000,00 + 156x R$ 330,00. Tratar:
9976-2338.

JOÃO PESSOA-vende-se. Tratar: 371-
0882 oll276-2653 el Rosáne.

JOÃO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, el 53m2, 2 'dorrn., sala,
eoz., terreno el 360m2, Cond. Dona
Benta. R$ 12.500,00 assumir

prestações. Tratar: 376-1701 el
Airton.

LOT. CAMPO SAPIERO - vende-se, ei
piscina, 85m2, 2 dorm., varanda, bwe,
piso cerâmico, sala, eoz. mobiliada,
toda murada e com jardinamento,
terreno el 560m2. Área nobre e alta.
Tratar: 9973-5510.

PENHA-vende-se, a 300mts do mar,
ou troea-s epor casa em Jaraguá.
Tratar: 371-3132 el Lurdes.

PROCURA-5E- moças ou rapazes que
queiram dividir aluguel, não fumante.
Tratar: 372-8882 ou 9994-8622 el
Daniel.

SÃO BENTO - troca-se por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: (47) 634-2831.

Clio Authentique '1.0 BV
.. 5 Portas
.. FarQI$ com Duplo Refletor Ótico
.. ParachOlJ.lesoa cor da carroceria
.. Vidros Verdes

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

SCHROEDER - vende-se, 2 terrenos

el 1 casa de 8 eomôdos em alvenaria.

R$18.00d,00. Tratar: 276-1226 u 9952-
2746 el Suely.ou João.

SCHROEDER - vende-se. R$
5.000,00. Tratar: 370-6719 e� Sonia.

VENDE-5E- el 150m2• R$ 55.000,00.
Tratar: 273-0687 el Claudio.

VENDE-5E - 2 casas de alv. no mesmo

terreno, el escritura. Uma casa el 2
dorm., e a outra el 3 dorm. e demais

dep. R$ 52.000,00. Tratar: 371-8116
ou 9124-2786 el Marlene.

VENDE-5E - quitinete, ou troca-se por
terreno ou casa pequena no centro.
Tratar: (11) 6976-9448 el Cecília.

VILA lENZI - vende-se, de alvenaria,
el 194m2, terreno de 14x25, el 1 suite,
3 quartos, 2 bwe, sala ampla, copa,
cozinha, garagem p/3 -

carros,
lavanderia, churrasqueira, prox. Colégio
Giardini Lenzi(Vila Lenzi). R$85.000,00.
Tratar: 372-3922 Creei 9238

AMIZADE-vende-se. Tratar: 371-0882
ou 275-2653 a noite.

Expression
Clio Expression '1.0 �V
• Ar-condicionado
• Alr Bag Duplo
• Travas Elétrlca� com Controle Remoto por
Radiofrequência

.. Travamento Automático das Portas a partir
de6km.lh

iii Calotas Integrais" Jogger"

Vale do Itajaí e Litoral.Norte - se

FINANCEIRA

RENAULT
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2 CORREIO DO POVO

Centro:oporfomenfo Ed. Eldorado com úreo fofol de 135,00m',
suífe + 02 dorm., sala r:/ sacada, cozinha mobiliada, ôreu s�rviço
mobiliada, bwr-scdnl, garagem, piso laminado - Valor RS
68.000,00.

Ltda.

SÁBADO, 10 de maio de 2003I

r

ua

São Luis - ótima casa em alv. com
área de 260,00rrr, 03 dorm. + dep.
empregada, sala ampla, cozinha
grande, bwc-social com banheira,
bwc-serviço, área serviço, dispensa,
garagempi 03 carros clporteiro
eletrônico, ianelas todas gradeadas,
piso em cerâmica e parque, piso

superior com área de festa e sala de
iogas, terreno 400,OOrrr valor RS
73.000,00 (negociáveis) - Próx. ao

CAIC e ao Mercado Franza.

Centro: casa em olv. c/ éree 220,00m' - 03 dorm.+ dep.
empregada, 03 salas;cozinha, 02 banheiros, ,rea serviço, garagem,
,rea de fesfa - ferreno 500,00m' - Valor: RS 130.000,00 -

(Próx. Escola Valdefe Piazera)

Jgua Esquerdo (Lot. JwentosJ-casa com ,rea 230,OOm'
SUÍfer:/banheira + dosef, 03 oonn., 03 salas, cazinha riannóriossob
medida, 02 banheiros, ,rea serviço, órea de Ie�a r:/ churrasqueira,
garagem p/02 carros - ferreno 380,00m' - Valor: RS 85.000,00.

Centro- ólima casa em olv. r:/ ,rea 500,00m'-suífe + 02 donn.,
03 salas, cozinha mabdiada, salaesaifório, lavabo, 02 banheiras, órea
serviço, garagem p/04 carros, dep. empregada, ,reaf�o - ferreno

1.000,00m' - Vrior a combinar. (aceita apartamenfo)

Imobiliária Jardim Jarag
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - F0NE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471

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

o
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m
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z
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São Luis - casa semi-nova c/ ,rea 130,00m' - suíte + 02

donn., sala, cozinha, bwc-saciol, ôren serviço, garagem - ferreno
380,00m' - Valor: RS 65.000,00.

Centro: oportome�to Ed. Morojó - r:/ ôreu fofol de 137,00m',
suífe + 02 dorm., sala c/ sacada, bwc-sociol, cozinha r:/
móveis, ,reo serviço; garagem - Valor: RS 65.000,00.

(entro: ótima casa em alv. ri úren total de
500,00m', suíte + 03 dorm., 04'50105, 02
banheiros, cozinha com arm,rios sob medida, órea
serviço, dispensa, dep. empregada, garagemp/04
carros, éren de fe�a com churrasqueira, pisdna e

jardim - ferre no r:/ órea de 4.700,00m'.
(valara combinar).

Vila Lenzi- casa c/ éree 230,00m'-suife + 03 quartos, 02 salas,
cozinha mobiliada, bwc-sadal, bwc-serviço, úren serviço, pisa superior ri
suíte e sala r:/sacada, garagem, ferreno r/600,OOm' + sala comercial ri
30,00m'- Valar: RS 75.000,00 (acena imóvel inenorvalor na Vilã Lenzil.

Vila Rau-casa em alv. c/ éren 1 00,00m'-03 dorm., sala,
cozinha, banheira, éreu serviço, garagem - terrena 330,00m' - Valor:
RS 42.000,00 - próx. UNERJ.

AMIZADE Ihácnru
próximo do centro da cidade
com área de 2000,00m2, área
com lagoa de peixes, arvores
frutíferas, casa em alvenaria
com 100,00m2,
RS 70.000,00 (negociáveis),

tlha da Figueira -excelente casa em alv. com uma visão panorâmica
ri úreo total de 248,00m'-02 suítes + 01 dorm., sala estar ampla,
sala de janfar, cazinha mobiliada, 02 banheiros, ôrea serviço, ,rea
de festa, garagem p/02 corras - ferreno 1.400,00m'.
Valar: RS 160.000,00 (Próx. Posfo Behlingl

Vila Nova-cosa c/ éren 200,00m'- suíte + 02 quarfos,
02 salas, cozinha, bwc-sadri, Í1rea serviço, óreo de f�aigaragem
p/ 02 carros, terrena c/ 450,00m' - Valar: RS 110.000,00.

Centro-ótima sobrado r:/ úren 250,00m2 -suíte c/ banheira e

closet + 03 quartas, 02 salas, cozinha mobilioda,'bwc-sodal, ,rea
serviço, ,rea de festa, piscina, garagem p/ 03 carros, terreno c/
400,00m2 - Valor: RS 170.000,00.

,

Czerniewicz - cosa semi-nova c/ área 182,00m' -

suíte + 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, área
serviço, churrasqueira, garagem p/ 02 carros - terreno

380,00m' - Vaiar: RS 85.000,00 (negociáveis).

Centro -

apartamento Ed.
Schiochet - c/
área total de
180,00m', suíte
+ 02 dorm.,
dep. empregada,
solo com sacada,
bwc-social,
cozinha com

'

móveís, área serviço, garagem, salão festa e piscino.
Vaiar: RS 87.000,00 (negociáveis).

lOCACÃO:'
(entro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cl 400m' - 02 suites + 02 dorm. dep. empregado cl bwc, 03 solos,
cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo, socada coberto c/ churrasqueira, área serviço, garogem pi 02 carros -

vaiar a combinor.
'

Centro: ótima casa pi fins comerciois cl vórias repartições e ótimo estacionamento - RS 1.200,00 negociáveis,
JaraguÍl Esquerdo: lot, Juventos - sobrado piso superior cl 02 quartos + dep. empregada, sola c/ socada,
cozinha, bwc-sociol, área serviço, área churrasqueira, garagem - RS 300,00.

.

Barra Rio Cerro: cosa em olv. c/ 03 quartos, solo, cozinha, 02 banheiros, área serviço, churrasqueira, garagem
- RS 350;00 (próx. Malwee),
Vila lalau: Ed, Teresinho apartamento cl 02 quartos, sala cl sacada, cozinho, banheiro, área serviço, garagem
- RS 280,00 [prôx. Máster Vale Piscina),
Centro: Id, Gardênia oportamento c/OI suite + 02 quartos, solo cl sacado, cozinha, banheiro, área serviço, dep,
empregado, garagem - RS 400,00 Ruo: Baróo Rio Branco.
Centro: Ed. Florença ótima. sala comercial c/ 117,00m' - c/ 03 ambientes mohilicdn e com ar condicionado -.RS
450,00.
Vila Lalau: ótima sola amplo com órea de 1200,00m'- RS 750,00 (próx. loja Renoult)

(entro - ótimo apartamento omp o no E , Riviera - c

área foto I de 145,00m', suíte (mobiliado) + 02 dorm., sala
amplo com socada, bwc-sociol, cozinho mobiliado, área

serviço, terraço, garagem p/ 02 carros -

Valor: RS" 05.000,00

Centro:opartamenfo Ed. Dom Lourenço (nova) - cam óreo tofol de
135,00m', suite + 02 dorm., sala r:/ sacada, cozinha, óreo serviço,
bwc-sofiol, garagem -'Valar RS 107.000,00.

Centro:oportwnenfo Ed. Klein (semi-novo) - ri ,rea total de 135,00m',
suífe + 02 dorm., sala ri sacada, bwc -social, cozinha mobiliada, éreu
serviço, garagem p/ 02 carros Valar: RS 110.000,00.

TERRENO:

Vila Nova: vende-se, ótimo terre� c/392m' (l4x28). Ruo Artur Gumz. RS 48.000,00
Vila Nova: terreno plaino residencial com área de 520,00m1 - no Rua: Tibério Rozza, fundos da Clinico
Santa Cecília - RS 30.000,00.

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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IMÓVEIS

LOCAÇAO:
60 I • CASA DE ALV. � ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos. RS
300,00
603 • tASA DE MADEIRA· CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
605 • CASA ANTIGA ALV•• CENTRO (próx. Brega &

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. + QUlTINETE (mesmo terrenol •

VILA NOVA (próx. Gatos & Atas) . RS 450,00
609 • CASA DE AL V•• JARDIM CENTENÁRIO c/ 3 quartos,
churrasqueira. RS 400,00
610 • EXCELENTE CASA DE ALV. C/700m2 CENTRAL

(mobiliada).
611· CASA DE MADEIRA· JOÃO PESSOA (perto da

ponte de Schroeder) - c/ 2 quartos. RS 220,00
613· CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA
COMERCIALMENTE) c/ sala em 2 ambientes c/ lavabo, 3 quartos,
2 bwc's, dep. empregada. RS 800,00
620 • CASA de alvenaria próxima a Weg II c/ 2 quartos = RS
400,00.
623 - APTO· CENTRO - c/ 2 quartos, sacada c/ ehurrasqueria.
RS 310,00.
629 - APTO· CENTRO (próx. Marcatto) c/ 3 quartos,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros. RS 825,00
631 - APTO· INíCIO DA ILHA DA FIGUEIRA c/ 2 quartos.
RS 280,QO
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão
510. Luzia) c/ 2 qtos = RS 180,00 ** c/ 3 qtos = RS 280,00 **

c/l qto = RS 160,00
633 - APTO· CENTRO - R: Barão do Rio Branco, c/ 3 quartos,
solo c/ sacada. RS 350,00.
634 - APTO NOVO - CENTRO - R: João Picolli, c/ 1 quarto. RS
350,00.
635 - QUITINETES • ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir
�e RS 225,00 + condomínio
655 - SALA COMERCIAL no calçadão c/120 m2 = RS
3.200,00.
m - SALAS COMERCIAIS· SA'NTA LUZIA (ao 'lado Mal.

Construção Sta. Luzia). A partir de R$ 150,00
657 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO
f!yndos Posto KM 7J - c/50m2. RS 220,00
ill- SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO· RES. ROYAL
MRQ c/18m2. RS 300,00
H9 - SALA COMERCIAL • CENTRO MÉDICO
MPNTOLÓGICO c/ 3 ambientes (recepção conjugada) . RS
250,00
9M - SALA COMERCIAL ( l' piso) • VILA LALAU - c/
300m2, estacionamento na frente. RS 670,00
m- SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUEIRA
/J!Jjx. Homago) - c/30m2. RS 300,00
m.. - SALA COMERCIAL TÉRREA • VILA !ENZI c/50m2.
RS 220,00
m..: SALA COMERCIAL NOVA· TÉRREA (/undos) -

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

WlIB.0 (ao lado Macon c/32m2. Apartir de RS 250,00
§ZLSALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE • CENTRO
c/ 40m2. RS 270,00
Mi:5ALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP.
�HARRY HADLlCH) c/50m2. RS 280,00
m...:_SALA COMERCIAL TÉRREA· BARRA DO RIO.
mRQ__. IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2,
2 ambientes. RS 300,00
�ALA COMERCIAL NOVA· ED. TOWER CENTER -

WlrRQ c/65m2, c/ cozinho, garagem. RS 400,00

�ALA COMERCIAL NOVA ·,CENTRO (ao lado
�) c/ 123 88m2. RS 700 00
fig

, , ,

�LA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp.
�eom m

, 1 bwc. RS 270,00
�LPÃO • BARRA DO RIO CERRO - c/363m2
terreno cf 530m2, c/ ligação trifásico. RS 700,00 ,

'

�RRENO • CENTRO lao lado Divif/ex) el 800m2. RS
,00

�RRENO • CENTRO (ao lado Wisdom) c/500m2. RS
,00

CORREIO DO POVO 3

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - .371-3124 - 275-0722
A. www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

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

hidro, 02 quartos. RS 150.pOO,00

f447- SÃO LUís - CASA DE ALV. - cl 140,00m2 em

terreno de 900,00m2 ( 15 X 34 ) - 3 quartos, garagem pi 02
carros. RS 115.000,00

1088· AMIZADE � CASA DEALV. cl 115m2 - suíte, 2
quartos, garagem. RS 78.000,00

1116 - CASA DEALV•• BARRA DO RIO CERRO- c/
180m2, suíte + 4 qtos. RS 70.000,00

1461 - GARIBALDI· SOBRADO cl 260m2 - suíte, 3
quartos, sala cl sacada, churrasqueira, garagem pi 3
carros.RS 100.000,00

1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DEALV. cl
200m2, terreno cl 800m2 (20 x 40) - 3 qtos, 2 bw(s,

, churrasqueira, piscina. RS 120.000,00

NECESSITAMOS PARA VENDA
DE LOTES ATÉ

R$ 25.000,00, PARA ATENDER
CLIENTES CADASTRADOS.

VENDAS:

1004· CENTRO· SOBRADO DE ALV. c/270m2, terreno el
899m2 (31 x 29) - 2 suítes, 2 quartos, cozinha mobiliada, dep.
empregada, churrasqueira, vídeo/porteiro eletrônico, aquecimento solar,
garagem p/ 2 carros. RS 280.000,00
1071 • AMIZADE· SOBRADO c/284m2 - suite, 2 quartos,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros.Aceita apto na negociação
1170 • CZERNIEWICZ • CASA DE ALV. c/ 2 quartos, terreno el
300m2. RS 50.000,00
I 171 • CZERN/EWICZ • CASA DE AL V. c/140m2 + edicula de
100m2, suite, 3 quartos, churrasqueira, gargem p/ 2 carros. RS
85.000,00
1175· CZERNIEW/(Z· CASA DE ALV. c/205m2 - terreno c/
1.220m2 - suíte, 2 qtos, dep. empreg., churrasqueira, gilragem p/ 2
carros. RSll 0.000,00
I 190 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/302m2 em

terreno c/ 1.050m2 - suite, 3 quartos, churrasqueira. RS 170.000,00
1 191 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/240m2 - c/ suíte, 2
quartos,sala c/ sacada, garagem e sala comercial no térreo. RS
120.000,00 - Aceito outro imóvel.
1196 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/240m2 em

Iterreno c/870m2 - suite, '3 quartos. RS 100.000,00
121 I • JARAGUÁ ESQUERDO (próximo 00 campo de Juventus)
CASA DE ALVENARIA NOVA - c/ 130,00m2 -suite + 2 aTOS- GARAGEM
P/2 CARROS. RS 58.000,00 (Valor Total), Imóvel financiado."
1213 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO c/ suite, 2 quartos,
sala 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 - Aceita troca por casa

13 13 - VILA !ENZI - CASA DE ALV. c/ 2 quartos, churra'squeira.
RS 68.000,00
1358 - VILA NOVA· SOBRADO ALV. c/368m2 - suíte c/ dosed,
hidra e sacado, 3 quartos, dep. empregada, piscina, churrasqueira e

garagem p/ 2 carros. RS 220.000,00
,1375 - VILA RAU (CON, HABIT. ÁGUAS CLARASI • CASA
DE ALV. c/50m2 - 2 quartos. RS 18.000,00 + financiamento. Aceita
carro, terreno.
1461 - GARIBALDI- CASA ALVENARIA. c/260m2 em terreno

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

- terreno c/ 616,87m2 - 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira, garagem pi
2 carros. RS 60.000,00 - Aceita imóvel em Jaraguá
1994 - GUARAMIRIM - IMIGRANTES (próx. Central da
Modal - CASA DE AL V. c/140m2 - 3 quartos, churrasqueira. RS
55.000,00
2003 - CENTRO (ao lado Jave/) - TERRENO cl 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)
2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO c/468m2 (26 x

18). RS 18.000,00'
2113 - BARRA DO RIO CERRO (próx. Ma/wee Malhasl •

TERRENO c/350m2: RS 17.0.00,00
2115· BARRA:90 RIO CERRO (PRÓX. MALWEEI -

TERRENO c/ 430,88 m2. RS 21.000,00 (Aceita Entrada RS
5.000,00 + parcelamento).
2116 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO c/610m2 (28 x

22). RS 38.000,00
2176· CZERNIEWICZ (próx. ao Pamal • TERRENO c/
13.500m2 c/ frente p/ Ruo Jorge Czerniewicz. RS 540.000,00
2193·ltHA DA FIGUEIRA - TERRENO - c/ 457,25m2 ( 15,50
x 29,50). RS 28.000,00
2353 - VILA NOVA· TERRENOS (próx. Cond. Amaryllis) c/
399m2 (14 x 28,50). RS 31.500,00
2369 • VILA NOVA (parte a/tal' TERRENO c/ 4.651,40m2. RS
150.000,00
246 I • GARIBALDI - TERRENO c/ 21.114,76m2 ( frente e/69
mts, fundos c/ 54mts, lado direito c/ 2linhos de 29,50 + 412 mts,
lado esquerdo c/ 3 linhas de 34 + 13,90 + 444,50mts)
2982 � GUARAMIRIM (de frente pi asfalto pi
Massarandubal - TERRENO c/ 42.372m2. RS 40.000,00
301 I • CENTRO (ED. VIRGíNEAI - APARTAMENTO c/ 2
quartos. RS 65.000,00

.

3351 - APTO· VILA NOVA I RES. JARDIM DAS
MERCEDESc/ 2 quartos. RS 24.000,00 + financiamento
3052 - CENTRO· APTO NO ED. MENEGOTTl- e/140m2, e/3
quartos, dep. empregada. RS 49.000,00
4002 - CENTRO - SALA COML - ED. TOWER CENTER c/
100m2 c/ vaga de garagem. RS 53.000,00 + acabamento final,

3007- APTO CENTRAL C 18811m2c/sufte,2quartos,
dep. empregada, garagem pi 2 carros. RS 70.000,00

1051 - 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. -/LHA DA FIGUEIRA (próx.
Casa das Cortinas} cl 185,30rn2 - suíte, 2 quartos,
churrasqueira e garagem pi 2 carros. RS 75.000,00

1070 - AMIZADE (Res. Blumengartenl • CASA DEALV.
NOVA c/ 154m2 - suíte, 2 quartos, churrasqueíra. RS 97.000,00

1352 - CASA DE ALV•• V/LA NOVA - cl 150,OOm2
terreno de 448,00 m2, c/4 qtos. RS 70.000,00 aceita

imóvel de menor valor na nego

1994 - GUARAMIRIM/BAIRRO IMIGRANTES (próx.
.

CentniModal, CASA DEALVc/ 140m2 - 3 qtos. RS55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Todas as etapas de uma obra

são importantes, 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 Metalúrgico,
que está 18 anos no mercado.

Por suo experiência e

qualidade cornprovodo, á Nilmar

foi escolhido pela Futuro para'
ser suo parceira de construção.

niLmAiI·
Indústria Metalúrgica Ltda.

371-4083

FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Rua Quintino Bocaiúva, 64 Tel. 372-0657 / 371-0696

eREel 8469 - Jaraguá do Sul, se - e-mail: futuroemp@uol.com.br
--� ����

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

(Barra).
Preço: R$ 40.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
cIárea' total203 m2, em terreno de 533
m2. Rua Goiás (Vila Lenzi). Preço: R$
78.000,00

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

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3' dorm),
cI área 122 m2, em terreno de 455

m2. Czerniewicz: Preço: R$
65.000,00

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

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

Vende: casa em alvenaria (3dorm., demais
dep., c/ área pifestas e piscinna), c/ área
207m2, em terreno de 800m2. lateral rua

Frascisco de Paula. Preço: R$ 65.000,00

-+ VEND,E

-+ Terreno cf área 706 m2. Rua Herberto Enke (Barra). Preço: R$
15.500,00 (Aceita caro).

-+ 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$ 24.000,00
-+ Casa alvenaria, (semi acabada) cf área 120 m2, em terreno 392 m2. Rua

Exp. Fidelis Sthinghen (Centenário) .. Preço: R$ 43.000,00
-+ Casa alvenaria (3 dorm.), cf área 180 m2, em terreno de 450 m2. Vila Rau

(Próx. Mercado Brazão). Preço: R$ 45.000,00
-+ Chácara em terreno cf área 196.000 m2, contendo: pastagem cercada;
3 lagoas; casa de madeira. Alto da Serra (divisa Jaraguá - Pomerode).

VENDE-SE

Terreno onde localiza-se o autódromo, c/ ârea 232.000 mê,
edificado cfgalpão em alvenaria c/ área

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

Imóvels Ltda.

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
cI área de 120m2, em terreno de

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

Preço: R$ 62.000,00

Vende: Terreno cI área 420 m2. Rua

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

Preço: R$ 23.000,00

Vende: Terreno cI área 425 m2. Rua
Waldemar Lessmann - Centro (Próx.
Rua Cel. Procópio Gomes). Preço:

R$ 45.ÓOO,00

Vende: Casa de madeira cI área 110

ni', em terreno de 708 m2. Rua José
Theodoro Ribeiro (Ilha da Figueira).
Preço: R$ 110.000,00 (Aceita casa ou

terreno pi chácara)

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 2373 • JGUA ESQUERDO· R: EUGENIO REF 2374 • CZERNIEWICZ· R: CHILE, 150 -

o REF 2365 • BARRA RIO MOLHA - R: OSVALDO
SPÉZIA, 48 - CASA MISTA 150 M2, TERRENO 525 CASA AlV, 170 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM 3 MABBA, 50 _ CASA ALV 100 M2, 3 DORM, BANH, REF 2310 • BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
M2. RS 54.000,00 CARROS. RS 60.000,00 GARAGEM. TERRENO 450 M2. RS 65.000,00 WEEGE - TERRENO 11 60m2. RS 50.000,00

REF 2360 • BARRA RIO CERRO - R:

DOMINGOS VIEIRA, 160 - CASA ALV Cf 120 MI, I

SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 611
M2. RS 72.000,00

REF 3044 • V2'LA RAU - R: no FREIBERGER .;

REF 3213 • ILHA FIGUEIRA. R'. MARAJO _REF 3228· VILA NOVA· R: 994 SEM NOME - TERRENO 385 M $ REF 3224· CHICO PAULA - R: LATERAL R: JOSE
TERRENO 532 M2. RS 53.000,00

. R 5.000,00 ENTRADA + REF 3170 • BARRA RIO CERRO • R: LTO. TERRENO 370 M2. RS 26.000 00 POMIANOSKI- TERRENO 400 M2. RS 26.000,00 -

56 X R$ 300,00 SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00
'

REF 3092· ESTRADA NOVA - R: 1027 URUBICI- REF 3017· GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
LOT. RESID. VARGAS DE OLIVEIRA - TERRENO VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES REF 2382 • ANA PAULA • CASA ALV. RS
341,25 M2. RS 11.500,00 A PARTIR DE RS 16.000,00 21.500,00

REF 2336 • SÃO LUIS· R: TEREZA AGNER
HRUSCHKA, 205 - CASA ALV 150 M2, 3 DORM, BANH,
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 392 M2. RS
65.000,00

REF 2375 • ILHA FIGUEIRA - R: RUDOLFO REF 3230 • BARRA RIO COERRO - R'. EMMA
GROS O M REF 3224 • CHICO PAULA • R: LATERAL JOSESKLAS - 225 - CASA ALV, 11 2, 3 DORM, SCHADE MARaUAD�. TERRENO 4nO M2. o

o

BANH GARAGEM TERRENO 375 M2
'I U POMIANOWSKI- TERRENO 400 M2. RS 26.000,00,. .

RS 18.000,00RS 52.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 10 de maio de 2003 CORREIO DO POVO 7

., 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

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

� ri ue Pialera
Localilaçao: Hen q

Ântônio
(esquina c/�ua bP; o Jaraguá cio Sul

Calos Ferreira) Cen
r

.

., Defronte a concessionária Ford - Centro

., Entrega: Ago/03

., Aptos c/ 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 c/ correção
pelo CUB

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

Laoni
imóveis

CRrC! • ·195$.l·J

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

275-0606
LOTEAMENTO
GRÜN GARTEN

Sua Família merece um Lar aqui.

Localizado na rua Roberto Ziemann, bairro
Amizade.

Possui toda infra-estrutura para se viver
bem .

.

Vendas facilitadas,
financiamento próprio.

Realize seu sonho com segurança!

'1
'w ç
Dia das

Mqes
«noum»

GOMES
ELETROMÓVEIS

I -- I

�
'--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 10 de maio de 2003

Futuro entregQ o segundo
edifício no ano de 2003

I'� Slsrrl�)ll\'" ..:
,

I))� (;ONI)OlIlNIO

H�II de erifra�a com��pisÓ em
orcellanafo Eliane e portas em

ter:nperÇldo com, f�chaduras tetra;, .'.:'/;-"
-' • '-. '-'''';;,-:'0>/:'- -'Y"-,·,·.·,·,··,·······, ,.,.,.,.,-_.,_,.,.,_",- _<-_

-

" -_.,_"., ....
0.0

.,.,-, ... ,.'-'� ,',

t:r;Revestimento\externo em'\pastilhas
erômicos Eliane e textura acrílica;.iN; 'üi';" -_D "

-

_,%' _::;-, g , -

/' :;,: ,':\: ;;'

Salão de Jestas e piscina com

capalllentos em granito amqre.lo
cCJraí e mármore travertino;

\0' +> lf} , '-;;'{-\

fest(]s com churrasquei\,

'pias ranito;
,�'"". :_'. ,- -;c_-

--
- - ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

5232 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado el 440,00m2 - 03
suítes (suíte de casal el
móveis + hidro dupla I 01

suíte solteiro el móveis) - bwe
social - piscina - salão de
festas - sala de ginástica -

Terreno el 596,00m2 -

R$270.000,00 (aceita imóvel
de menor valor)

5260 - SÃO LUIS - Sobrado el
400,00m2 - suíte + 0(3 dorm -

bwe + quitnet c] 54,00m2 +

galpão el 140,00m2 - garagem
pIlO automóveis - ampla área
de festa - Terreno el 2.500,ÓOm2
(30 x 83) - R$230.000,00

Ret. 5302 - Amizade -. Casa alv.
cl 176,79 - 04' dorm - bwc +

edicola nos fundos cf 03 dorm -'

bwc - Terreno cf 450,00m2 -

R$67.500,00 ou R$30.000,00
entrada + 50 R$37.500,00 -

parcela R$546,00 ao mês - HSBC

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS' LTDA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home pagê: www.itaivan.com.br

5283 - NOVA BRASÍLIA - Casa
alv. cf 355m2 - suíte cf closet +
4 dorrn., bwe, dep. empregada,
terreno el 1.509m2, imóvel

'

nobre, localização central, ideal

pi clínica médica ou Cond.
Fechado. Valor Negociável

(aceita imóvel de.menorvalor)

5299 - VILA RAU - Casa alv. cl
166,OÕm2 - suíte + 02 dorm - bwe

- Terreno cl 450,00m2 -

R$130.000,00

5262 - CZERNIEWICZ - Casa alv.
térrea el 200m2 - 03 dorm - bwe e

2° piso - 01 dorm - bwe � Terreno cf
375m2 ( 14 X 24 ) - R$ 88.000,00 -

com possibilidade de vender área
maior cf 970m2 - R$ 110.000,00

5240 - CZERNIEWICZ - Casa alv, cf
142,00m2 - suíte el closet + 02

dorm - 02 bwe - Terreno cf
392,00m2 (14x28) - R$105.000,00

2499 - BARRA DO RIO CERRO -

Terreno el 350,00m2 (14x25) -

t.ot. Miranda - R$4.000,00 entro +

40 pare. R$ 300,00 + IGPM anual

5236 � AMIZADE -sobrado cf
282,35m2, 1 suite cf eloset
mobiliado e hldro dupla + 3

suites- área de festa ampla cf
piscina. Terreno cf 378,75m2•
Lot. Bela Vista, R$ 340.000,00

5251 CENTRO - Casa Alv., cf
166,H?m2 -suíte + 3 dorrn. bwe,

terreno el 335,40m2 - R$
115.000,00 - ótimo pi investidor

5222 - ÁGUA VERDE - Casa alv. el
115,00m2 - ,03 dorm " bwe + 01
casa alv. nos fundos cf 02 dorm -

bwe - R$75.000,00

5180-JARAGUÁESOUERDO
Sobrado ct , 346,OQm2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwe -

Terreno cf 826,00m2 -

R$340.000,00

5291 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa mista
cl 100,00m2 - 04 dorm - 02 bwe -

Terreno cf 930,00m2 - R$43.000,00

5254 - JARAGUÁ ESQUERDO -

sobrado cf 260,00m2, suíte el
hidro dupla + 3 dorrn. bwe,

piscina, terreno el 368,62m2
(14x26,33). R$ 198.000,00

5170 -VILA LALAU - casa alv. nova
el 145,00m2, 'suite el closet + 2

, dorrn., 1 bwe, terreno cf 450m2
(15x30) - R$ 115.000,00.

,

1627 - AMIZADE - Lot. Champagnat
Casa alv. el 249,00m2 - suíte cf

eloset + 02 dorrn - piscina - Terreno

cf 888,00m2 - R$215.000,00

I

S'ÁBADO, 10 de maio de 2003

4322 - C-ENTRO - Ed. Best Place
Apto. em fase de construção' cf'
350m2 - 1 suíte master; 1 suíte,
2 dorrn., bwe. R$ 68.000,00 entro +

SD R$117.000,00 - 30 pare. R$
3.900,00 ao mês - variação CUB

5280 - NEREU RAMOS - Lot.

Zanghelini - Casa alv. cf 6q,00m2
- 02 dorm - bwe - Terreno cf
450,00m2 (15 x 30) - R$23.000,OO

3057 - NEREURAMOS-SaltodoRioorão
cavalo - chácara el 128.000m2, casa

alv. antiga C/ 05 donrn - bwc + rancho alv. cf
108,00m2 - (sendo 72,00m2 com

lage) - 5.000 pés de palmeira real -

35.000'mudas de palmeira - 02 nasoentes
de água - R$90.000,OO (negoáável)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
pi\cina, área de festas - Valor RS 140.000,00

COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suíte, 3 qtos, sala intima, sala,
copa, cozinha, 2 bwc, escritório, dispensa, lav., dep. de empregada, área
de festas, aquecimento a gás, 3 garagens: muros de pedras, calcamento
interno, massa corrida - Valor RS 100.000,00 (troca-se)

COO 444 - VILA NOVA - RESIDENCIA em madeira - Valor RS
45.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo 208,OOm2, 1
suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens
- Valor RS 85.000,00

CORREIO DO POVO 11

COO 450 - VILA LENZI- 2 RESIDENCIAS - 1 Residência mista

com 5 quártos e 1 residência mista com 3 quartos - ValorRS 65.000,00

COO 447 - VILA 'NOVA - RESIOENCIA em alvenaria - 1 suíte, 2

quartos, 2 sala, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, área de festas, 2 vagas
de garagem - Valor RS 95.0000,00

COO 432 - CORUPA - RESIOENCIA em alvenaria, 4 quartos, 4

salas, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem, área coberta - Valor
RS 80.000,00

'

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos,
sala em dois ambientes com sacada, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 55.000,00

Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUl. - SC

COO 422 - FIGUEIRA - RESIOENCIA medindo
120,OOm2 com 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,

lavanderia, banheiro, garagem =.Valor RS 80.000,00
-

COO 436 - ANA PAULA - RESIOENCIA em alvenaria 3

quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
falta terminar - Valor RS 50.000,00

ende - Terrenos na Vila Nova com 420m2- a

partir de RS 38.000,00 - Negociáveis -

Vende-se terreno nos fundos da Clinico Santa Cecília
com 384m2, no valor de RS 35.000,00 -

Negociáveis -

Vende-se um terreno na Ilha da Figueira medindo
13,50mt. De frente com a área total de 420m2.
Negociável -

Vende-se um terreno no loteamento Raio de Sol - com

400m2 - RS 12.000,00 - Negoàável- (TIfo da Mosca)

Vende-se 03 terrenos na rua Bahia medindo
lS,OOm!. De frente e 50,OOm!., nos lados,
totalizando 900,Om2 - ao preço de RS 50.000,00
(cada) - Negociável:

Vende-se uma área de 2.325,OO�2- de frente para
rua Walter Marquardt, com 33,OOml. De frente -

RS 350.000,00 -

Vende-se um terreno com 974;00m2 - loealizando
no centro da cidade ao preço de RS 750.000,00-
Negociável -

Vende-se um terreno com 1.308,OOm2, loealizado
no centro da cidade ao preço de RS 350.000,00-
Negociável -

1.350.000,00 - Negociável -

Vende-se um prédio comercial com 300m2, terreno
medindo 620,OOm2, localizado no coraciio da cidade ao

preço de RS 600.000,00 - negociável-
'

Vende-se um terreno com 495m2, com um centro comercial
no coraçiio da cidade com várias salas ao preço RS
400.000,00 - negociáveis-

Vende-se u�a área no centro da cidade semi-indústrial
com pequeno aclive medindo 8.215,OOm2, sem benfeitorias
ao preço de RS 500.000,00- Parcelamos-

Vende-se um terreno na lateral da �R-280, próximo a

metalúrgica Trapp, medindo 10.688m2, área em aclive,
c

ao preço de RS 120.000,00 - negociável-

construçiio de qualquer centro Comercial etc. ao preço de
RS1.700.000,OO - Negociável- aceita-se imóveis-

Vende-se um terreno na Av. M�rechal D. du Fonseca, com
a área de 2.278,oom2, ao preço de RS 1.300.000,00-

Vende-se uma casa em alvenaria medindo 140m20 com

01 suíte mais 02 quartos, banheiro social, copa, 02 salas,
lavanderia, cozinha, garagem, totalmente legalizada,
terreno 400m2, no início da Ilha da Figueira- próximo ao

HOMAGO - RS 75.000,00 -

Vende-se uma casa em alvenaria medindo 130m2, com

estrutura para um piso superior, terreno medindo 300m2-
04 quartos, 02 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia,
área de festas, garagem para 02 carros, escritório, toda
murada, próximo ao supermercado Alexandre - ao preço
de RS 80.000,00 - negociável-

Vende-se um terreno de esquina com as Ruas Presidentes
E.' Pessoa, e Rua Bernard'o Grubba, contendo a área de Vende-se uma casa na Rua Pomerode próximo ao Posto
942,OOm2, ao preço de RS 160.000,00 - negociável - Mime - ao preço de RS 40.000,00-

I

Vende-se um terreno no centro da cidade com 293,OOm2,__Vende-se uma CHACARÁ, medindo 185.000m2, úren
00 preço .de RS 110.000,00 - negociável- esta 65% aproveitável, constituído de uma coso estilo

Enxoimel, e outra cosa para chacreiro, todo cercada, com

lagoas, estruturada' paro criaçiio de godo com as devidas
mangueiras, ao preço de RS 160.000,00 - negociável-

Vende-se um terreno na lateral do. Rua Reinoldo Rau, com

380m2, com edificaçiio ao preço de RS 80.000,00 -

negociável-
.

Vende-se um terreno no Ruo Presidente E. Pessoa, medindo
390,m2, com uma casa antigo 00 preço de RS 65.000,00 -

Vende-se um terreno com 1.250m2, com um prédio
no coraçiio da cidade com 08 apartamentos e 450m2 Vende-se um' BELlSSÍMO terreno no Rodovia Waldemar
de sala comercial alugada ao preço de �S Grubba com o área de 18.303m2 - Especial paro o
------------��--��----�------------

Vende-se uma cosa no loteamento aos fundos do campo do
Juventus, medindo 130m2, todo legalizada, com 01 suíte, 02
quartos, solo, cozinho, banheiro, lavanderia, garagem para
02 carros ao preço RS 58.000,00 - negociável-

Vende-se uma casá no Bairro Vila Nova, lateral da ruo 25

de Julho, com o área 160m2, com 03 quartos,
03 salas, 02 banheiros, copo, cozinho, garagem
poro 02 veículos; área de festa, lavanderia,
escritório, terreno com 400m2, todo murado uo
preço de RS 95.000,00-

Vende-se uma casa financiada localizado no

loteamento Manfrini, bairro Jaraguá Esquerdo,
entrado de RS 40.000,00 mais parcelas de RS 240,00
mensul, totalmente negociável-

Vende-se uma cosa no bairro Vila Lalou, com 03
\ quartos, 02 banheiro, cozinho, copa lavanderia,
garagem ao preço de RS 46 . .000,00 - nego

Vende-se uma easa no Lateral do Bertha Weege,
com 03 quartos, copa, cozinha, sala, lavanderia,
banheiro, garagem poro 02 earros, todas murada,
terreno com 400m2, 00 preço de RS 45.000,00-

Vende-se uma caso nova no loteamento Siio Luís,
com uma suíte, mais 02 quartos, sala, copa,
cozinho, lavanderia, banheiro, área de festa, jardim
de inverno, garagem, toda murado, com laje
inclinado, 00 preço de RS 95.000,00-

Vende-se um apartamento no Edifício Vila Nova, 03
quartos, sala com sacado, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, 00 preço de RS 55.000,00- negociável -

\

Vende-se um apartamento no Edifício Morado do
$01, com 99m2 de área útil, uma suíte, 02 quartos,
sola, socada com churrasqueira, banheiro social, I

cozinha, garagem, ao preço de RS 95,000,00-

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dr!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votoratttim 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 Speeial 00 azul G R$ 12.800,00
Gol GL 1.0 95 branco G R$. 7.800,00
Golf GL eompl.. ·99 azul G R$ 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, eompl. 95 cinza G R$ 9.500,00
Monza cf CD 93 prata A R$ 8.500,00
Eseort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.800,00
Eseort L 89 verde G R$ 4.900,00
Eseort Hobby 96 azul G R$ 8.000,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
5-1"0 95 preta GNV R$ 17.500,00
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
F-4000 cf 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 eompl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan v.e., t.e. 99 prata G R$ 13.900.00

o�S�:i:::sl·�.hd,�i!]i�'tib':!�ã:lm[ FI�rii�;,�o��a:'

GM
Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G
CorsaWind 4p Branco 01 G
CorsaWind cf ar, 4p Prata 01 G
Astra Sedan GL, compl. Airbag 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., topde 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 Mcd. Novo Verde 01 G
Uno Mille SX, 4p Cinza ·97 G
UnoMille Branco 93 G
Uno Mille Branco 91 G

FORD

Escort 1.8, 16v, 4p, eompl. - 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.

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.

Escort Hobby 1.6 Vermelho
.

94 G

5�f0rtH?bpYh8 ..•..•.•••••...•

'

.••.._çin�a ..•............•.•••.••..•....••..93., � ""

·'Av.·rIiÉfEITOWALDEMAR'IíRU,Aí 380� -; BAIRRO VIEI�'''�A��IIA'DIl �UL 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.,

Gol Mll.0, 4p
.

Gal Mi 1.6 2p
Goll.0
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1.300

VW

Chumbo
azul mel.
vermelho
dourado
cinza

/

370-3113 PER<'

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Seja
..

Gol GIII Cinza 01 parceiro
Gol GIII Branco 00
Corsa Wegon GLS, compl. Cinza 00

da BV Financeira Ka 1.0, gas. 98
Marea Weék ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99 Vectra GLS 2_0 98 cinza
Gal, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99

faça ótimos 97 vermelho
Ka, 1.0, trio elétrico Prata 99 e

Gol Mll.6, gas.
Escort GL Prata 98 Escort Verona 1.8 gas.16v 97 prata met.
Gal, 1.0, MI Vermelho 98
Goll.0 Vermelho 97 r • MonzaGL2.0 94 bordô
Blaser DLX, GNV Preta 97 neuucrus Escort GL, gas. 91 azul
Corsa Super, 4p Vermelho 97

Suprema GLS Verde 96

neste espaço!
Kadett SLE 1.8 gas. 89 marrom

Corsa Super Prata 96
89 brancoUno ELX, 2p Verde 95 Go) CL, 1.6, gasolina

Golf GL Azul 95 Monza SL/E, 1_8 87 bege
Astra GLS Cinza 95
Uno RLX, 4p Vermelho 94 Monza SL/E, 1.8, álc. 86 azul met.
Escort GL + ar Azul 93

Escort GL, 1.6, álc. 86 prata met.Uno Eletr. Branco 93
Elba CSL Vermelha 91 Opala 4cc, relíquia, gas. 78 branco
Opala 4.1, 4p Cinza 90
Monza SLE Azul 89 Fusca 1300 78 branco

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.t.
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
KadeU SL, desemb., Pers.

00
99
98
94
98
95
95

-

92,
92
91

98
92
91
90
89

84

01

FORD

372-0676

Seja
• Fiesta GL Branco 2002 R$ 12.300,00

97 champagne 4p, VE, TE, LT, DT, AQ GOl16V4p
...... parceiro Gol Plus GIII Compl. Preto 2001 R$ 19.500,00

UnoSX,1.0 99 R$13.500,00 Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00FIAT Palio EDX, 4p 97 laranja R$10.950,00 Palio,4p 99 G Corsa Sedan 1 6UnoSX 97 verde v.e., t.e., limp., desemb. 97 R$12.500,00 Marea ELX Cinza 1999 R$ 22.500,00
PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 Palio,2p 00 G GOIPlus, prat�

.

da BV Fin-anceiraKadett 97 cinza cy opc, 94 G GOIGLI 96 R$ 9.500,00 Corsa Sedan GL 1.6 cornpl. Azul 1998 R$ 15.500,00
Tipo 4p, cornpl, 95 Azul R$ 8.600,00 Tipo, 2p, cornpl, flonno 95 R$ 9.300,00 Escort GLX 16v SW Vermelho 1998 R$ 16.500,00

Gol 97 verde, 1.0 Gol, :2p, 1.0 9.6 G
Tempra 2.0 8v 4p 95 Bordo R$ 8.800,00 Ranger 94 R$ 7.000,00 Vectra GL Branco' 1997 R$ 18.500,00

Monza SLE, 2p 88 A 94 R$13.500,00 faça ótimosvw Gol,4p 99 Branco R$13.800,00 PampaLl.8 96 branca c/ capota de fibra Gol e Corsa Wind Cinza 1995 R$ 8.800,00
Monza SLE, 2p 87 A

Gol 93 R$ 7.200,00 Gol Plus 1.000i Azul 1995 R$ 9.500,00Gol CL, M11.6 97 Branco R$10.300,00 Gol bola 1.0 Plus 95 azul limp. desemb., a. q. Uno Mille 96 G Pampa 92 R$ 6.000,00 Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Kombi cabeçuda, GNV 97 Branca R$ 9.0?O,OO+13x R$'390,OO Vectra GLS 94 bordô completo 76 G 92 R$ , •Fusca ESCOrt, ale. 6.500,00

neqocios
Escort Hooby, 1.0 Branco 1995 R$ 7.500,00

Gol 94 Branco R$ 7.500,00 Uno Mille Elet. 94 verde 4p, LT, DT, AQ Fusca 80 G f·I�BO 92 R$ 6.500,00 Í/ectra GLS Bege 1994 R$ 13.500,00
Santana GLI, 4p 94 Cinza R$10.600,00 Fusca 76 G GOI,branco 91 R$ 28.000,00 Monza GL 4p Azul 1994 R$ 8.600,00Monza GLS 94 bordô compl. Gas. G C�evette DL 91 R$ 6.000,00ParatiCl 89 Cinza R$ 5.900,00 Kombi, .envldraçada 84 neste espaço!

Tempra 8v compl. Branco 1993 R$ 8,800,00
Logus 94 bordô compl. Elba 90 G Ber 91 R$ 4.200,00 Elba weekend IE Branca 1993 R$ 6.300,00Gol Cl, 1.6, álc, Branco R$ 6.500,00 P

!na, branca 86 R$ 2.500,00Escort Europeu 93 cinza c/ opc., gasolina. Gol, motor AP 83 A
Uampa, álCool Versailles Guia, cornpl, Cinza 1993 R$ B.500,00GM Vectra CD 94 Azul R$14.000,00 86 R$ 3.300,00

Logus 93 verde 1.8compl. Gol, motor ÀP 84 A no, álcool 85 R$ 4.000,00
Escort L Verde 1984 R$ 3.700,00

Kadet cf opC. 94 Branco R$ 7.300,00
Gol, motor CHT 91 G Coreell12p II Uno S Vermelho 1989 H$ 4.800,00

Chevette, álc, 88 Preto R$ 3.500,00 Parati 1.8 92 bordo álcool. �IO,diesel 80 R$ 2.000,00 Buggy Amarelo 1989' R$Gol, motor CHT 92 G 80 R$11.000,ob 4.500,00
logus Gl, ve, te 94 Verdemet. R$ 8.600,00 cor i.s 91 azul I.t., d.t., a.q. G

reei I Fusca Branco 1980 R$ 3.000,00Kadet SLE 89 C'IO d' 72 R$ 2.200,00

oij·êlFª](:.:.·ª'Q...·21;.�.9FORD EscortG.l 94 Azul R$ 8.500,00 Parati,1.8 91 marrom meto cy opc. Buggy 93 G
' lesei, reli uia 70 R$ 9.500,00

'yAv�·�r�f.ei.tO:W�ldémªrGrübal�3747:"�':,�ârâgp� •••.�9.'SUI;:: Verona GLX 90 champagne v.e., t.e., A.q. Caravan Diplo,mata 89 G
... al�'�Hl,r Gr��b,.�j �1771 ... C·

AUTOMOVI5IS
Carl"O$ �ac:lonal. e ,�",

Vermelho 00
vermelho 97
Prata 97
Amarelo 97/01
Cinza 97
Vermelho . 97
Bordo 96

Gol1.0 equipadissimo
PalioED
Fiesta 1.0 c/ rodas
Kawasaki ZX7

Voyage 1.6
Quadriciclo
Gol CLl1.6
Gol LO Plus

Tempra HLX, eompl.
Ranger STX eab estendida compl,
Voyage Cl, 1.8, ale.
Mitsubieh N-13 compl. e pers.
Ferrosa 1.6, 16v; 4x4, eompl.
Audi 2.8e S2 topde linha
CorsaGl1.4
Eseorlll.6

Branco 96
Prata 96
Preta 95
Prata 95
Preta 95
Verde 95
Preto 95
Roxo ,95
Cinza 94
branca 94
Dourado 94
Bordo 93
Vermelho 93
Prata 90
Prata 89
Azul 89
Azul 88

\

Branca 86/91
Bege 85
Preto 85
Azul 72

Fiorino Plck-up 1.0
Escorl Hobby 1.0
Omega GlS, cornpl., c/jeto
Escort Xr3 equipado c/ teto 2.0
Verona GlX 1.8
Belina l 1.6
Uno CS,l.5, equipado, banco couro
Escorl l 1.6
D-20, eab. dupla, compl.
UnoCS 1.3
UnoCS1.5
Fusca 1500

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref. Waldemar Grubba. 3841 - Jara uá do Sul

A
G
G
G
G

GNV
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G

A
D
G
G

G

G
G
G
G

Seja parceiro
da BV Financeira

. "

e faça ótimos
, .

neqocios
neste espaço!
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SÁBADO, 10 de maio de 2003

Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

-

SALA COMERCIAL PARA LOCAÇAO
EXELENTE
SALA COMERCIAL;

LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO
DA FONSECA, 286· ESQUINA Cf A RUA EXP.

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,

valor a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

• GALPÃO PRÉ-MOLDADO C/ 770,00 M2, LOCALIZADO EM TERRE
NO C/ 2300,00 M2, IDEAL PARA METALÚRGICA. SITUADO NA RUA

I '

FRANCISCO WINTER, FUNDOS ESTADIO G.E JUVENTUS, BAIRRO
JGUÁ ESQUERDO. R$ 270.000,00.

CLASS
----�----------------I

SÁBADO, 10 de maio de 2003

REF 45 - VILA NOVA - Ed. Jardim Mercedes - Apta com 02
dormitórios. R$30.000,OO e assumir financiamento

CORREIO DO POVO 15

VENDAS

• LOTE C/ 336,00 M2 (12X28), CONTENDO MEIA AGUÁ DE ALVENARIA

C/ 48,00 M2. SITUADA NA RUA CIZINO GARCIA, LOTEAMENTO SANTO

ANTONIO, EM NEREU RAMOS.R$ 10.000,00.

• CASA de ALVENARIA SEMI-PRONTA C/ 40,00 M2 + FUNDAMENTO C/
40,00 M2. TERRENO C/ 443,00 M2. SITUADA NA RUA GUSTAVO

LESSMf\NN, BAIRRO JOÃO PESSOA. ATENÇÃO BAIXOU O PREÇO DE

R$ 15.000,00 PARA R$ 14.000,00.REF 32-
CENTRO -

Ed. Florença- apto
01 dormitório -

R$43.000,OO

• LINDOS LOTES PLANOS NO LOTEAMENTO SCHWARTZ NA VILA RAU

C/ÁREA DE 448,00 M2. R$ 12.0QO,00.

ffi'>�w..c�,·_-
---- --

-&01@D�'_�'*''''''''''''''''''''&''''''�'�'>,���'''-�'�'@,,�-����
1 000 - NEREU RAMOS - tot. Murara, c/ 386,00m'

.

1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/ 480,60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno LO!.I Primavera: ,c/ 469,35m'
1035 - ÁGUA VERDE- Terreno c/600m'
1036 -ILHA DA FIGUEIRA - A: Sergipe, terreno c/21.33t,16m'
1037 - VILA NOVA - R: Domingos Oemarchb. terreno c/ 562,00m'
1040 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'

, 1041 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Felix Richert, 406,OOm'
1045 - NEREU RAMOS - Lo!. Zanguelini, área de 391 ,00m' .

.
1046 - NEREU RAMOS � tot. Zanguelini, área-de ,321 ,00m'.
1047 - GIARDINI LENZI - Terreno c/ 637,70\,,'.
1048 - NOVA BRASILlA - Rua José' Emmendoerter, terreno c/ 484,50m'.

t����I_W
,

2000 - VILA RAU -casa de alv. c/ tI7,00m' e terreno C/2.407,oom'
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/150m' - terreno de 450m'
aceita nego cf sala comI. no centro da cidade
2012 - CZERNIEWICZ - R. Antonio Gesser, 113, c/160m' e terreno c/450m' (aceila nego c/ Apartamenlo)
2013 - NOVA BRASILlA - c/ área de 200m' - lerreno c/1200m', aceita apto menor vaiar.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m'--
2031 - CZERNIEWICZ - ólima localização, c/ 155,oom'

.

2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R Domingos Rosa, 302,'c/ 326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terieno de 2900m' e casa c/ 87,50m'
2039 - CZERNIEWICZ - casa em alv. C/178,oom'. Terreno c/414,00m'.
2045 - GALPÃO COMERL - R: AnI6n� Caros Ferreira c/500m', terreno c/1218m'
2050 - VILA LALAU - R. Ernesto Lessmann - casa alv., c/220m' e lerreno c/ 336m'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anéllo Nicochelli - casa alv., c/ 176m', lerreno c/450m'
2063 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c/80m', lerreno c/ 518m'. R. Campo Alegre.
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller - Casa Misla C/130,OOm' e terreno c/364,OOm'.
2068 - NEREU RAMOS - casa aív., c/ 70m', lerreno c/ 600m'
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado c/186m' e lercono c/350m'
2071 - NEREU.RAMOS - R. Julio Tissi, c/210m' e terreno c/450m'. Aceito apto menor vaiar.
2072 - VILA LENZ1 - R. Irmão Leandro, casa em contr., c/ 70m' e 1erreno c/ 494m'
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/ 100m' e terreno c/ 360,72m', aceilo apto
2076 - ESTRADA NOVA - R. José Picolli, c/ 8705,89m', c/ casa de mac.
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/ 345m' e conlr. CI 163,oom'
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno cl 320m' e contr. C/100m'
2081 - R. Prefeilo Waldemar Grubba - Servidão c lerreno cl 1600m' e casa c/ 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Pansteín - lerreno c/ 336m' e casa c/ 170m', aceita neg.,
2083 - ILHA DA FIGUEIRA - R. domingos da Nova - lerreno c/ 1500m' e casa c/300m'.
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/ 360m' e conste C/202,OOm'.
2085 - GIARDINI LENZI - R. Eupidio Martins, casa c/ 70,OOm' e lerreno c/ 450,00m'.
2086 - TIFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311, ler. C/720,00m' casa c/160,OOm' e ed. c/50,OOm'

aceita casa em Barra Velha �

2087 - TlFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo swartz, 1381, lerreno c/ 560,00m' e casa c/ 240,00m'. RS 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno c/325,OOm', casa c/ 45,37m' RS 30.000,00
2094 - VILA LALAU - lerreno cl 875,00m' e casa c/ 123,OOm' RS 75.000,00
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani - Lot. Zanguelim, Terreno C/78,00m' e casa. c/ 70,oom,. RS 35.000,00
2097 - JGUA ESQUERDO -Bua Antonio Macedo, Terreno C/360,OOm' e casa c/135,OOm'.

.

RS 85.000,00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto· Centro - Terreno C/1.400,OOm' e casa C/244,OOm' RS 180.000,00
2100 - ILHA DA FIGUEIRA - Morro Boa Vista - Terreno c/1015,00m' e casa c/IOO,OOm' RS 22.000,00
2101 - CENTRO - R. Guilherme Weege, ótima localização - imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/700m' e terreno c/

570rJl2. Valor a combinar. (

2104 : MATINHOS - PR - casa mista, vende-se ou troca-se por imóvel em Jaraguá.
2105 - STO. ANTÔNIO - R. José Vlcenzi, casa c/ 200,OOm' e terreno C/550,OOm'.Aceita nego c/ apto
2106 - OURO VERDE - Terreno C/336,OOm' . casa mista c/IOO,OOm' e edtcota C/40,OOm'
2108 - TRÊS RIOS DO SUL - Rua Félix Hichert, sobrado comI., c/ 336,00' e terr, c/ 384,oom'.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL - casa em alv. c/142,OOrn' e terr, c/10.880,OOm'
2123 - BLUMENAU - Área constr. 418m'. Vende-se ou troca-se por casa em Jaraguá do Sul.
2133 - GUARAMIRIM - Casa c/130m' e terreno c/300m'.

!I:(ltWD�lLQI
3018 - JARDIM DAS MERCEDES - Aplo. Vila Nova
3022 - CENTRO - Ed. Sanla Terezinha
3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova
SALA COMERCIAL
4 ANTÔNIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.

2102· VILA RAU - Rua 366 - Terreno cl
450m2 e constr. cl 180,OOm2. R$

50.000,00

2126 - VILA RAU - Rua Joaq�i�i�j"abuco,
casa cl 92m2 e terreno cl 300m2. R$

43_000,00

2109· SANTO ANTÔNIO - Rua Ilda Lavin
- Casa cl 124,OOm2 e terr. cl 360,OOm2•.

R$ 25.000,00

2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b.

Henque, terreno cl 367 ,50m2 e

construção cl 175m2 R$1.10.000,00

2091- CENTRO - R. Erich Mielke, 63,
terreno cl 480m2 e casa cl 170m2• R$

1.10.000,00

(em consí..)

�"'-�
RS 12.000,00 I
RS 16.000,00 I
RS 12.000,00 IRS 25.000,00 'IRS 1 00.000,00
RS 35.000,00
RS 16.000,00
RS 16.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 17.000,00 ,

RS 38.000,00 IRS 145.000,00

valor a combinar I
RS 80.000,00 IRS 160.000,00

I�RS 116.000,00
RS 120.000,00 �RS 120.000,00 ,
RS 75.000,00 �

RS 60.000,00 Iaceita negociação
RS 90.000,00 IRS 45.000,00 IRS 48.000,00 IRS 35.000,00. �RS 47.000,00 _ 1
RS 70.000,00 �RS 90.000,00

I'RS 30.000,00
RS 25.000,00
RS 130.000,00 IRS 43.000,00

IRS 27.000,00
RS 80.000,00
RS 65.000,00 !
RS 75.000,00 I
RS 200.000,00

'

RS 35,000,00
RS 45.000,00

RS 30.000,00
RS 95.000,00.

RS 28.000,00
RS 80.000,00
RS 300.000,00
RS 175.000,00

RS 60.000,00

RS 21.500,00 + linanc.
RS 80.000,00

. RS 26.000,00+ linanc.

RS 65.000,00

RS 30.000,00
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CRECI934-J

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br

� ÁGUA VERDE
, vence-se uma casa. R$ 42.000,00

� AMIZADE
, Lot. Blumengarden, c/ 364 m'. R$ 23.000,00

� 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 e/3632,OOm'. R$ 250.000,00

� CENTRO
1057· Casa em alv., e/191,56m' e terreno e/l.050m'. Seml-acabada, R$
150.000,00
, Apto. Ed. Juliana· Rua Gumercindo da Silva·e/l suíte + 1 qto.· R$ 65.000,00
, Apto. Ed. Lernprecht- Rua José Emmendoerfer, e/2 qtos e demais dep.' R$
55.000,00

� CHICO DE PAULA
'casa mista, c/125m' e terreno c/ 450m', 3qtos, copa, eoz., 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, eoz., lav., lbwe, garagem. R$ 45.000,00

� CZERNIEWICZ
1021· Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) e/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 e/430m', 2qtos, sala, coz., bwc, lav. garagem.
Rua Leopoldo Blese, 333. R$ 42.000,00

� GUARAMIRIM·
* ALUGUEL· Rua 28 de Agosto- GALPÃO c/250m'. R$1.500,00 mês
'Casa c/144m' eterrenoe/375m'· Rua Exp. Manoel F. Correa, 11, Vila f'ro€'lesso.

� ILHA DA FIGUEIRA
1006 . Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área c/ 435m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwc, lav. R$ 70.000,00
1100· Casa em aív., c/ área de 160m', terreno c/ 450m', c/ divisão intema, 3
qtos, sala, copa, coz., área de festas c/ chur. e gar. Rua Pe. Donato, 318·llha da

Rgueira. R$ 65.000,00
* Ten:eno e/450,OOm'. R$ 32.000,00

� JARAGUÁ ESQUERDO
, 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$ 25.000,00, em
condições a combinar

.

� NOVA BRASILIA
1064-A· Terreno sem benfeitorias, próx. Arte Laje, c/1200m', fazendo frente
p/ Rua João Planfnscheek, em 20m, c/60m de prof. R$ 85.000,00
, Sobrado com Sala Comercial, loe. na Rua João Planinscheek, 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. Renacença. 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

� RIBEIRÃO GRANDE 00 NORTE,
CHÁCARA· área de 57 .500m'. R$ 85.000,00

� VILA LALAU
, Casa com 260m'. R$126.000,00

� VILA LENZI
, APARTAM ENTO térreo· Ed. Roresta c/ 2 qtos e demais dependências.
R$ 40.000,00
, APARTAMENTO 4' andar· Mobiliado· Ed. Roresta c/ 2 qtos e demais dep, R$
46.000,00

� VILA RAU
, Casa de alv. com 110m'. R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o prédio;
TtdJUlação (�,?Wl quente - Clu/.rtllsqueim IUI eacoda

OpÇflO 2 vagil::;, de gamgcm
Opção gllmgi?1/I c/dep. Priontioo
Completo sistema de ",.,," s rrn ,'v.

Localização do Prédio: Rua Leopoldo MtlJ11'Ike, i
, Perto do Cube Beira Ria,

I
,I

I
.J

70 meses para pagar
R$ '1:3.000,00 entrada

saldo direto <71 ti (, .oustruroraSala de jogos; Sala de ginástica; Sauna clambiente de descanso;
Salão defestas c/churrasq, e bar, Home Theaier,

I

Piscina adulto e infantil, Playgrounâ,
Amoientcs decorados e mobiliados.

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070
R lvIl1redml Deodoro da Fonseca, 972

ROyl11Barg Center - JarllgWÍ do Sul- se

CONSTRU
"Inovando Conceitos de Vida"

SCHROEDER - troca-se por carro no

valor de R$ 8,000,00, Tratar: 9965-
7345,

ou 9112-4711 cj Elson.

BARRA DO SUL - vende-se, perto Hotel
Restaurante Chico, cj escritura, luz,
água encanada, cj 15x40mts, pronto
pj construir, Aceita-se carro ou moto

no neg, Tratar: 37Q.5132 ou 37Q.4817
ou 9909-8484,

CENTRO - procura-se casa ou apto pj
dividir no centro, Tratar: 9118-1845 cj
Beto:

VENDE-SE - cj,20,000m2, próx.
Ribeirão Energia, mata nativa, R$
18,000,00, Tratar: 274-8013

COMPRA-SE- apto em área comercial,
cj até 3 quartos, cj elevador, Paga-se _

até R$ 50,000,00, Tratar: 9134-0711,

VENDE-SE - no loteamento Alzira, perto
do Lombardi. R$ 10,000,00 à vista,
Tratar: 376-0183 cj Rovena ou

Ronaldo,

CENTRO - vende-se, próx, Atacadão
Lux, terreno comercial, 800m2, murado
e plano, R$ 35,000,00 + 10x R$
2,000,00, Aceita-se carro e carro na

'

praia, Tratar: 371-6069,
GUARAMIRIM - vende-se, bem

localizado, prôx, Fameg, cj 83m2, 2

dorm. sala, coz, bwc, lav, garagem,
Ou troca-se por casa em Jaraguá.
Tratar: 9909-0502 ou 275-3708,

VILA NOVA - Vende-se área de terras
de 31,00m x 32,15m = 1,003,95m2,
situado no final da Rua 125 (Carlos
Kupas), R$ 65,000,00 à vista, Tratar:

(47) 275-6363 ou (47) 9102-0009, cj
Santiago, Creci 3359jSC

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

CENTRO-vende-se, cj 4,500m2, área
construida de 900m2, Tratar: 9953-
9966,

ITAJUBA - vende-se, mobiliado, a 300
metros do mar, cj 2 quartos, sala,
copajcozinha, área de serviço, sacada,
1 vaga de garagem, salão de festas,
R$ 40,000,00, Ou troca-se por casa
ou apartamento de igualou maior valor
em Jaraguá do Sul. Tratar: 370-7820
ou 9975-0082 cj Cellta.

LOT, VERSAILLES - vende-se, cj
asxsomrs. R$ 35,000,00, Tratar: 37Q.
6313 cj Beatriz,

VILA, NOVA - Vende-se área de terras

de 18,000,00m2, situado no

prolongamento da Rua 125 (Carlos
Kupas), R$ 150,000,00 à vista, Aceita
se parcelamento com 30% de entrada
e o saldo em até 50 prestações

RIO CERRO II - vende-se, 16x28mts,
frente BR 416, esquina, R$
14,000,00, Tratar: 376-3386,

PRECISA-SE - alugar apto ou quitinete,
cj 1 quarto e demais dep, Cj garagem,
n centro ou próximo, Tratar: 9125-9424, REALIZE SEU SONHO
VI.LA NOVA - vende-se, cj 3 dorm,
Tratar: 9965-8845, Adquira seu crédito para comprar, construir ou

capitalizar sua empresa. Autorização Banco Central.
Temos créditos também para carros e motos.

Atendemos toda região.
.....qlllllllllIIIIIIII �......

VILA NOVA -_Vende-se no Ed. Morada
- do Sol, cj 99m2 de área privativa (1
suíte, 2 quartos, sacada cj
churrasqueira e demais dependências),
de excelente acabamento, R$
85,000,00, Aceita-se R$ 50,000,00 no

ato e o saldo em até 24 prestações
corrigidas pelo CUB, Tratar: (47) 275-
6363 ou (47) 9102-0009, cj Santiago,
Creci 3359jSC

R$10.000,00 R$110,00-'--_
$ 18.000,00 R$ 198,00-_

R$ 35.000,00 R$ 385,00__
R$ 50.000,00 R$ 550,00--
R$ 74..000,00 R$ 650,00-_
R$ 88.000,00 R$ 776,00----1
R$ 95.000,00 R$ 830,00-_
R$ 103.923,07 R$ 913,00__

47 3041-0086 cf Salete

ANA PAULA - vende-se, de esquina,
rua Irmão Le.andro, cj 350m2, Tratar:
9965-9221 cj Sonia,

/

A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul BAEPENDI - vende-se, cj 420m2, R$

40,000,0,0 ou 50x, Tratar: 372-0074

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade
Para o lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral, "

Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Indusfrial em Inóx, Galvanizados e Ah.rmínio. Além
de diversos, outros produtos. Consulte-nos.

".eN.
CALHAS
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 � Centro - Jaroguá do Sul· SC· Fones: 370-6448 � 275-0448 - Fax: 371-9351

lagoa, piscina. R$ 0,70 o m2• Tratar: Tratar: 370,7597 cl Helena.
9992-7155 cl Jean.

pI trabalhar
"PRECISA-SE - de chácara pI um como revisora, dobradeira, auxiliar,

corrigidas pelo CUBo Permita-se por RIO DA LUZ - vende-se, cl casal e 1 filho. Tratar: 273-5058 cl corte, embalagem. Tratar: 373-3787.
outros imóveis de menor valor ou por ·543.000m2 cl área pI plantações, Neide ou Gilmar.
veículos. Tratar: (47) 275-6363 ou (47)
9102-0009, cl Santiago. Creci 33591
SC

.1
I CENTRO - vende-se, nova, cl

mesanino, cl 53m2, rua Barão do

I Rio Branco, 411.Tratar: 371-6709.
,

I empregosNOVA BRASIUA - aluga-se, cl 77m2,
na rua João Planisheck, 1424. Tratar:
370-8097 cl Tina. Creci·9839.

VENDE-SE -loja de confecções, cl Tratar: 370-6719 cl Sonia.

estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$ 10.800,00) OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
Tratar: 371-5512. DIARISTA - procura-se emprego. diarista, babá, lava roupa, em casa.

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;
"II- garagem pi 2. carros;
.... portão eletrônico;
.... Interfone.

Jardim terreno (c/15mts de frente e 30mts de fundo)
Acabamento em madeira de Itauba.

Região Nobre Costa e Silva Joinville SC Tratar: (47) 9126-6258 ou (47) 435-0079.

OFEREÇO-ME -

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de

vendedores com experiência na área

de consórcios, ótima remuneração.
Tratar: 371-8153.

VENDEDORES - empresa Educart

precisa de vendedores. Tratar: 371-

0338 ou 9905-2663 cl Vanessa.

PROCURA-SE

pessoas com visão

empresarial
para excelente

oportunidade.

Ligue: 9955-9782

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMIN.HÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

I· Casa de alv. cf 1���;OSm2 (nova com estilo I!moderno), no Lot. Campossampiero I. R$
145.000,00.
• Casa de alv. cf 167,00m2 (estilo moderno), Vila
Lenzi (frente a academia Corpo e Mente). R$
140.000,00.

1
• Casa de alv. cf 180,00m2, Rua Luis Bortolini 518
- Jaraguá Esquerdo. R$ 55.000,00.
• Casa de alv. semi-acabada (meio lote). Lot. Firense
I - lote 298 - Jguá Esquerdo. R$ 14.000,00 (+
45x130,00). I

• Casa de madeira no Lot. Ouro Verde - lote 196.

R$ 26.000,00.

1
• Casa de alv. semiacabada, lote 207 - Ouro Verde.
R$ 13.000,00 (+ 25x300,OO).

-

• Casa de mad. - Lot. de esquina (asfalto) Rua José

Narloch. (Ana Paula IV). R$ 22.000,00.
• Casa de alv. cf 1 00,00m2 - Rua joão Carlos Stein,
1110. R$ 45.000,00.

I·
Casa de alv. cf 75,00m2 - Ouro Verde - Lote

2431
- R$ 30.000,00 + prest.
• Casa de alv. cf 250,Ocim2, cf 3 qtos, 3 bwc - Rua

José Narloch, 1606. R$ 70.000,00.

TERRENOS
• Lote no Lot. Pierrnonn., R$ 22.000.00.
• Lote no Lot. Juventus. R$ 22.000.00.

II.
Lote no Lot. Campossampiero. R$ 23.000.00.

• Lote na Rua Waldomiro Schmidt (Jguá Esquerdo)
620,00m2 - pavimentado. R$ 28.000.00.

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTOS
* Campossampiero II * Firense I * Firense II

* Zangheline * Flamboyant - Condomínio Fechado

Empreendimentos Imobiliários Marcatlo
Av. Mal. Dedoro, 1179

iiir371-1136

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíie) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Pertinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - Ótimo Negócio. R$120,OOO,OO
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente aoMar - 3 Dormitórios
(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,OO

Rua Exp. Gumercindo do Silvo, 161· � Centro ao lado do Hotelltaiara - Joroguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nós oferecemos 500.Tá difícil ter idéias

para abrir sua empresa?

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas deimóveis

.,

E o consórcio' de Imóveis" -r,

Com pagamento só de 50% ....
até ser contemplado

�Caraguá
.... 371-4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@cara.gua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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voeÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LoeALlZAçÃ,O

.

DE JARAGUA?

Roy�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRUS8L

ifveícu los
4.1, d.h., teto, a.c., peiíeula, trio. R$
3.800,00. Aceita-se carro de maior
valor. Tratar: 379-1448 ej Evanir.

CARAVAN - vende-se, comodoro, 87,
álcool, ejteto, a.c., d.h., R$ 3.650,00.
Aeeit-ase carro de maior valor ou carta
de crédito. Tratar: 379-1448 ej Evanir.

CHEVI;TTE - vende-se, 83, álcool, 5

marchas, 22 dono. R$ 2.800,00. Tratar:
275-2092 ej Jeferson.

CORSA - vende-se, Pi�k-up, 96,
eompl.Tratar: 9975-7602.CARAVAN - vende-se, comodoro, 87,

SÁBADO, 10 de maio de 2003

CORSA - Vende-se, pick-up, 96. R$
10.500,00. Tratar: 273-1001 ej Nei.

0-10 - vende-se, 70, diesel. R$
6.500,00. Tratar: 273-1001 ej Odir .

KAOETT - vende-se, GL, 95, 1.8,
álcool, aro de liga, paraehoque na cor,

v.e., t.e., aerofólio e alarme. R$
8.300,00. Tratar: 370-8741 ej Carina
a noite.

MONZA - vende-se, ·87, álcool. R$
4.500,00. Aeeita-se troca. Tratar: ZZ5-
2164_

OPALA - vende-se, 81, modelo 90,
aro 15, ou troea-se. Tratar: 9111-5630.

OPALA - vende-se, 81, diplomata, 4
cit. R$ 2.800,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033 ej Mareio.

OPALA-vende-se, diplomata, SE, 90,
6 cil., gasolina, cornpl., preto. R$
5.900,00. Tratar: 275-0423.

Informações e inscrições pI o curso de

Produção de Textos:
)UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E

_ Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253
e-mail: extensao@unerj.br

(Assunto: Cursos de Extensão)

8
N

5-10 - vende-se, 00, gasolina, cornpl.
ej GNV, lona marítima, película. R$
13.000,00 + 22x R$ 756,85. Aceita
Proposta. Tratar: 371-3016 ej Luis.

,

VECTRA - vende-se, GLS, 2.2, 98,
cornpl, Tratar: 371-6109.

FIORINO - vende-se, furgão, 96,
semi novo, 1.5. R$ 8.500,00. Tratar:
370-6437 ej Joel.

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 terá a duração de 8 sábados, das 8h30min
às I2horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da Iingua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

textual, texto e a construção de sentidos, acertos' e desacertos
I

na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal e o

texto criativo,

6 um novo Idal

:()/

Serviço de tira-dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 mino

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I; pronto atendimento

Serviço G�tu;t.. C[
,\1tv<':;j')4J"I�1"'r

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento, desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar OS

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

Fast Help .

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, voce

liga e solicita a visita do nosso Consultor; Dúvidas, ligue-oOs,
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98, 4p,
gas., vermelho, a.q., a.t., v.e., t.e.,
trava interna de porta malas, l.t., d.t.,
trava para crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

PALIO - vende-se, EX, 98. Tratar: 370-
6638 cornl., 372-2627 res. ej Pedrotli.

\

TEMPRA - vende-se, 95, eompl.
Tratar: 9963-7129.

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários anos 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Qual é a função do departamento fiscal? Em caso de dúvidas na área fiscal
de sua empresa; consulte a

Neclei e sua equipe

-.Escriturar e apurar dados e registros, emitir
diversas guias, como PIS, COFINS, ICMS, ISS,
Imposto de Renda e tantas outras, além de
solicitar pedidos de parcelamento de
impostos, de compensação e ressarcimento, e
ainda cria o planejamento tributário de sua

empresa. O departamento fiscal de um

escritório contábil étudo isso emuito mais.

No CS Escritório Contábil, por exemplo, além
de cumprlr os compromissos na área fiscal,
buscamos, sempre no rigor da lei, alternativas
vantajosas à área tributária de sua empresa.

/

Aqui, além de profissionais competentes,
somos seus pa rceiros. Acima de tudo.

TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EMENFERMAGEM

TÉCNICO EMALIMENTOS
senac

JA GUÁ-JDOSUL

Ruo Adélio Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaroguodosul@sc.senoc.br '

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

I

Agenda de Cursos

_
.. -l_"IilljlWl!.1\--_'.r*li'ô1lli1!.. a'@t#@.m.�.J]9P�, ill, ,�tt.��

OratÓria I ;c: .•....•• ,'" 'c; ;
.. )511 :.: i<"

PPc;p 1 - ptanl3jamer;t�, Prbgramação e, i,.. ex ; ir
'

Controle de Produção.
'" ..•.

,� .

,',.

�voIvimento Proâsslonalem Gestão :v,

Fin8l)ceka
.

..,/.�: i

�istente A:lministràtivo .

Vendas ...•.
\ '.,

Técnico em+ran�çÕeS Irr'lOOHllanruSt
Técnico em Erifennagem .,:.

Ftlda�.t;rnpresariaJ •

�� e ManUten� de
"'�UWlrlputador ,

TécniCo em ,AJimentos'
TécniGa$ de Negociação, '

.. '

Transporte e Clespaého';: Despaého'",
nternacionaJ .

..

.

Prática CarrbiaJ .,: Op,úkção ciroi9
.

TllIsvendas .'

Oratória II

. InstnrnentadorGinlrgic6_ (auxiliat)
CiJerador de Microcorlllutador
Banco de Dados Access
Autocad

.' ii cUR?OSkh d. ::<, .. :- .. ,.-. ',.
,1','1 !> HoRÁRIo 'ii } VALOR CH1:

i" P,ERlODO%jf\, ";' .

Preparação de Msturas, Extrusão e 8hàs12hedas 1+1
12/05 à 14/05103 13h3Jminàs 24

Calandragem 1�n R$125,OO
MOPP - Treinamento Específico de
Condutores de Veículos Rodoviários 8h às 12)1 e das 131 1 + 1

Transportadores de Produtos
17/05 à 01I06I03 às17h R$45,OO

40

Perigosos
Segurança na Operação de Caldeira 19105 à 03I06I03 18hàs22h R$200,OO 40

1 + 1
SoIidWorks 22/05 à W07103 18h3lmin às 22h 40

R$105,OO

T�mento de Efluentes Industriais 09106 à 13106103
13h3Oninàs

R$200,OO 20
17tronin

Eneagrama
11/06 à 30107 18h3lmin às 22h R$440,OO 28

todas as 4" Feiras

Desenvolvimento de Fonrulação de 8hàs 12h e das 1 + 1
1lY06 à 13I06I03 13h3Jminàs 30

ConlJostos ,Bastoméricos 17h3:lmn R$160,OO

Obs.: o SENAIjJaraguá do Sul reserva-se. o direito de transferir ou cancelar o curso, caso não atingir o mínimo de participantes .

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
ernaíl: jaragua@senai-sc.ind.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo; c/ desconto em

folha s/ consulta SPCou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/e.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

TIPO - vende-se, 96, 1.6 MPI, eompl.
Tratar: 9133-3476.

'

TIPO - vende-se, 95, 4p. Tratar: 370-
7674 ou 9902-1636c/ Josi.

UNO - vende-se, 98, 2p, gasolina,
vermelho, a.q., alarme. R$ 9.000,00.
Tratar: 372-0872 ou 371-5424 c/
Edylsorn ou Sandra.

UNO - vende-se, Mille, 91. Tratar: 370-
7643 c/ Keidy.

UNO - vende-se, CS, 1.3, 89. R$
4.500,00 ou troco por moto Titan.
Tratar: 376-1772 c/ Marcos.

I
'--DEL REY - vende-se, Gl, 88. R$

1.500,00 + finan. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comi.

DEL REY - vende-se, Ghia, 84, a.c.,
d.t., v.e.'R$ 2.100,00. Tratar: 376-1013
c/ Dionísio.

ESCORT - vende-se, XR3, eompl., 94,
película, engate p/ earretinha. R$

12.000,00. Tratar: 371-9992 ou 372-
4237 c/ David.

ESéoRT - vende-se, Europeu, 93. R$
8.500,00. Tratar: 376-1450 c/ Femando.

ESCORT -vende-se, XR3, 93, eompl.,
película, modo europeu. R$ 9.500,00.
Aceito troca. Tratar: 371-6238.

ESCORT - vende-se, 94, bordô. R$
4.500,00 + 18 pare. Aceito troca. Tratar:
273-6242.

/

ESCORT - vende-se, 98, 16v, t.e.,
alarme, prata. R$ 13.000,00. Tratar:
275-1471.

GOL - vende-se, 97, MI, branco. R$
10.500,00. Aceito troca. Tratar: 376-
1772.

GOlF - vende-se, Gl, 96, 1.8, bprdô
perolizado. Tratar: 9953-1007 c/
Valdemar.

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.

lOGUS - vende-se, 1.8, c/ rodas de

liga leve e alarme. R$ 8.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-1001 c/ Nei.

PARATI - vende-se, 83, bancos da

Reear, rodas. R$ 3.900,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-7033
hor. comI.

PARATI - vende-se, 83, banco
reelinável, rodas esp. R$ 3.900,00.
Tratar: 273-6242 ou 9111-7033 hor.
comI.

.PARATI - vende-se, Cl, 91/92.
Negocio com moto. Tratar: 376-2512

c/ Francisco.

PARATI - vende-se, 1.6, 16v, 98,
branco, eompl. R$ 15.000,00. Tratar:
9993-1188 c/ Sandro.

SANTANA - vende-se, GlS, 88, 1.8,
álcool. R$ 6.000,00. Tratar: 9132-7Ei22
c/Hilário.

SANTANA - vende-se, 86, CD, 4p,
d.h., v.e. R$ 4.200,00. Tratar: 273-
6242.

SAVEIRO-vende-se, 98, eompl. Tratar:
9905-3900.

VOYAGE - vende-se, 90/91, Gl, 1.8,
licenciamento até 11/03. R$6.300,00.
Tratar: 372-3922 c/Walter
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ALFA ROMEU - vende-se, 1.6, eompl.,
banco couro, 95, preto. Aceita-se troca.
Tratar: 273-6242 ou 9111-7033.

BESTA - vende-se, Khia, 97. Tratar:
370-7774 c/ Elenise.

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airBag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

CHEVROlET - vende-se, 78, motor
perques c/ carroceria graneleira. R$
13.000,00. Tratar: 370-0164 ou 9981-
4378 c/ Vailate.

F·350 - vende-se, caminhonete,
carroceria aberta, modo F-4000, motor
608. R$ 8.000,00. Aceita carro. Tratar:
370-3279 c/ Claúdio.

F�OO - vende-se, 75, motor 1113. R$
10.000,00. Tratar: 370-0164 ou 9981-
4378 c/ Vailate .

F-4000 - vende-se, 82, motor MWM,
carroceria. R$ 17.000,00. Tratar: 370-
0164 ou 9981-4378 c/ Vailate.

MB 608 - vende-se, carroceria, 78. R$
18.500,00. Tratar: 370-0164 ou 9981-
4378 c/ Vailate.

MB 1913 - vende-se, 79, carroceria,
reformada. R$ 36.000,00. Tratar: 370-
0164 ou 9981-4378 c/ Vailate.

vw 709 - vende-se, 88, c/ baú. R$
22.000,00 ou R$ 16.000,00 + finan.
Tratar: 9973-9292 c/ Miguel.

BIZ - vende-se, honda, 01, vermelha.
R$ 3.400,00. Tratar: 9979-0605.

BIZ - vende-se, qualquer ano. Tratar:

Astra GLS, 4p 99 Pampa 1.Si capota 97
Corsa Super 4p 98 Escort GL. 96
Vectra GLS 2.0 97 Fiesta 1.0 2p 95
Monza GL 4p 95 Ranger XLT 4cc 95
5-10 2.2 95 Pampa 1.6, capota 93
Monza GLS, 4p 94 Versailles 2p 92
Monza SL/E, 2p, 93 Verona GLX, GNV 92
Monza SL/E 4p 92 Escort XR 3 89
Kadett SL/E, 91 91 Escort 1.6 L 87

Chevy 500 DL 91
Monza SL/E, 2p � 90 Palio 1.0, 4p 98
Opala Diplom .. 4p 88 Palio 1,0, 2p 98
Monza SL/E, 4p 86 Uno 1.0, 4p 96
chevette SL 84 Uno 1.0, 2p 96

Tempra.4p 95
Gol 1.0, 16v, 4p 99 �Iba 1.5, 2p 92
Parati 1.0, 16v, 4p 99
Gal MI, 1.0 98 Besta GS 01
Goll.0,2p 95 Peugeot 106 99
Gol CL, 1.6 89 Jeep JPX Diesel 95
Gol CL 1.6 87 Mazda Cabo Dupl, 94
Goll.6, BX 86 BMW IA 2p 93
Fusca 1300 75 CB 400 II 82

Puma GTB 4.1 78
Ka 1.0 98 Maverick 75
Escort Wagon 98 Ford "A" 29
Fiesta 1.0, 4p 98

F-250 - vende-se, 01. Tratar: 375-2068
c/ Jean.

F-250 - vende-se, 00, e/60.000 km

originais. Tratar: 373-0263 ou 9979-
0283 c/ Paulo.

SllVERADO - vende-se, 99, diesel,
branca. Aceito outro veículo no negócio.
Tratar: 9101-4214 c/ Ruy.

VERONA - vende-se, LX, 91. R$
5.600,00 ou entro + finan. Tratar: 370-
5271 c/ Celso,

VERSAlllES - vende-se, 95,1.8, Gl,
4p, d.h. R$ 8.900,00. Tratar: 9132-
7622 c/ Hilário,

FUSCA-vende-se, 65, relíquia. Tratar:
9953-9966.

GOL - vende-se, speeial, branco, 00/
01. Aceita-se troca. R$ 12.300,00.
Tratar: 370-4810 c/ Amarildo a tarde.

GOl-vende-se, 1.0, 96. R$ 8.000,00.
Tratar: 9129-0485.

GOl- vende-se, 89. R$ 4.900,00 aceito

proposta, Tratar: 955-8710.

GOL - vende-se, 87, meter AP, .1.6,
álcool. Tratar: (47) 429-7591.

Fone: (47)
370-8622

9903-9595 c/ Cani. COMPRA-SE-CG, acima de 95, Tratar.
275-2781 c/ Joice.

CB 500 - vende-se; 98, prata, c/
20,000km revisada. R$ 7.000,00 +

flnan. Tratar: 371-3095 após 15hs.
TITAN ES - vende-se, 02/03,
financiado, Tratar: 370-5455 após 15h
c/ Elton.

CG TITAN'- vende-s,e 02, azul. Ou
troca-s epor moto de menor valor. R$
1.900,00 t finan. Tratar: 370-4452 ou
9905-0373.

XlX' 250 - vende-se, 90, branca, cf
45.000km originais. R$ 2.600,00,
Tratar: 376-2166 c/ Agenor.

Especializada em
estofamento

I

automobilístico

em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

r

VENDEDORES (as)

Experiência em venôas (externas)
FlUência verbal
Veículo próprio

IoaOe mínima 22 anos

Vontaoe oe vencer/venoer
Maiores informações ..

Silver S�rviços Ltda :M:E
.R..epresen..ta::n.te p/ Jaragu..á do Su..l e R..egião
Prod-u.to: Con.sórcio ""(J"n.ião (ca.rros/motos. etc)
R..ua:- João Jan..u..ário Â-y;r:osc> ... 80 - sala 03
Bairro: Jára,g-L:Lá Esqu..erdo-
C::>BS_ ( Pró.:x:imo ao .A.taca..dão Lux) .J��----------------��------------------------------------------------------------;_--------------------------------------------------------------,

�

I

REQUISITOS

Premiação
Cu.rsos/treinamentos

Acompanhamento gerêncial

VANTAGENS

Salário rxo
Otima comissão

(
,

I

e muito mais,

371-8153
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAIXA DE sOM - vende-se, Meteoro,
cl distorção. R$ 200,00. Tratar: 376-
3166 cl Jaison.

COMPRA-SE - veículo a partir do ano

99. Tratar: 9973·5843.

MÓDULO - vende-se. e disqueteira
Kenwood, toca fita Sony. R$ 450,00.
Tratar: 9121-8528 el Henrique.

RODAS - vende-se, aro 15, de liga el
pneu. R$ 650,00. Tratar: 370-5271

RODAS - vende-se, aro 16 para Opala,
Omega ou Ranger. R$ 500,00. Tratar:

I

róximo Posto Mime'

® Consórcio

JRegata
t'J��te (t��

I o
273-6242 ou 9111-7033 el Mareio.

SOM - vende-se, 1 sub, 2 auto falante.
Tratar: 9955-2442 el Vanderlei.

�
/ewQIIIP

fahricamos e temos

a pronta entrega

370-4509

OKm
OKm

I 00/00
03/03
01/01
03/03
00/00
95/95
01101
98/98
89/89
89/89
96/96
97/97

'diversos� .

&��,-

APARELHO - vende-se, de abdominal
AS Shaper, el manual e fita de vídeo.
R$ 1!'iO,OO. Tratar: 371-2257.

Tratar: 370-3561.

, BARRACA - vende-se, pI eâmping,
seminova, 5 pessoas. R$ 120,00.
Tratar: 372-3822.

CACHORRO - vende-se, cachor
ro c o c k e r, com 2 a nos, todas as

vacinas. R$ 50,00. Tratar: 370-
6317 el Arleidi.

BAR - vende-se, el jogos, cancha de
bocha, no b alrro Vila Nova, ótima
clientela. Tratar: 370�0548 el Amauri.

BARCO - vende-se, 4.5, madeira, el
earretinha, motor 4hp. R$ 1.700,00.
Tratar: 9997-5557.

CACHORRO - vende-se, cachorra
Pastor Alemão, el 1 filhote. Tratar:
373-3787.

BALANÇA - vende-se, de 200kg, nova.

BEBÊ - vende-se, protetor de

berço, cortina, e cesto de

m,edieamentos pi quarto de bebê,
cor azul. R$ 50.,00. Tratar: 371-
6238.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.
Tratar: 373-3787.

CELULAR - vende-se, Nokia 5120,
pronto. R$ 150,00. Tratar: 9963-9596
el Germano.BOTA -' vende-se, seminova,

Geandinis. R$ 28,00. Tratar: 373-3787.
CELULAR - vende-se, Nokia 6120,
pronto. R$ 120,00. Tratar: 9963-9596
el Germano.

CACHORRO - vende-se, pequinês.
Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, poodle
-grande, Tratar: 373-3787.

CELULAR - vende-se, 2 celulares. R$
9955-2442 el Vanderlei.

COMPRA· VENDA· TROCA· FINANCTA • CONSORCIO

ii 370-5999

erA
PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA.
,

TABELA DE USADOS
Vermelha
Prata
Azul
Vermelha
Vermelha
Prata
Vermelha
Vermelha
Preta
Roxa
Azul

Bicicletas: Nacionais e Importadas
Crediário 1 + 3x sem juros

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:.00 as 18:30 • sem fechar para o almoço

Branca
Bordo
Vermelha

Motos Novas e Usadas
Entrada-e saldo

.

em até 36x fixas
Consórcio com planos

até 60 meses.

Sua Mãe é aventu,e;,a?

Supraanda-a
Afinal dia das mãas

é todo dia!

Passa na eia Bika
e compra o

presente perfeito para ela.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CELULAR - compra-se, Neo, pago a

vista. R$ 300,00. Tratar: 9121-8528.

CELULAR - vende-se, Ericsson T18,
de cartão. R$ 150,00. Tratar: 370-9724.

COMPUTADOR - vende-se. Tratar:
9963-7128.

COMPUTADOR - vende-se, Sansung
cl assistência, garantia de 6 meses.

R$ 1.200,00 à vista ou R$ 700,00 entro
+ cheque de R$ 500,00 pi junho.
Tratar: 372-3822 cl Adriana.

CRÉDITOS - vende-se, pi compra,
reforma e construção, e 15 a 120 mil
reais, .pre staçôe s a partir de R$
160,00. Tratar: 326-5509 autorizado
pelo Banco Central do Brasil.

ENFESTADEIRA - vende-se, seminova.
Tratar: 370-3561.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, Athletic
2000, sem lona. R$ 200,00. Tratar:
9113-4728.

ESTRUTURA - vende-se, de galpão pré
moldado, cl 420m2, cl mesanino 6m2,
pé direito 7mts. Tratar: 370-2728.

FAX - vende-se, usado, não precisa
ter secretária eletrônica. Tratar: 9953-
1007 cl Valdemar.

FILMADORA - vende-se. Tratar: 9955-
8035 cl Vilmar.

FILMADORA - vende-se, Sony. Tratar:
9963-7129.

FITA - vende-se, coleção, do Roberto
Carlos e cd's do Elvis Presley. Tratar:
370-3561.

FOGÃO - vende-se, novo, dako,
branco. R$ 150,00. Tratar: 370-8391.

GELADEIRA - vende-se, nova, consul,
2401ts, branca. R$ 350,00. Tratar: 370-
8391.

GI81 - vende-se, coleção, compelta.
Tratar: 370-3561.

LANCHONETE - vende-se, no centro.
Tratar: 275-3118 cl Sueli.

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 comp!. Tratar:
(47)633-0529. CI Cláudio.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
Industrial, reta, cl aparelhe pi casear.
Tratar: 376-0642.

MÁQUINA - vende-se, de cortar grama
Garden, a gasolina, cl recolhedor,
motor tecumseh 3,5 hp - 4T 6 horas
de uso. R$ 850,00. Tratar: 371-6370
cl Vilmar ou 372-0779 cl Guida
Mannes.

MÁQUINA - vende-se, reta industrial.
R$ 470,00. Tratar: 372-3822. '

MESAS - vende-se, 15 mesas e 60
cadeiras. Tratar: 372-1566

MINI MERCADO - vende-se. R$
20.000,00. Tratar: 9121-3921.

MONITOR .; vende-se, Sansung 550S,
15pol., seminovo, na garantia. R$
300,00. Tratar: 376-1465 cl Cláudia.

MOTOR troca-se motor
estacionáriode 9hp por computador
antigo. Paga-se a diferença em dinheiro.
Tratar: 372-0391 cl Kiko ou Ari.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se, móveis
novos de loja (balcão, casulos,
manequins). Tratar: 370-3561.

MÓVEIS - precisa-se de móveis
usados. Tratar: 370-7597 cl Helena.

ÓCULOS - vende-se, de grau. Tratar:
370-8732 cl Andréia ou 9125-44'80.

OURO - compra-se, qualquer peça,
mesmo cl defeito ou quebrada. Tratar:
9979-0605.

REDES - vende-se, 10 redes de pesca
+ 1 tarrafa, de varias tamanhos e

malhas .. R$ 400,00 tudo. Tratar: 997.3-
9292 cl Miguel.

SALÃO - vende-se, de beleza. R$

rllÍo�Domln gos R. Do tjovo,1?4
Contra' Joraguá do sul/se
Fone: (41) 372-0495

'

4.500,Oq. Tratar: 370-7774 cl Elenise.

SALÃO - vende-se, de beleza, no

centro .. Tratar: 370-6317 cl Arleidi.

SOFÁ - vende-se, novo, cl 3 peças.
R$ 160,00. Tratar: 370-839!1.

TALHADEIRA - vende-se, nova, cl nota
fiscal. Tratar: 370-3561.

TELAS - vende-se, 300 telas, pi
estamparia, cl Nylon importado. R$
200,00. Tratar: 275-3708 ou 9909-0502.

TELECOPIADORA - vende-se, marca

Kenon, C555, fax, scanner e

impressora colorida no mesmo

aparelho, compatível cl Mac e

Windows, alimentado cl folha A4.
Tratar: 370-7919 cl Leandro.

,

VIDEO LOCADORA - vende-se, cl
clientela formada, bairro Água Verde.
Tratar: 371-2525 ou 275-0945.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cl 5 jogos originais, 1

memory card e 2 controles originais.
R$ 1.100,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Dream Cast,
cI 2 controles, 20jogos, 1 memory card
VMU + 1 rambol Pac. R$ 450,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
cl 2 controles, 10 cds, 1 memory cardo
R$ 300,00. Tratar: 376-2206.

PLANET GAM'E
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

'XBO){
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLO!!
• GAME BOV AOVANCE
• NINTEtiDO GAME CUBE

VENOEMOS E ALUGAMOS
TOOA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206
I\Ólarlodea1ei!dlm�o: lIg�al segllldadal i�;OO ásn:oo

Rua:BmWe ue ,1087- Barra·Jara uá do Sul· E·mail lanela ame Ibest.com.br
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ALUGUEL DE TRAJES

ir 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 24.243 DE 07-05-2003

ADREANO WULF E TERESINHA GRABOWSKY

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua 25 de Julho,
810, Vila Nova, nesta cidade, filho de Armin Wulf e Ruth

Wulf
'

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Nelson Nasato,
77, nesta cidade, filha de Francisco Grabowsky e

Genoveva Gertrudes Grabowsky

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.

PROCURANDO EMPREGO???
APRENDA A FAZER PRODUTOS DE LIMPEZA.

ADICIONA-SE SOMENTE ÁGUA E ESTÁ PRONTO:

AMACIANTE, DETERGENTE, DESINFETANTE, SHAMPOO pi CARRO ...
SÃO MAIS DE 50 PRODUTOS POR APENAS (R$ 48,50), VOCÊ RECEBE

UM KIT COM FITA DE VíDEO, APOSTILA E MATERIAL pi FAZER 4
PRODUTOS. PAGUE SÓ AO RECEBE-LO.

DIGA ADEUS AO PATRÃO!

LIGUE: OXX 11 6952-8722

a

mais nova opção
em moda'

infanto juvenil

Rua Reinoldo Rau, 500 - sI O

(antiga loja Pituka)

371-5662

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

ADAlTON JOSE WARMLlNG - RUA PEDRO AVELINO FAGUNDES 45/13 - NESTA'
ADEMAR COELHO - R MANOEL FRANCISCO COSTA 3311� NESTA;

,

ADilSON MARTINS DA SilVA - RUA INGO BRUCK lT 14 - NESTA;
ADPlAST IND COM EMB PLAST lTDA - RUA ARNOLDO SCHMIDT 69 - NESTA'
ADRIANO JOSE NOGUEIRA - RUA ADOlF PUTTJER 86- NESTA;

,

ADRIANO LIMA - R, PROCOPIO GOMES 1149 APTO 49 - NESTA;
AlBERI TOBRIAS - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
ANELlZE CRISTINA PATlA - RUA ANTONIO MANOEL CORREA 537 - NESTA;
AN(>ElA MARIA TRISOTTO - RUA RUDOLFO HUFENUESSlER, 40 - NESTA;
ANGELO JOA.O MARGUTE - RUA GUilHERME CRISTIANO WACKERHAGE 624-

NESTA;
ANGELO JOAO MARGUTE - RUA GUilHERME CRISTIANO WACKERHAGEN 624-

NESTA;
ANTONIO SERGIO PAIS NUNES ME - GUSTAVO GUMZ 477 - NESTA;
ARNO JOSE BAADER - RUA JARDIM lUIZ lENZI SINR - NESTA;
C M FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA - RUA BERNARDO DORNBUSCH 540·

NESTA;
CAROLlNI CANUTO CORREIA - ARNALDO lEONARDO SCHMITD 66 - NESTA;
CELSO BATISTA RIBEIRO - RUA 25 DE JULHO 1153 - NESTA;
ClAUDIOMIRO DA SilVA ME - RUA MATO GROSSO 721-E JARDIM ITALlA - NESTA;
ClAUDIONOR AlBRECHT - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
-CM FERRAMENTAS & MAQUINAS lTDA - R.REINOlDO RAU 787 - NESTA;
DATA TRAINING TREINAMENTO INFORM lTDA - AV MARECHAL DEODORO DA

FONS, 1085 SALA 04 - NESTA;
-DENllSON R KASTEllER - R FRITZ BARTEl 727 AP 41 Bl 08 - NESTA;
DOMINIUM MP EQUIPAMENTOS - AV MAL DEODORO DA FONSECA 159 - NESTA;
DORACI MARGOT RUDNICK BAHR - RUA ANGELO FlORIANI, lOTE 114 - NESTA;
ElEMAR MOKWA - ESTRADA ISABEL ALTO INTERIOR - CORUPÁ;
ElSON PAGANElLl - RIO DA lUZ I - NESTA;
EUCATEX FilTRANTE lTDA - RUA MARIA ESTEFANO MAlUF 530 - NESTA;
GENIVAlDO PEREIRA FERREIRA - RUA DO PRESIDIO SINR - NESTA;
GIVANllDO TRlNDADE IELlSABETH lEMKE TRINDADE - N E S T A;
GIVANllDO TRINDADE IELlSABETH lEMKE TRINDADE - N E S T A;
HELENA MARIA lENNERT - RU ANGELO RUBINI 518 - NESTA;
ILlZETE IMROTH FURTADO - RUA PREFEITO JOSE BAYER SN - NESTA;
IZIDORO FERNANDES DE SOUZA - RUA FRANCISCA GRETE 1500 - NESTA;
JAIR CIPRIANI - RUA CARLOS KUPAS SIN - NESTA;
JAISON DE MEDEIROS - RUA FRANCISCO DOMINGOS MEDEIROS 73 - NESTA;
JATEC ASSISTENCIA TEC EM INFO - R WALTER MARQUARDT 486 - NESTA;
JOAO BATISTA DOS SANTOS - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 1015 - NESTA;
JOAO BENITE RODRIGUES - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
JOAO lUIS CHIODINI - RUA JOSE KRAUSE SIN - NESTA;
JOAO PAULO PIAZERA - RUA FELIPE SCHMIDT 249. - NESTA;
JOAO SOARES DA ROCHA FilHO - RUA FRANCISCO DOMINIGOS MEDEIROS 73

APTO 2 - NESTA;
JOAO TRAJANO PEREIRA - RUA BERTHA WEEGE 311 - NESTA;
JOCEIR SAN MIGUEL - RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 284 - NESTA;
JORGE DEPA - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
JORGE DEPA - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
JOSE CARLOS RIGON - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3595 - NESTA;
JOSE DAS GRACAS DE SOUZA - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100·

NESTA;
JOSE EUGENIO HENCKE - RUA EMILlA HORNBURG 328 lOTE 25 AMIZADE'
NESTA;
JOSE FRANCISCON - LEOPOLDO JANSSEN 304 - NESTA;
JOSE ROBERTO GONCAlVES - N E S T A;
KRAUSE ZIMMER lTDA - R CAMPO ALEGRE 196 - NESTA;
KRAUSE ZIMMER lTDA - R CAMPO ALEGRE 196 - NESTA;
KRAUSE ZIMMER lTDA ME - R CAMPO ALEGRE 196 - NESTA;
KUNCHlER MOVEIS USADOS lTDA ME - RUA BUEMERWAlD 470 - NESTA;
lUANA SElHORST - RUA CEl. PROC. G. DE OLIVEIRA, 1473 Bl 7 NESTA;
MARCELO NEGHERBON - FELIPE SCHMIDT 218 APTO 203 - NESTA;
MARCIA CORREIA - RUA 1121 lOTEAMENTO JARAGUA - NESTA;
MARCIANO APARECIDO ALVES - RUA JULIUS VERCH 320 - NESTA;
MARIA HELENA ZOCATElLl - R FRITZ HASSE 96 - NESTA;
MARIA lUCIA MATOS FRANCISCO - RUA BARAO DO RIO BRANCO, 760 - NESTA:
MARLI CENTER COM CAL CONFEC lTDA - RUA WALTER MARQUARDT 1988-

NESTA;
MERCADO ATUAL lTDA - RUA ALBERTO UTPADEl, SIN - NESTA;
MERCADO ZANAQUI lTDA - R ADELlNA KLEINGRT SN - NESTA;
MONTE OLIMPO TURISMO lTDA - RUA ROBERTO ZIEMANN 330 - NESTA:
MOSART FREITAS DA ROSA - RUA RICHART PISKE, 244 - NESTA;
NElSI ZENEN - EST TRES RIOS DO NORTE SINR - NESTA;
NEYlOR ZIMMERMANN DE CARVALHO - R PROCOPIO GOMES 1149 APTO 46-

NESTA;
PREIS MAQUINAS lTDA ME - RUA DOMINGOS DA ROSA 150 - NESTA;
REGIANO WIEST - RUA ROBERTO ZIEMANN 37 - NESTA;
RODRIGO DE PAULA DA ROSA - R HElEONORA SATlER PRADI 307 - NESTA;
SAMUEL �OTTA - RUA JOAO PLANINSCHECK 1063 AP 204 - NESTA;
SERVICOS AGRICOlAS SIMONE lTDA - RUA AGUAS CLARAS SIN - NESTA;!•.
SOLANGE ERMINIA RAlO CASTilHO PEll - R PROCOPIO GOMES 1149 - NES,

TALlTA PANSTEIN BORGES - RUA ELEONORA SATlER PRADI 307 - NESTA;
TEOLlFA IACIUK ME - RUA JOSE NARlOCH 119 - NESTA;
VERA lUCIA GOULART TAQUES - N E S T A; TA'
-VERA MARIA lEITIS DA SilVA MATTOS - RUA OSWALDO GlATZ, SIN - NES :
VIVIAN MllCZEWSKY- RUA ERICH DOUBRAWA 50 APTO 102 CENTRO - NESTA,

E, como os ditos devedores não foram encontradoS oU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in'

termédio do presente Edital, para que os mesmaS
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 8 de maio de 2003
IIton Hoffrnann

TabeliãoSubstituto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Milton Raasch

ran e amt
I 1

TA;
8-

No início da carreira, aos 18 anos, em Herizontina,
Milton entrevista o pai de Gisele Büdchen, antes da fama

Em Concórdia, entrevista o político Cassildo Maldaner

Reportagem na periferia
de Horizontina

•

Milton no baile de aniversário do

município de Concórdia

Em entrevista com o ex-governador Pedro Ivo Campos

o jornalista durante a apresentação de seu programa
na Rádio Rural, em Concórdia

o primeiro trabalho na região ao lado tíe Albino
Flores nos noticiários da RBN

Milton Raasch em atuação no CORREIO DO POVO.
Entrevista com lideranças políticas da região

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HomenagemI

.........""..�Vt:o:to:s de profundo pesarpelo falecimento dedicado

profissionalMILTONRAASCH

que deixará uma grande lacuna neste importante veículo de comunicação e noseio

dos familiares e amigos. Desejo que Deus console a família.
Dep. Adelor Vieira

tr

UI

<51os colegas do "Correio do Povo"
nosso sentimento de solidariedade

pela perda de Milton Raasch, com quem
tive a honra de trabalhar, ainda que à

distância. emA Notícia. quando ocupávamos a
Editoria de Estado e ele atuava como correspondente
na região Oeste. A lembrança que permanece do

companheiro Milton é a alegria que ele teve ao

me reencontrar prestando assessoria de imprensa
em Jaraguâ do Sul. há 3 anos. e da relação

profissional desde então.
Ronaldo Corrêa

Jornalista sempre defende jornalista. Jornalista torce por
jornalista. Sofre por joirnalista e se revolta com absurdos
como os recentes ataques a colegas no Iraque. E aqui tão

perto nosso colega lutando contra um inimigo muito próximo
de qualquer um de nós. Um inimigo silencioso e mortal.

Somos jornalistas mas somos seres humanos antes de tudo. E
como seres humanos ficamos com a saudade do colega e

amigo Milton Raasch. E com o exemplo de profissional que
.

ele sempre foi.
Caio Mandolesi

Marketing - Assessoria de Imprensa Weg

Texto Livre Serviços de Imprensa

É ness� hora em que tudo

parece desmoronar, que vamos buscar

forças onde jamais imaginamos para
superar a perda de um grande amigo

e colega de trabalho: "Sr. Milton Raasch".
Enviamos nossas condolências
a todos do Correio do Povo e à

Família enlutada.
Parcimóveis

Parceria de Negócios
Imobiliários

Estou profundamente entristecido.
A morte de meu amigo e jornalista Milton Raach

(um ícone em sua profissão. quanto à sua ética e competência)
marcam-me profundamente. Meu últimoencontro com Milton

Deu-se há um mês. no calçadão da cidade. Naquele momento. havíamos

combinado tomar um vinho juntos. Protelei esta visita. Ontem. ao ouvir a
rádio BrasilNouo.fiquei sabendo do ocorrido.

Mais uma experiência em minha vida para não protelar determinadas ações. muito
Menos crer na inefável condição de significado diante de um caso como este. Pergunto: até
que ponto o estado de degeneração da matéria cria-nos uma perspectiva futura de vida

eterna? Talvez a noção de vida eterna possa se resumir aos atos praticados em nome do ser
,

humano.
Parabéns. Milton Raach, pelas últimas palavras que proferise à minha pessoa naquele dia.\
Não me esquecerei das últimas palavras palavras que dissestes a mim: ''Jamais estarei

longe de meusfamiliares. amigos e propósitos só por causa do meu estado
debilitado de saúde. Um abraço, Charles".
Obrigado. também. pelos conselhos. Milton! ,

Charles Piero Siemeintcoski

A diretoria. corpo clínico e funcionários do Hospital e
MaternidadeJaraguá manifestam pesar pelo falecimento.

do jornalista Milton Raasch e rogam a Deus que
sua alma encontre conforto e paz no descanso eterno.

Hilário Dalmann

A Associação dos Amigos do Esporte
Amador de Jaraguâ do Sul e a Comissão
Técnica e atletas da equipe Malwee de
Futsal manifestam seus sentimentos de
solidariedade aos familiares e colegas de
trabalh� do jornalista Milton Raasch

falecido nesta segunda-feira.
Cacá Pavanello
Vice-Diretor Pessoas como uocêMilton Raasch, passam por nossa

existência e deixam sua marca. pela conduta. honestidade e

seriedade com que realizam seu trabalho.
Dávio Leo - Prefeito de'Massaranduba

A equipe da Expressão Comunicação Social
externa sentimentos de solidariedade aos

familiares e companheiros de trabalho do jornalista
Milton Raasch pelo seu falecimento nesta segunda

feira.
Osmar Pinheiro

Diretor
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primeiro a profissionalizar a redaçãoI

do diretor, a atuação doCORREIO DO POVO sempre foi de

importância na divulgação do Município em âmbito
ueos jornais maiores, de grande circulação, sempre se

mais em divulgar as notícias de cidades maiores. "Nunca
ira com o CORREIO DO POVO, mas isso não é o mais

Aminha preocupação é com a nossa responsabilidade
ação à comunidade jaraguaense e especialmente com a

do CORREIO DO POVO.

mockel, mesmo não estando diariamente I igado ao CP,
estão de entregar os exemplares, três vezes por semana, a
sdas localidades mais distantes, o que demonstra a

jornal com os mais antigos leitores. Ainda de acordo com

CP, uma das grandes alegrias é saber e ver que o jornal
hado a modernidade, tanto em termos de maquinários
ntrataç,ão de profissionais habilitados, formados em

Jornalismó, tanto é que o CP foi o primeiro jornal da
tratar jornalistas formados para a redação, e o único
uedeu um passo à frente na questão da periodicidade,
o três vezes por semana, desde o ano 2000.

torSchmiickel assumiu a direção do jornal em 1957. É
scritor por vocação, mas também foi contador e

Também é patrono do Arquivo Histórico Municipal.

César Junkes/CP

Eugênio Victor Schmõckel assumiu a direção do jornal e_m 1957

ai CORREIO DO POVO era impresso em português e alemão

resdoCORREIODOPOVOforam os verdadeiros heróis." A

do diretor do CP, Eugênio Victor Schmiickel, ao referir-se

CJenwreendedores Venânci� da Silva, Porto e Arthur

1m, 1919, deram um passo a frente do seu tempo e

üRREIODOPOVO, que, na época, nasceu para divulgar as
ido'polítiço UDN. "Foi um ato de coragem. Jaraquá do

cidade pequena, com poucos habitantes e uma estrutura

cultural ainda tímida", resume Schmõckel, que, aos 82

e,ainda não deixou de lado o hábito de escrever para as

P, fazer anotações e, acima de tudo, relatar, em livros,
tecimentos históricos, sociais e políticos de Jaraquá do

nente da reserva Alvan I<arsten 82 anos
o

'

alhou no CO R R EI,O DO POVO no período
40, época anterior à presença no jornal do

I EugênioVictor Schmbckel. Karsten
ora no centro da cidade, mas na época'que
10 d C

'-

o P morava com os pais, nas
d.o Curtume Schmidt, e não conseguia ir

P�IS do trabalho, devido à distância e ao

� �Iho. 1\ Fiz de tudo no CO R R ElO 00
,
epoca. A gente chegava cedo, porque,

10, levava bronca e só parávamos de

Ind� todo o serviço exigido estivesse
aÇoes de trabalho eram diferentes O
raticamente não tinha direitos e quem
prAga S

" ,

'

I'· , e sUjeitava aos horários e ao mau
e es q ,

tid' Ue perdiam o controle quando
'Id

a algum erro ou não sabia executar os
Os"

" ,recorda Karsten
ano I

.

ila ar,gOU o emprego para seguir a

e;' tnals ainda lembra, com saudade, da
ta responsável pela entrega dos jornais

-

\
aos assinantes do centro da cidade. "Naquela.época, poucas
pessoas recebiam o jornal, que era 'feito somente para os que
sabiam ler e gostavam mais de discutir política. Lembro que eu

percorria a 'Marechal' com os jornais e ia entregando em

algumas casas. O assinante que eu mais gostava, não lembro o

nome, sempre me dava balas. Como eu tinha apenas 14 anos,
achava que tudo estava bem. Estava aprendendo um ofício",
,afi rma I<arsten.

O aposentado recorda ainda que o�C P funcionava nas

proximidades do Shopping Center Breithaupt e era redigido em

português e em alemão. Os textos em português eram feitos por
Arthur Müller, um dos donos do semanário.
Alvan I<arsten afirma que sente-se feliz em constatar que o,
CO R R ElO DO POVO tem sobrevivido aos tempos de forma
honesta e correta, sempre informando as comunidades,
especialmente o pessoal do interior, das principais notícias que
acontecem no Brasil, no mundo e, especialmente, por aqui.
I<arsten comenta que, durante todos esses anos, nunca deixou de
ler o CF; e afirma que sempre sentiu orgulho em ter feito parte
do semanário mais antigo de Santa Catarina. \\ Não abro mão de
ler o CO R R ElO DO POVO. Acho que é um jornal que representa

Alvan Karsten fazia de tudo, inclusive entregava os exemplares muito bem o povo de Jaraquá do Sul", resume I<arsten. CM H Ml
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I TRADiÇÃO: DESDE ONlEM, A COMUNIDADE DO RIo CERRO CElEBRA A CHEGADA DO INVERNO EM JARAGUÁ DO SUL

Culinária típica e bandas famosas
são atrações da lSaWmterfest
]ARAGUÁ DO SUL -

Desde ontem à noite, a co
munidade do Rio Cerro II

comemora a chegada do

inverno com a realização
da 15' Winterfest, promo
vida pela Sociedade Recre
ativa Alvorada, considera
da na região como a mais

autêntica festa das tradições
germânicas da: região do

Itapocu. A imagem de fes

ta que mantém as origens
é devido à exuberância da

culinária germânica, um
dos pontos de maior atra

ção do evento. A associa

da Lande Siewert, 48 anos

de idade, participa da fes- .

ta.com o seu maior dom,
que é o de saber preparar
uma infinidade de doces e

bolos. "Vamos passar a

noite preparando strudeL

Hoje (ontem), vou me de

dicar aos bolos", comenta
Lande, que deve usar apro
ximadámente dez dúzias
de ovos somente no pre
paro das massas. "O tra

balho é muito, mas vale a

pena porque tudo é feito
com amor", acrescenta.

Ontem, ela chegou cedi

nho na sociedade para dar

inicio ao preparo das mas

sas. ''Aprendi tudo com a

minha mãe e também com

a minha experiência pró
pria", salienta.

De acordo com o pre
sidente da Sociedade Alvo

rada, Marcelo Heinz Pro

chnow, a previsão é de que
o público seja bastante ex

pressivo, já que as quanti-

HorsfS me

lande faz os doces da festa desde a pfimeira edição

dades de comida e bebidas
são abundantes, Somente em

cerveja foram reservadas
nada menos que 32 caixas,
sem contar o chope, que será
vendido ao preço de R$
1,50 o copo de SOO ml. Na

avaliação do presidente, o
encanto da festa é justamente
a gastronomia, típica da co
zinha alemã, e também os

bailes, que são animados por
bandas conhecidas e bem

conceituadas na região,
como a

" Cavalinho Bran

co", que se apresenta no

domingo à noite. ''No to

tal, teremos nove bandas ani
mando a festa e esperamos
que o público corresponda",
afirma o presidente.

Ainda de acordo com

o presidente da Socieda
de Alvorada, a Winterfest
é realizada há 15 anos,

sempre com sucesso ab-

soluto. A receptividade tem
razão de ser. "Teremos pra
tos típicos especiais e tam

bém outros tipos de car

nes assadas. Também tere

mos diversos jogos e diver
sões para adultos e, princi
palmente, para crianças,
como cama elástica, pesca
ria e outros tipos de entre

tenimento", avisa

Prochnow.

A Sociedade Alvorada
foi fundada em 1947 e, atu

almente, tem cerca de 200

sócios, que podem usufruir
das atividades de bolão,
tiro, bailes de rei e rainha e

outras promoções realiza

das durante o ano. A inten

ção da diretoria, para um

futuro próximo, é de cons
truir uma nova sede social

em terreno de 15 mil

metros, localizado em

frente da sede atual. "Já te
mos o projeto. Queremos
construir um salão de baile

para 1,2 mil pessoas senta

das", informa o presiden
te. (MARIA HELENA DE MORAES)

Programação
Dia 10 (hoje)
14h30 - Desfile das sociedades e grupo de idosos,
acompanhados pelo Musical Só Virtude
1 S horas - Apresentação do grupo folclórico
"Grünes Tall", de Rio Cerro II
1 Sh30 .;_ Atrações diversas: tarde dançante animada.

pelo Musical Só Virtude
19 horas - Jantar típico
20 horas - Baile animado pelo Musical Só Virtude,
no pavilhão da dança externo

21 h30 - Apresentação e coroação da Rainha e

Princesas da 1 S' Winterfest
22 horas - Apresentação do grupo de danças
folclóricas "Gustav Bach, Danças Folclóricas
Internacionais"

.

.

22h30 - Baile animado pela Banda Realce
Dia 11 (amanhã)
10 horas - Abertura com desfile das sociedades,
grupos da 3' idade e participação especial do grupo
da 3' idade da Comunidade Evangélica "Cristo Bom

,

Pastor", de Rio Cerro II, acompanhados pela Banda
Musical Só Virtude
12 horas - Almoço com apresentação Carla e Ketlin,
de Rio Cerro II
Pavilhão externo (com pista de dança)
13h30 - Apresentação do Grupo Musical "Som
Cinco"
17h30 - Divulgação e premiação das competições de
Tiro ao Alvo e Bolão
18 horas - Sorteio dos prêmios do concurso de Rainha
da 1 S' Winterfest.
Pavilhão interno
12 horas - Apresentação Carla e Ketlin, de Rio Cerro
11
14 horas - Apresentação do grupo folclórico "Neu
Fllus", de Corupá

'

1 S horas - Soireé dançanté com o Musical Só Virtude
18 horas - Soireé dançante com a Banda Sangue Latino
(RS)
22 horas - Shaw com a Banda Cavalinho Branco

Pesquisador explana sobre o estudo de combate aomaruim
]ARAGUÁ DO SUL - A

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) firmou parceria
com a Fundação Osvaldo

Cruz, do Rio de Janeiro,
para efetuar pesquisa sobre
os maruins e encontrar pos
síveis alternativas para
combatê-los. Na quinta-fei
ra pela manhã, o pesquisa
dor da instituição de ensino,
Sebastião José de Oliveira,

veio a Jaraguá do Sul expli
car o método de trabalho,
apontou as etapas do estu

do e explanou sobre a inci

dência do maruim para
aproximadamente 30 pesso
as, entre técnicos da Epagri
(Empresa de Pesquisa
Agropecuária e de Extensão

Rural de Santa Catarina) e

representantes das associa

ções de bananicultores das

cidades da microrregião.

- Nós estamos estu

dando o controle do ma

ruim. Na primeira etapa, ins
talamos dois tipos de arma

dilhas em escolas e proprie
dades agrícolas para captu
rar os insetos, separá-los e

avaliar as espécies de rnaruins
encontradas na região e em

quais áreas-, explica o pes
quisador. Ele destaca que fo
ram identificadas duas espé
cies distintas que incidem em

plantações de banana e arro

zais.

Depois de selecionar e

identificar os maruins, Oli
veira destaca que serão

sugeridas alternativas de
controle e manejo; será feita
seleção de uma determina
da área para avaliar se a al

ternativa de combate ao

inseto é eficaz e, em segui
da, a aplicação nas demais

áreas. (FABIANE RIBAS)

SÁBADO, 10 de maio de 200J
-

REUNIÃO
Acontece amanhã, a partir das 14 horas, a quarta reu

nião descentralizada promovida pela Associação de

Moradores do Bairro Estrada Nova. De acordo com

o presidente da associação, Justino Pereira da Luz,

serão realizadas um total de 245 reuniões, sempre em

local diferente do bairro. Hoje, 'a reunião será realiza
da na casa do senhor Mário de Oliveira, que reside nO

Lot�amento Blunck, no número 7. Justino informa
ainda que a previsão para o término do ciclo de reu·

niões é junho. A proposta desses encontros é discun!,
.

e
com toda a comunidade, os problemas do baJrfO

apontar as soluções.

HOMENAGEM
A Ambac (Associação de Moradores do Bairro
Corticeira), em Guaramirim, promove, hoje, a partir
das 14 horas, uma festa de confraternização em ho
menagem às mães. De acordo com o presidente da
associação, Ademir Mário Tank, a festa começa às 14
horas, com uma apresentação artística de alunos do

Grupo Escolar José Dequêch. Em seguida está pro
gramado café-bingo, no valor de R$ 1,00 a cartela,
Às 19 horas será servido um jantar e, às 22 horas, tem
baile com entrada franca, animado pelo Grupo Mu·
sical Aquerenciado.

SHOW
Acontece hoje, a partir das 20 horas, no Grêmio Es

portivo Tomaselli, em Schoreder, show de lançamento
do CD da banda "Repulsares". Também animam a

festa' as bandas Fly-X, de Guaramirim, Adversar e

Kabrones. CDs e camisetas da banda serão vendidos
no local. Ingressos a R$ 3,00.

CAMPANHA
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, através da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social, está organizan·
do a campanha de inverno deste ano juntamente com

o apoio das comunidades católica e luterana de Jaraguá
do Sul. Primeira reunião nesse sentido acontece no

dia 13 de maio, às 15 horas, na Igreja Matriz São Se

bastião. A secretária de Desenvolvimento Social e

Habitação, Brunhilde Hesse, também deve contar com

a parceria de empresas privadas, instituições, clubes

de serviço, órgãos governamentais e não-governamen·
tais, convidados também a fazerem parte da reunião,

SAÚDE
Na próxima quarta-feira, o Sesc (Serviço Social do

Comércio) de Jaraguá do Sul promove o Sesc Saúde,
das 8 às 17 horas, no auditório do Shopping Ceruer

Breithaupt. O objetivo do evento é difundi� conheci- I

mentos de saúde e conscientizar a comunidade a ado I

quirir hábitos de vida saudáveis, repassando informe

ções de forma simples e atrativa. Todas as pessoas I

que passarem pelo shopping, durante toda segunda·
feira de cada mês, poderão verificar como está o seu

colesterol, taxa de glicemia, pressão arterial e peso.
Nesta edição do Sesc Saúde em Jaraguá do Sul, o

tema é Alcoolismo e Tabagismo.

Rosân�ela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiroS
Há mais de 25 anos em Jara�uá do Sul e Re�iáo
Atend. d. 2' a Sáb.•pás às 11 boras cfboramarcada pelo tel.3�
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Afinal, O que é Patrimônio Ambiental?

Para aprimorar este conceito que já vem sendo trabalhado

pela professoraTarcila nas aulas de Geografia, os alunos das 6"
séries contaram com a presença da Professora Lucy Lagedo, Bió
loga e especialista em Educação Ambiental para um encontro

informal, quando discutiram a respeito deste tema tão polêmico
para eles.

.

O conjunto de rios e várzeas, fauna e flora, planaltos e planí
cies, montanhas e ambientes costeiros formam o patrimônio
ambiental dos países, e estima-se que entre 10 a 20% do tC(tal de
espécies domundo esteja presente o território brasileiro.
"É por essemotivo que a preservação dos ambientes natu

rais do Brasil não interessa somente ao nosso país, mas tam
bém àqueles que sabem mexer corri a estrutura genética das

plantas, dos animais e dos microorganismos para obter vanta
gens econômicas", ressalta aProfessoraTarcila.

O território brasileiro vem sendo dilapidado hámuitos sé

culos. Os portugueses começaram a extrair riquezas naturais e

em seguida, com o surgimento das fazendas e das primeiras
cidades, florestas inteiras foram derrubadas. Mais tarde, com a

implantação das indústrias, 'a atmosfera, os rios e até os mares

passaram a receber todo o tipo de resíduos.
No nosso município, segundo a professora Lucy Lagedo,

"não possuímos patrimônio ambiental regulamentado por lei,
mas, nem por isso devemos deixar de preservar e conservar a

fauna, a flora e tudo o que faz parte domeio ambiente. Devemos
tomar cuidado para não poluir matas e rios, pois, deles depende
nossa sobrevivência. Já no nosso estado existem vários parques
estaduais e reservas biológicas devidamente regulamentadas".

"Depois desta aula especial, nós alunos Maristas da 6"
série, queremos solicitar aos governantes que se preocupem em

regulamentar a Lei Ambiental no nosso município, porquê a

nossa cidade está ficando cada vezmais poluída, e cada vez mais
as pessoas estão construindo nos nossos belos picos e mor

ros", relata a aluna Cristina, da turma 61.

MARIAMARGARETE DUTRA - Marketing

IN FORMAT'IV O\,;;'p'
'"""»,,,>:i.:�� if-- ",6i�

Missas
Sábado

9hOO - Matriz
7h30 - Rainha da Paz
7h30 - S. Luiz Gonzaga
9hOO - São Benedito
7h30 - São João
9hOO - N. Sra. de FJatima

Domingo
oznoo - Matriz
osnoo - Matriz

19hOO - Matriz
08h30 - S. Cristóvão
08h30 - Molha

NOSSA M ENSAG EM
"O bom pastor dá a vida por suas ovelhas"

Jesus foi morto, mas Deus o ressuscitou. E ele está vivo agindo
entre nós. E mais, ele age dentro de nós, através de nós. Se somos
suas ovelhas, nós o escutamos,
e assim deixamos de ser �A..L.Co-,io'-'.: �1

mercenários que não se

Importam com os irmãos.

Seguindo-o, damos a vida por
esses irmãos, que hoje são nossas

Ovelhas. Seguindo-o tornamo-'
nos b

'

ons pastores para elas.
Este é o "grande presente de
a�or que o Pai nos deu" não
so somos chamados mas ;omos
desde" '

d
ia seus filhos. Porque

.amos a vida pelo irmãos e
Irm-
filh

as, porque agimos como seus
os e filhas, o Pai nos ama.

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

�! ,_ó.Cuidado com as

scofr,as no paixão,
de1.�gir, pense um pouco

moi o �iu parceiro e no que

t;,�.:._. seiq:f)� namoro, Cor:
Creme.
Câncer - A harmonia em

eça um pouco
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FANDANGO: os BAILES TRADICIONALISTAS SÃO A GRANDE ATRAÇÃO NO CTG LAÇO JARAGUAENSE

Organizadores do rodeio

esperam 15 mil pessoas
]ARAGuA DO SUL'-

Aproximadamente 15 mil

pessoas estão sendo espera
das durante os três dias do

22° Rodeio Crioulo Nacio

nal, realizado no CTG La

ço Jaraguaense, afirma o

organizador, Augusto De

marchi Junior. O ponto alto

do rodeio, segundo ele, são
os bailes com o que têm de

melhor da música gaúcha.
"Hoje, a partir das 23 horas,
o fandango acontece por
conta do grupo Chiqui-to &
Borboneio e Cia, Fan

danguerra, ao preço de R$
12,00 o ingresso, e, amanhã,
'às 19 horas, haverá o grande
show de encerramento com

EltonSaldanha, cuja entrada
é gratuita", convida. A sole

nidade de abertura oficial
ocorrida ontem, às 13h30,
contou com hastéa-mento

Cesar Junkes

Abertura oficial do 22° Rodeio Crioulo Nacional

das bandeiras, e presença das
autoridades do Município.

Dermarchi Junior acres
centa ainda que serão mais

de R$ 10 mil em prêmios
disputados entre as 250 du

plas inscritas para o torneio

de laço, provenientes de

todo o Sul do País. No lo
cal haverá também comple
to serviço de bar e cozinha,

barracas de exposições de

produtos para comerciali

zação e policiamento pre
ventivo, além de toda a es

truturapara bem acomodar

todos os presentes que vão

encontrar boa música, tor
cer nas competições de laço
e gineteada, e se divertir

com o Mesa da Amargura
(onde os participantes per-

manecem sentados em uma

mesa no centro da cancha a

espera do boi que vai tentar

derrubá-los) e o Fut-Boi.

Segundo o organizador,
durante todo o dia de hoje,
até amanhã, às 10 horas, a

entrada no parque é franca,
sendo cobrado R$ 3,00 após
este horário. "Em comemo

ração ao Dia das Mães, será
servido um delicioso almo

ço, e gostaríamos de convi

dar todas as mães para pas
sarem um dia de lazer e en

tretenimento no parque."
INTEGRAÇÃO

Augusto DemarchiJunior e
seu irmão, Geovane De

marchi, enfantizam que a

realização dos rodeios visa,
acima de tudo, integrar seus
participantes e formatar-um

espírito tradicionalista na re
gião. (JULIANA ERTHAL)

Mães recebem homenagem 23° Contesc acontece dia 16
]ARAGuA DO SUL -- Nà a�rações do evento foi a ]ARAGuAJX)SUL--O!an- ríodo 2003/2005, comple-

tarde de quinta-ferra, apro- apresentação musical da du- çamento da 23' Contesc tando o mandato iniciado
ximadamente 800mulheres plajacira e Ricardo, que can- (Convenção dos Contabilistas em 2001. A categoria apro-
que freqüentam os Clubes tau diversas canções que do Estado de Santa Catarina) veitará a solenidade para co-
de Mães de Jaraguá do Sul emocionaram o público. reunirá as principais personali- memorar o Dia do Conta-
foram homenageadas pela De acordo com a coor- dades do setor, no dia 16 des- bilista, cuja data oficial é o dia

-

administração municipal denadora do Centro de Con- té mês, no auditório Eggon 25 de abril. Outras ativida-
com uma tarde dançante, vivência, Natália Petry, que in- João da Silva, no Centro Em- des de integração dos con-

promovida no Pavilhão C clui os grupos de idosos e os presarial de Jaraguá do Sul. tabilistas estão programadas
do Parque Municipal de clubes de mães, as mulheres Antes do lançamento, aconte- para o dia 17 deste mês, na
Eventos. A festa faz parte que freqüentam os clubes re- ce,nomesmo local, das 16h45 Recreativa da Marisol,
das atividades oferecidas cebem todo o apoio rio que às 18h30, plenária da Federa- O Contesc aconteceráno

pela Secretaria de Desenvol- diz respeito a ampliar conhe- ção dos Contabilistas do Es- período de 17 a 19 de julho,
vimento Social às integran-_ cimentos. "Oferecemos uma tado de Santa Catarina. E, às no Centro Empresarial de
tes dos 57 clubes de mães série de atividades durante 21 horas, a nova diretora do Jaraguá do Sul, e terá como
do Município. A festa con- todo o ano", afirma Natália. Sindicont (Sindicato dos tema priricipal "O contabi-
tau com a presença do pre- Segundo ela, as mulheres dos Contabilistas de Jaraguá do lista e a gestão social". Vai
feito lrineu Pasold, que até clubes de mães participam de Sul) será empossada durante reunir contabilistas e estudan-
chorou de emoção ao re- palestras uma vez por mês, solenidade no Restaurante tes em seminários, painéis,
ceber homenagem em fun- aulas de artesanato, festa junina, Aurora. O atual presidente, palestras e ainda uma ferra de

ção do seu aniversário, trans- Schützenfest, viagens de estu- Osmar Gumz, será recon- serviços e suprimentos de
corrido ontem. Uma das do e desfile cívico. duzido ao cargo para o pe- informática.

emonstre mais

em relação aos

entos para deixar o

mais tranqüilo
e

' •. � a você. Cor:
Vinho. ,&"

Virgem - Uma viagem vai

bastante o seu

procure não

Isas esperanças
Seja sincera e

ar: Vermelho.

ite qualquer tipo
dimento com o

Aqpi�,i�<T.\ Na conquista,
v�ê,ii:('q�ôJnedo de se

en!r�ar\e�Qfrir o seu

cfft.dç9<l,;tlblyez valha a

pena se arriscar um pouco
mais, Cor: -Tons escuros.

Peixes - Afaste os

s negativos e

em si mesma.

us desejos virem à
timidade com o

alar ou agir, pois
ito sensível e

bobagem irá se

r�m um problema
'ar: Tons escuros.

Capricórnio - Esqueça os

roblemas com os

m dia para
nvolvimentos

Cinza,
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POLÍCIA SÁBADO, 10 de maio de 200' S

IFORAGIDO: POLíCIA ESTÁ EM BUSCA DE OUTRO ACUSADO PELO CRIME, CHAMADO BRUNO GAZOLA

Preso o acusado de latrocínio
ocorrido há dez anos, em JS

]ARAGUÁ DO SUL - A

Policia Civil do Município
prendeu, na noite de quar
ta-feira, o pizzaiolo José
Alves dos Santos, 29 anos.

Ele tinha mandado de pri- .

são por prática de latrocí

nio no ano de 1993, e foi

pego em ]oinville, onde
trabalhava num estabeleci

mento comercial. No rnes-
.

mo dia, o acusado foi en-

caminhado para o presídio
deJaraguá do Sul, onde vai
cumprir 20 anos de cadeia.

Além de Santos, Bruno
Gazola também é acusado
de co-autoria do roubo

seguido de homicídio e

está sendo produrado pela
policia. Outra pessoa que,
ajudou na prática do cri

me é Mário Sérgio Pedro

Sampaio, morto num tiro

teio ocorrido na cidade de

Concórdia, no ano passa
do.

O latrocínio aconteceu

no dia 11' de fevereiro de

Fotos: Cesar Junkes

Pizzaiolo foi preso em Jaraguá do Sul pela prática de latrocínio em 1993

1993, uma sexta-feira. Se

gundo informações de
moradores que residem

próximo à casa da vítima,
eles ouviram os gritos na

residência dos Behling, lo
calizada próximo ao Hos

pital Jaraguá. "Foram três

homens encapuzados que
entraram no local armados

para praticar roubo. A pri-

meira pessoa que eles en

contraram foi oJulio César

Behling, na época tinha 22

anos, que estava deitado no

sofá. Quando ele se levan
tou para ver quem estava

entrando na sala, já foi atin
gido por dois disparos, le
vou mais de sete facadas,
ficando na Unidade de

Tratamento Intensivo,

tetraplégico, vindo a fale

cer depois de 16 dias", diz
uma das vizinhas da víti

ma, que preferiu não reve

lar o nome. Ela lembra que
na hora do crime estava

em casa o pai de Julio,
Vigando Behling, que tam
bém foi baleado, e mais

duas crianças. (FABIANE
RIBAS)

Polícia .Militar vai fiscalizar parques mais rigorosamenteI
.

]ARAGUÁ DO SUL - A

Polícia Militar da Mi-,
crorregião do Vale do

Itapocu está trabalhando

mais rigorosamente na co

brança do uso de capacetes
em qualquer via com circu

lação de veículos, como den
tro de parques, pátios de

supermercados, . enfim,
todo lugar onde transitam

mais de dois veículos. Os
condutores que'nãq estive

rem devidamente respeitan
do está norma estabelecida

pelo Código Nacional de

Trânsito serão autuados pe
los policiais. "Qualquer área
de circulação de carros tem

de ser fiscalizada, então, as
pessoas que costumam pas
sear no parque têm de se

atentar ao uso do equipa
mento de segurança", infor
)TIa o chefe de trânsito do
14° Batalhão da Polícia Mi

litar, tenente Ricardo Alves

da: Silva.

Esta norma não costu

mava ser cobrada anterior-

Tenente enfatiza que a fiscalização será mais rigorosa
J

mente, mas, a partir deste
mês, o código deverá ser se

guido à risca devido ao abu
so dos condutores, explica o
tenente. "As pessoas passa
ram dos limites dentro de

parques, circulavam sem ca

pacetes, muitos menores no

volante,' gente dirigindo
embriagada, som muito alto,
ultrapassando o permitido,
então resolvemos fiscalizar

mesmo e impor ordem'.',
destaca Silva.

Entre outros problemas
detectados pelos policiais foi
mencionado também o re

baixamento de veículos, al
terando assim as caracterís

ticas do automóvel. Segun
do a Resolução 573 do.
Código de Trânsito, o pro
prietário do veículo pode
alterar o aro, desde que o

perfil do pneu acompanhe
a alteração. "O que não se

permite é mexer nas molas,
. na suspensão. Quem alterar

a característica do veículo

tem de apresentar no docu

mento á inspeção do órgão
responsável pela fiscaliza

ção", diz.
Questionado com rela

ção à utilização de peliculas,
o tenente ressalta que este é

outro problema, Conforme
a Resolução 73, é permiti-.
do o uso de película com

,75% de luminosidade no

pára-brisas, 70% nas janelas
laterais da frente, 50% nos

vidros das laterais traseiras e

vidro de trás. "As empresas

que colocam este tipo de
material nos carros vendem

o produto afirmando ser

determinada porcentagem,
sem avaliar como fica a pe
lícula em cima do vidro. O

problema é que o Contran

não regulamentou nenhum
aparelho que fiscalizasse o

conjunto vidro-película e da
maneira que está sendo

comercializado, não é le

gal", destaca. (FABIANE
RIBAS)

Terceiramorte registrada�o 1
mesmo trecho da BR-280 (

GUARAMIRIM _ Mais

uma morte foi registrada
nas margens da BR-280,
no Km 48, próximo à

boate My Lave. Trata-se

do terceiro óbito no mes

mo trecho, considerado
perigoso por ser uma reta,
e os motoristas aproveita
rem para aumentar a ve

locidade. O último inci

dente foi registrado na

noite de quinta-feira, por
volta das 22h20, quando
José de Oliveira, 31 anos,

tentava fazer a travessia da
\

rodovia, a pé. No percur-
so, o pedestre acabou sen

do atingido por um cami

nhão Mercedes-Benz, que
não prestou socorro à ví

tima, fugindo do local.

Os amigos de Oliveira

chamaram o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim para prestar
atendimento à vítima; mas .

quando chegaram no local,
Oliveira j� havia entrado

em óbito. Informações

dos socorristas apontan
que ele sofreu deslocan-, F
to de pescoço, corte pr� ri
fundo na região da COste n

la, fratura de quadril, fêmw ti
direito e hemorra�ia inter n
na. O corpo de Ohvelrafci
encaminhado ao necroti·

(

rio do Hospital Santo An.
d

tônio. �I
_. Este trecho qUê

ti

aconteceu o acidente éo P

mesmo onde já morreu E

um ciclista e aconteceu P

aquela colisão envolvendo A
o veículo' das professora E
do Instituto Jangada. E ri

uma reta que conta com d
urna curva leve, que per· d
mite a visão e a realização n

de ultrapassagens. Trata,s1 ]ide um lugar bem sinalia
d

do, o problema é a impn
dência dos motoristas qU1
circulam em alta velocida·

de e a falta de atenção dai ti

pessoas ao atravessar are d

dovia -, considera o c

bombeiro Nelson Olivé rt

ra. (FR) fi

d

RESTAURANTE ITAJARA
Almoço EspecialDia das Mães
Estaremos servindo a partir das llhs30min

Reservas: 371.'3121.

e

P
n

c

p
Zl

Endereço: Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237
Centro - Jaraguâ do Sul.

s selecionando Jovens
bos os sexos, com ou

xperlêncla profissional:

,
I

Classificados doCORREIO00POVOe

negócio certo!

Ligue 371-1919, e confira
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o Fesporte faz vistorias para
� cidades-sedes decompetições

FLORIANÓPOLIS - A
rrr
en. Fesporte (Fundação Cata-

r� rinense de Desportos) co
,te· meçou esta semana a vis

nw toria final nas sedes esca

lei Ihidas para os regionais da

rrn �:�:: ���:!:�:ta�:��
Joguinhos e Jogos Aber

tos. O trabalho foi feito
e

lo pelo.s gerentes técnicos

teu Erasmo Damiani, Des

teu porto de Rendimento; e

00 Adernar Silva, Desporto
,� Educacional, que retorna

R ram quinta-feira à capital
Dill do Estado com o resulta
el· do da avaliação de seis

(rio municípios, incluindo
se

a.
]oaçaba, sede da fase final

�. dosJoguinhos Abertos, de
12 a 20 de setembro.

jue
Ha Em Itapiranga e Curi-

�al tibanos, sedes dos regionais
ro- dosJogos Abertos, há pou-
o ca coisa a fazer. A sede do

·ei· regional Oeste terá que re
formar apenas o Pavilhão
da Oktoberfest, enquanto
em Curitibanos não há re

paros a serem executados
nos locais de competição.
Outro município pronto
para seu evento é Pinhal

zinho, sede Oeste da Olesc

e que ano passado realizou
o regional dos Jogos Aber- .

tos. Avaliação idêntica foi

feita em Caçador, sede

Centro-Oeste. Xaxim, sede
do regional dosJoguinhos,
também está em condições
para receber as competi
ções deste evento.

O recém empossado
presidente da CCO (Co
missão Central Organiza
dora) para a fase final dos

Joguinhos, emJoaçaba, Eli
Martins, apresentou os pri
meiros trabalhos executa

dos no Ginásio Silveirão,
de teto e piso novos, e no

Centro Comunitário Me

nino Deus, onde serão co

locadas arquibancadas
para o público que assisti

rá ao futsal feminino. O

tênis de campo é a única

modalidade ainda sem lo

cal definido,

Na próxima semana, as

gerências de Rendimento e

Educacional completarão
as vistorias em Sombrio e

Indaial, sedes dos regionais
dos Joguinhos, Forquilhi
nha e Pomerode, Jogos
Abertos, Tubarão e Rio

Negrinho,Olesc.

I"
MISSÃO
LOUVOR
DISCIPLINADO
EVANGEUSMO
ESPORTE E LAZER
CELEIRO DO AMOR

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

1J�

II
REUNIÕES:
3"feira: 19:3011 • oração
<Ia/eira: 19:3fJh • ensino

Domingos: 19:001t -fimdlia
Rua: Max Wililclm, 289 • Baependi
Celltro Iara uá tio Sul. Fone: 370-6180.

ria, e empatou o jogo.
No segundo tempo

os jogadores do Tozzo/
.

AABB conseguia segurar o
ímpeto dos jaraguaenses
com uma forte retranca e

as boas defesas de Feio,
que acabou se tornando

um dos grandes nomes do
jogo. E' o goleiro do Oes

te teve trabalho de sobra,
Franklin, que voltou à equi
pe após uma contusão,
praticamente foi um "es

pectador de luxo".

Depois de inúmeras con
clusões, aMalwee conseguiu
chegar ao desempate apenas
aos 18'50", novamenteatra
vés de Falcão.

I CATARINENSE: MALWEE ESTÁ NA LIDERANÇA DA COMPETiÇÃO ESTADUAL, SOMANDO 16 PONTOS I

Malweevence time de Chapecó e i
confirma liderança no Estadual

]ARAGuA DO SUL -

Depois de duas apresen
tações no Rio Grande do
Sul pela Liga Nacional de

Futsal, a equipe Malwee

voltou à quadra na quinta
feira à noite, para derrotar
a Tozzo/ÀABB, de Cha

pecó, por 3 a 2, e confir
mar a liderança na Divisão
Especial do campeonato
catarinense damodalidade,
com 16 pontos em seis jo
gos. O próximo jogo da

equipe jaraguaense na com
petição está marcado para
o dia 14, às 20h30, contra
a Hering, de Blumenau.

Pela Liga Nacional, a

Malwee terá dois compro
missos nos próximos cin

co dias. Hoje, às 16 horas,
o grupo recebe o Minas

Tênis Clube, no Ginásio

Wolfgang Weege, no Par

que Malwee, e, na segun"
da-feira, o adversário será

o São Paulo, às 20 horas.
A Malwee disputa uma das
duas primeiras colocações
da Chave A e está com 33

pontos, em 15 jogos.
No jogo contra Cha

pecó, a Malwee precisou
mostrar muita força de

vontade pat;a sair com urn

resultado positivo. O time

do Oeste catarinense abriu

o marcador a 1 '30", atra
vés de Duda, que aprovei
tou uma falha no passe de

bola da equipe jaraguaense ..
Aos 11 '34", Altair fez cima
bela jogada pela ala direita

e tocou para Marlon, que
teve o trabalho de tirar
Franklin da jogada e am

pliar para 2 a O. pois mi

nutos após, Clemilton

completou um cruzamen
to de Xoxo e diminuiu a

diferença para 2 a 1. Aos

16'40, Falcão cobriu o go
leiro Feio, da intermediá-

outros jogos. Poker/Maringá/Amafusa e

UCG/Palmeiras/Goiás precisam de mais

duas vitórias para não depender dos
outros. O Internacional precisa vencer seu
único jogo e torcer por tropeços dos
adversários.Joinville/FME está namesma

situação, mas realizarámais partidas - três.
Rio Verde/Fesurv e Minas Tênis Clube

encerram suas participações nesta fase.
Na rodada de hoje, o São Paulo/São

Caetano recebe a AABB/Umbro, às 19

horas, no Ginásio Cambaúva Rabelo, em
São Caetano. No Ginásio da SER Tigre,
em Joinville, enfrentam-se JEC/Fi\1E x

Atlântico/Erechim; no Ginásio Gigan
tinha, em Porto Alegre (RS), Internacional
x Londrina/AABB; no Ginásio do SEI
- Dom Bosco, em Campo Grande (MS)
-, SEI-Dom Bosco x Carlos Barbosa;
e, às 20 horas, no Ginásio Chico Neto,
em Maringá (PR), Poker/Maringá/
Amafusa x Barueri/Penalty/Pueri.

Arquivo

Jogadores estão preparados para o confronto de hoje

Equipes buscam vaga para segunda etapa da Liga

VaipOfO Santo Luzia?
.

Vápej sfoh

Faltando três rodadas para terminar o
returno da fase classificatória da Liga
Futsal, algumas equipes ainda buscam urna

vaga na segunda etapa da competição. Os
cincos melhores de cada grupo seguem
no campeonato.

No Grupo A, Ulbra, Malwee, Atlân
tico/Erechim e UCS/Multisul já têm

vagas garantidas para a segunda fase da

Liga Futsal. Barueri/Penalty/Pueri é o

provável quinto colocado, o time só não

segura a última vaga se o SEI�DomBosco
vencer todas as suas partidas e o grupo
paulista não pontuar. O time do Mato
Grosso do Sul precisa vencer na média
de gols. Londrina/AABB e AABB/
Umbro não possuem mais chances. Já no
Grupo B, a situação está mais indefinida.
Carlos Barbosa é o único com classificação

. garantida. São Paulo/São Caetano e

ECB/São Bernardo precisam de urn pon
to para não depender de resultados dos

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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IFUTEBOL: PENÚLTIMA RODADA DA TAÇA DOS MUNicípIOS SERÁ DETERMINANTE PARA DUAS EQUIPES

Glória e Caxias dependem da
vitória no confronto de hoje

]ARAGUÁ DO SUL - A

penúltima rodada da pri
meira fase do torneio Taça
dosMunicípios, promovido
pela LJF (Liga Jaraguaense
de Futebol), será determi

nante para a equipe do

Caxias, que soma três pon
tos na competição. Hoje, o
time que está em segundo
lugar na Chave A precisa
vencer ou, no mínimo, em-.
patar com o Glória no con

fronto marcado para as 16

horas, no EstádioMunicipal
de Massaranduba. Por ser o

último jogo desta fase, se for
derrotado, o grupo está fora.

Já o Glória tem de ganhar
para tentar a classificação. Se
ganhar hoje, o time tem de

vencer ou empatar na últi

ma rodada, contra o Vitó

ria, marcada fiara o dia 17.

Na última rodada, rea
lizada no sábado passado,
o Caxias foi derrotado pelo
Vitória, por 1 a O. O gol
determinante foi de

Adilson;aos 12minutos do

segundo tempo. Acontece
ram duas expulsões - uma

aos 42 minutos do segun
do tempo, quando Casca,
do Vitória, recebeu o se

gundo cartão amarelo, e

Valmir, do Caxias, aos 50

minutos do segundo come-
.

teu falta violenta. "O con-

Rogério Tomazelli destaca que os jogos estão superando as expectativas

fronto transcorreu normal

mente, o Caxias pratica
mente dominou o jogo,
mas não conseguiu finalizar,
já o Vitória se deu bem ao

.

concluir uma togada", diz
o presidente da entidade es

portiva, Rogério Tomazelli.
Na classificação geral

desta chave, o Vitória -

invicto - está com a lide

rança garantida e vaga cer

ta na semifinal, somando
nove pontos, seguido do

Caxias, com três, e do

Glória, com zero.

Pela Chave B, o Aliança
empatou com (j) Flamengo,
por O a O. Tomazelli diz que
a partida foi monótona,

Proibida a venda de bebida
em lata e garrafa

O presidente da Liga Jaraguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, volta a insistir na importância de os clubes se

conscientizarem de que não é permitida a comercialização
de bebidas alcoólicas em garrafas ou latas. Os comercian

tes responsáveis pelo serviço de bar nos estádios podem
servir bebidas no balcão, mas se o comprador for circular
com o produto, só pode o fazer em copos plásticos. "Essa
não é uma imposição da Liga, está na legislação estadual,
no Código Desportivo. É extremamente proibida a ven

da de cerveja e refrigerantes em embalagens de vidro ou

lata, pois estes materiais podem ser uma arma em mo

mentos de desentendimentos", explica.
Apesar de a incidência ter reduzido consideravelmente,

o presidente da entidade esportiva frisa que os clubes irregu
lares com esta determinação legal serão punidos, podendo
ser desclassificados da competição. "A intenção é fazer dos

estádios um lugar alternativo de lazer, onde o público pode
comparecer tranqüilo, commulheres e crianças", enfatiza. (FR)

onde a.defesa prevaleceu
dos dois lados. Destaque
para o jogador Miro, do
time rubro-negro, que foi

expulso por cometer falta

violenta. No estádio do
Cruz de Malta, vitória do
time da casa sobre o Cru

zeiro, por 2 a I, sendo que
todos os gols saíram no se

gundo tempo. O atleta

Gilson, do Cruz de Malta,
abriu o placar com gol de
pênalti, aos 20minutos. Dez
minutos depois, Renato, do
Cruzeiro,empatou a parti
da e, aos 36 minutos,
Gilson fez mais uma vez e

novamente de pênalti. O
jogador André, do Cruz de

Malta, foi expulso junta
mente com Jeison, do Cru
zeiro, por se desentenderem
e se agredirem. Dimas, do

.

Cruzeiro, também foi ex

pulso por receber o segun
do amarelo. Nessa chave,
o primeiro lugar está com

o Flamengo, que soma dez

pontos, à.frente do Cruz de

Malta, com sete; Aliança,
cinco, e Cruzeiro, zero.

Hoje, confrontam-se
Glória e Caxias, em Mas

saranduba, às 16 horas;Ali

ança e Cruzeiro, às 14 ho

ras, e Flamengo pega o

Cruz de Malta, às 16 ho

ras, no estádio do Flamen

go. (FABIANE RIBAS)

AVAÍ TENTA ACERTO COM MINHOCA
O meia VálterMinhoca, que iniciou a carreira nas categot
as de base do Cruzeiro, pode ser a nova contratação �
Avaí. Ele chegou nesta quarta-feira em Florianópolis, m31
transferência ainda não está consumada. O jogador foi SOf

dado por representante de um clube estrangeiro e agu
a confirmação ou não da proposta para acertar em defui
tivo com o clube catarinense.

Minhoca se profissionalizou no clube mineiro em 1999,�
gou no Ipatinga, onde disputou o último Campeonato M
neiro e o Brasileiro da Série C, e se transferiu para o C .

de onde saiu para se juntar ao volanteMancuso, também
Cruzeiro, e que já é do Avaí. Os direitos federativos de V�
Minhoca continuam vinculados ao clube mineiro.

Você Também Pode!

I
I

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sull
é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha no apoio,
prevenção e tratamento do câncer.

Quem ela atende

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862

Mulheres e homens da micro região do vale do ltapocu
através de:
Palestras educativas na comunidade;"
Exames preventivos de colo de útero e mama;
Preventivos de Papiloma Vírus Humano - HPV;
Tratamento médico do HPV e demais infecções;
Grupo de Mastec (tratamento para mulheres que
retiraram a mama): trabalho realizado por psicólogo,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e voluntárias;
Visitas de apoio a pessoas internadas com câncer;
Empréstimo de perucas para pessoas que realizaram

quimioterapia;
Doações (remédios e alimentos) a pessoas que fazem

quimioterapia, após avaliação.

• No Bazar;
• No setor de Mastec;
• Nas palestras educativas;
• Nas visitas de apoio;
• No atendimento da recepção;
• Psicóloga;
• Fisioterapeuta;
• Terapeuta Ocupacional;
• Assistente Social.

Com quem falar e onde
Cecília Fogaça - Secretária

R: Procópio Gomes, 801 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Fone 47 275-0268

CoraçãO�VOluntáriO
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