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SAíDA

Jair Mussinato
está fora doPT

Um dos fundadores do Diretório do PT, Jair
Mussinato, entregou quarta-feira a carta de

desfiliação do partido. O ex-presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas e ex-vice-presidente da

Confederação Nacional dos Metalúrgicos

antecipou a expulsão pelo Conselho de Ética
do PT. Com a decisão, Mussinato encerra o

episódio que começou durante a campanha
eleitoral do ano passado em que apoiou a

candidatura a prefeito do ex-deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB).
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Água para todos
Ao que tudo indica, ainda

este ano a microrregião do
Itapocu passará a contar com

uma nova forma de abaste
cimento de água através da
criação do consórcio das
águas. O assunto vem sendo
discutido já há algum tempo
e, ao que parece, tem o apoio
dos prefeitos que administram
cidades abas tecidas pela
Casan (Companhia Catari
nense de Águas). Entre as

cinco cidades da região,
apenas J araguá do Sul é
servida por um sistema

municipal, autônomo e que
deve, num primeiromomento,
administrar o tal consórcio
devido a infra-estrutura que
possui, tanto no que se refere
aos equipamentos como em

pessoal qualificado. A própria
secretaria de Desen
volvimento Regional está
apoiando a criação do
consórcio, assim como o

governo estadual. A

FRASES

intenção, dizem, é melhorar o
abastecimento de água, que
é precário em alguns mu

nicípios, especialmente Co
rupá, onde os bairros da pe
riferia são os mais prejudi
cados. Com a criação do
consórcio das águas, a Casan
perde os clientes e com isso,
uma boa parte de sua receita.
Os municípios que integrarem

cerca de 50%) terá ser que
implantado em todos as outras

cidades. Enfim, todos os

problemas comuns à região
terão que ser discutidos em

conjunto, o que pode facilitar
ou não a tomada de
decisões.Os contratos da
Casan com os municípios
(Schroeder, Guaramirim,
Corupá e Massaranduba)

.... A própria secretaria de Desenvolvimento
Regional está apoiando a criação do
consórcio, assim como o governo estadual

o consórcio terão que buscar,
juntos, formas de preservação
dos mananciais e novos pontos
de captação. Corupá, por
exemplo, terá mais

responsabilidade no que se

refere às questões ambientais
porque é um local de
nascentes e muitos cursos de
água. O esgoto sanitário, que
ainda não atinge todo o

município de Jaraguá do Sul,(

vencem este ano. Esta
semana, técnico do Samae
garantiu que a intenção é
fazer um acordo com a Casan,
mas não descartou a

possibilidade de um

rompimento unilateral. O
projeto de criação do
consórcio vem sendo discutido
desde setembro de 2001, com
apoio do Ministério das
Cidades dentro da política de
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descentralização do governo.
Se o sistema funcionar tão
bem como o Samae de Jaraguá
do Sul, os consumidores não
terão do que reclamar, mas,
se o sistema for parecido com

o da Casan, certamente
haverá muitas queixas. Resta
saber se toda essa alteração
não vai pesar no bolso do
consumidor através do
aumento do preço das tarifas.
Outro aspecto positivo é o fato
de que o consumidor terá
mais participação nas

decisões relativas ao assunto

e com isso terá mais

responsabilidade na hora de
apontar problemas e eleger
prioridades. O governador do
Estado também já se

pronunciou favorável ao

assunto e, através da
secretaria de Desenvol
vimento Regional, anunciou
inclusive que vai encaminhar
verbas para a implantação do
consórcio das águas.

"Não iria permitir que o conselho concluísse um processo irregular, que impediu que eu

pudesse apresentar minha defesa em virtude da máfia que se instalou no PT'�

• JairMussinato, que pediu a desfiliação do partido essa semana

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... RÚSSIA

Rússia desqualifica preocupação
americana porvenda de armas
o ministro das Relações Exteriores da Rússia,
Sergey Lavrov, desconsiderou ontem a

preocupação americana com uma venda de
armas russas à Venezuela. Ele lembrou que se

trata de um assunto bilateral e que obedeceu às
leis internacionais."Não tenho nada a comentar
sobre esse assuntoldisse Lavrov hoje em Moscou.
Ontem, o Departamento de Estado dos EUA
manifestou-se "extremamente perturbado" com
a venda russa de armas, que inclui 100.000 fuzis
Kalashnikov e aeronaves. A chancelaria americana
teme que algumas das armas caiam nas mãos de
rebeldes esquerdistas na Colõmbia. (AE)

.... EUA

Morreodramaturgo
ArthurMilleraos 89 anos
Arthur Miller, dramaturgo vencedor do Prêmio
Pulitzer cujo mais famoso personagem, Willy
Loman, de A Morte do Caixeiro Viajante, tornou
se um símbolo do fracasso do "sonho americano"
morreu. Ele tinha 89 anos. Miller morreu na noite
de ontem em sua casa em Roxbury,de problemas
cardíacos .. Suas peças, com grande ênfase na

famllla, na moral e na responsabilidade pessoal,
falavam da crescente fragmentação da sociedade
norte-americana. Ele foi premiado com Prêmio
Pulitzer por A Morte do Caixeiro Viajante em 1949,
quando tinha apenas 33 anos. Seu casamento com
Marilyn Monroe em 1956 levou a peça à fama,
apesar de ele dizer que nunca buscou esse tipo
de publicidade. (AE)

.... ARÁBIA SAUDITA

65% dos eleitores de Riad
votaram no pleito municipal
o comparecimento às urnas no primeiro turno
das eleições municipais na Arábia Saudita foi
de 65% na cidade de Riad, a<flunciou ontem o

príncipe Mansour bin Miteb, presidente da
comissão eleitoral.A informação foi divulgada
durante uma entrevista coletiva concedida por
Bin Miteb na capital saudita um dia depois de
o reino ter promovido a primeira eleição de
sua história - seguindo os padrões
ocidentais.Somente homens tiveram
autorização para votar no pleito de quinta-feira.
A votação ficou restrita a Riad e alguns distritos
adjacentes. Outras partes do país terão eleições
municipais em março e abril. (AE)

.... INGLATERRA

Britânicos querem que Charles
se case e deixe o trono para o filho
A maioria dos britânicos (65%) aprova o

casamento do príncipe Charles, herdeiro
da coroa, com Camilla Parker-Bowles, mas
um grande número (41 %) prefere ver no

trono o filho mais velho dele, o príncipe
William. É o que revela pesquisa feita pelo
instituto YouGov, publicada ontem pelo
tablóide The Daily Telegraph. O instituto
entrevistou 1.313 adultos logo depois que
Charles anunciou a decisão de unir-se a

Camilla em 8 de abril, pondo fim a uma

embaraçosa relação de mais de três
décadas.Segundo a sondagem, 24%
desaprovam o casamento. (AE)

.... IRAQUE

Carro-bombamata pelomenos
13 pessoas em Bagdá
Um atentado com carro-bomba ontem contra
uma patrulha da polícia iraquiaha nas

proximidades de uma mesquita xiita matou 13
pessoas e feriu outras 40 nas proximidades de
Bagdá, enquanto um ataque contra uma

padaria na capital deixou outros 11 mortos.
A violência ocorreu no momento em que o

secretário de Estado dos EUA, Donald Rumsfeld,
realizava uma visita-surpresa ao Iraque, quando
afirmou que cabe aos iraquianos, e não aos

americanos, derrotar a insurgência no país.O
atentado em Balad Ruz, cerca de 70 km a

nordeste de Bagdá, ocorreu logo depois do fim
das orações de sexta-feira. (AE)

.... EUA

Corey Feldman é jurado no
julgamento deMichael Jackson
o ator Corey Feldman, que afirmou em uma

entrevista que Michael Jackson lhe mostrou
um livro com fotos de pessoas nuas quando
ele era um adolescente, foi citado pela
promotoria para testemunhar no julgamento
do cantor por abuso sexual contra um

menino.A declaração de Feldman foi dada ao

jornalista Martin Bashir, responsável pelo
documentário"Vivendo com Michael Jackson':
No programa, em que o astro pop aparece de
mãos dadas com seu acusador, Jackson
defende a prática de compartilhar a cama com
meninos. (AE)
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Meu filho não quer voltar
à escola!
Maria Irene Maluf*

o que acontece com as crianças, que até o final do ano iam
docilmente à escola, demonstrando alegria e bem estar?E com
aquelas que queriam mudar de colégio e agora falam em voltar
para a escola antiga ?E aquela outra que passou brilhantemente
para a 5ªsérie e agora, no início das aulas não pode nem ouvir
falar do assunto que logo chora ?E aquela que de repente diz que
nãoquer ounão sabemais lei; apesar das constatações do contrário?

Existem muitos fatores em jogo e a primeira coisa que
aconselho aos pais, para começar a solucionar o problema é:
observem e conversem com seus filhos, na busca das causas
reais. Peço ainda, que se lembrem que férias trazem maior
liberdade com horários, maior convivência com os irmãos e

primos, um relaxamento das exigências com horários e obrigações
diárias, maior atenção familiar à criança, já que normalmente
os pais (ou ao menos a mãe) estão mais presentes. E como todos
gostam disso e como é custoso perder tais privilégios!

E importante recordar também,que mesmo que a escola
seja a mesma, a professora ou os professores não o são e é de se

esperar que apareça um certo receio pelo desconhecido, ainda
mais quando a criança se lembra das frases ameaçadoras do
tipo: "No ano que vem a professora vai sermuito mais exigente",
etc.

Uma boa parte dos casos se resolve assim, conversando,
buscando as razões da criança, que não as consegue expressar e
colocando para ela, com afeto e calma, a realidade da situação:
a professora desconhecida vai se tornar tão amiga quanto a já
conhecida, as dificuldades escolares são graduadas de acordo
com a idade e série e todas as outras crianças mais velhas já
passaram por isso. Entretanto, existe sempre uma parcela de
crianças queixosas que continua resistente a mudar esta sua
posição. Quando as crianças demonstram medo ou sofrimento
na volta às aulas e todos os esforços familiares mostram-se
inúteis, é indicado procurar o olhar profissional de quem
entende de desenvolvimento infantil, aprendizagem e suas

dificuldades: um psicopedagogo.
Analisando o perfil de estudante da criança queixosa, no

material do ano escolar anterior, costumo obtermuitas pistas.
Por exemplo, há casos em que a criança recebeu até notas

altas, mas por algummotivo o conhecimento adquirido é frágil
ou mais empobrecido do que aparentam as avaliações finais.
Acontece que um dia, por uma razão qualquer, ela se dá
conta que não é tão capaz quanto os pais julgam, que ela é ou
como ela pensava que bastaria ser para vencer os novos

desafios. E aí então, se torna insegura, menos capaz que seus

coleguinhas e temerosa do enfrentamento com as questões
da escolaridade!

Há casos também em que os próprios pais nos procuram pois
percebem ou desconfiam que o rendimento do filho é, por
comparação, muito inferior ao do priminho da mesma idade e

série, que veio passar as férias na casa dos tios. E há situações
sérias, em que não cabe dizer que as crianças e a exigência das
escolas são totalmente diferentes, pois há fatos inegáveis
envolvidos:não ler aos oito de idade ou não conseguir dividir
aos dez, não são dados a desprezar realmente!As crianças
acabam por perceber essa insegurança, real ou imaginária, dos
pais em relação

à

sua competência em aprender e por receio de
fracassarem novamente, acham que resolvem a questão,
negando-se a voltar à escola.

* presidente da ABPP- Associação Brasileira de Psicopedagogia
Nacional- E-mail:siteabpp@uol.com.br /Site:www.abpp.com.br

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman, O Jornai Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

.

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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... Iniciativa
Em apenas um dia, o médico do
trabalho Roberto Ruiz atendeu nada

I menos que 15 pacientes portadores
de doenças profissionais, sem contar
os que estão na fila de espera. Ruiz
foi contratado pelos sindicatos de
Jaraguá do Sul e região para atender
aos trabalhadores vítimas da Ler/Dort,
vinculados ou não a Associação dos
Portadores de Doenças Profissionais.
A contratação do médico, sem

dúvida, representa um passo a mais
na luta pela defesa da saúde do
trabalhador.

SABADO, 12 de fevereiro de 2005

... Presença
o prefeito Moacir Bertoldi tem estado
presente em todos os aconte
cimentos recentes de Jaraguá do Sul,
demonstrando total interesse em

conhecer de perto os problemas do
município que administra e também
da população. Ontem, por exemplo,
fez questão de dar as boas vindas aos

profissionais da educação. Também
esta semana participou'da entrega de
donativos às vítimas de um incêndio
na Tifa dos Húngaros. Sem dúvida,
Bertoldi está bem à vontade no cargo
de prefeito.

... Crítica
Com o inicio do ano letivo começam
as vendas de uniformes escolares. Em
Jaraguá do Sul, infelizmente, são
poucas as lojas que comercializam
uniformes, não deixando opções aos

pais, que são forçados a comprarem
sempre no mesmo lugar, pagar sem
questionar e ainda por cima enfrentar
filas. Pelo número de alunos e escolas
na cidade, seria conveniente que pais
e filhos tivessem mais opções na hora
da compra dos uniformes escolares,
afinal, o consumidor deveria ter o

direito de poder escolher.

... Água
Quem 'foi até a Prefeitura ou ao

Fórum de Guaramirim, ontem, e

sentiu sede, não encontrou água
para beber. O bebedouro qa
Prefeitura foi retirado, bem como o

galão de água do Fórum. Certa
mente a retirada do líquido precioso
do alcance dos munícipes teve razão
de ser, mas, em dias de grande calor,
como ontem, fica difícil entender os
motivos. O cidadão aprecia, e muito,
sentir-se bem tratado quando
procura, por qualquer motivo, a

chamada "casa do povo':

... Diferença
É inexplicável a diferença d e

preços dos cartões telefônicos
usados para ligações em telefones
públicos. Em alguns pontos de
venda, a diferença é de até R$ 0,50.
Sem contar o fato de que alguns
cartões são vendidos com menos

'créditos do que consta no próprio
cartão, lesando ainda mais o bolso
do consumidor que faz uso do cartão'
telefônico com certa regularidade.
O local mais barato é o ponto de
venda localizado em frente à Caixa
Econômica Federal.

POLíTICA
MOSAICO�INTERINO----------------------'

DESFILlAÇÃO

Mussinato sai do PT antes da
expulsão pelo Conselho

CAROLINA TOMASELLI

� Ex-presidente do

partidoentregou carta
de desfiliação na

tarde de quinta-feira
]ARAGUÁ DO SUL - Um dos

fundadores do Diretório do PT, Jair
Mussinato, entregou quarta-feira
a carta de desfiliação do partido.
O ex-presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas,e ex-vice-presidente
da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos antecipou a expulsão
pelo Conselho de Ética do PT.
Com a decisão, Mussinato encerra
o episódio que começou durante
a campanha eleitoral' do ano

passado, quando apoiou' a

candidatura a prefeito do ex

depu tado federal Vicente
Caropreso (PSDB).

Mussinato justifica a saída em
função do partido ter "perdido" a
posição ideológica e acusa o

deputado Dionei da Silva (PT) de
ser o estopim do processo. Durante
o período de campanha eleitoral,
ele afirma que, assim como permite
o Regimento Interno do partido,
encaminhou pedido

de'�'cença
de

seis meses para analisar as - ropostas
das outras alianças. "C! nversei
com todas as coligações e acabei
apoiando o Vicente e isso feriu os

interesses do Dionei", declara.

Mussinato afirmou que o processo movido contra ele era irregular
O ex-filiado também alega que

o processo de encaminhá-lo ao

Conselho de Ética do PT foi
irregular porque não conseguiu
obter todas as informações,
requisitadas em audiência pública
em novembro, para estruturar a

defesa. Segundo ele, a intenção
era provar que o presidente

interino do partido, Leone Silva
que encaminhou o caso ao

conselho - não poderia exercer o
cargo em função de não integrar a
diretoria do partido e, com isso,
conseguir a anulidade do processo.
"Quando perceberam as

irregularidades, começaram a

negar documentos. Então resolvi

sair para não entrar em polêmica",
relata.

Mussinato afirma que não tem
intenção de ingressar _agora em

outro partido, apesar de já ter

recebido convites, e informa que
durante este ano analisará a

atuação das legendas. "Vou fazer
uma análise local e nacional e,
numa oportunidade mais

adequada, vou me vincular a um
projeto próximo da sociedade
brasileira", reforça.

O presidente do PT, Leone
Silva, diz que Mussinato só pediu
a desfiliação porque saberia que
seria expulso do partido e não

"porque o PT mudou". Leone
informa que, no último dia 22, o
Conselho de Ética deu parecer
favorável à expulsão, fato que seria
consumado em reunião do
Diretório amanhã, mas foi
cancelado em virtude do pedido
de desfilíação de Mussinato.

Leone rebateu as acusações de
que existem irregularidades na

Executiva ou nas ações do
Conselho de Ética do partido que,
segundo ele, forneceu as

informações solicitadas por
Mussinato, com exceção das que
não tinham relação com o

processo. O presidente afirma que
todas as ações são feitas conforme
o Estatuto e estão abertas a

qualquer interessado. "Não há .

defesa ou como ele explicar o que
fez. Acho que o PT evoluiu com a

saída de Mussinato", comenta.

Ministros trabalham pela candidatura de Greenhalgh
BRASÍLIA - Os dez ministros e

os líderes da base aliada que
participaram ontem de um ato

político em favor da candidatura
de Luiz Eduardo Greenhalgh (PT),
na casa do presidente da Câmara,
João Paulo Cunha, saíram do
encontro com a missão de trabalhar
neste fim de semana para eleger o
deputado petista no primeiro turno
da eleição prevista para segunda
feira.

A informação é do próprio João
Paulo. "Foi decidido que é uma

missão partidária para garantir a
estabilidade dos partidos. Os
ministros que têm participação nos

seus partidos, que têm relação com
os parlamentares precisam ajudar
a convencê-los de que o melhor
para a institucionalidade neste

momento é a eleição para Luiz
Eduardo", afirmou.

No encontro, João Paulo fez um
apelo para que a eleição seja
concluída no primeiro turno e

previu que Greenhalgh já tem pelo
menos 253 votos, contando com 25
do PFL e do PSDB e cerca de 40
do PMDB. O ministro José Dirceu
(PT) , chefe da CasaCivil, também
apelou para que a eleição seja
decidida no primeiro turno porque,
segundo ele, não haverá tempo
para rearrumar a base aliada em

caso de nova votação. Greenhalgh
também pediu o empenho dos
colegas para concluir a votação no
primeiro turno. Para isso, ele precisa
de 50% dos votos mais um dos
deputados que estiverem na

Câmara no dia da votação. Se

estiverem presentes todos os 513
deputados, serão necessários 267
votos.

O ministro Ciro Gomes disse
que, dos 22 votos do PPS, 11 são
de Greenhalgh. Já o líder do Pp,
José Janene, reconheceu que a

maior dificuldade do partido é a

candidatura de Severino Caval
canti, que deve dividir os votos
com o candidato do governo.

No encontro, os líderes recla
maram da falta de atenção do
governo. Aldo Rebelo, falando em
nome dos ministros, prometeu se

empenhar paramelhorar a relação
dos parlamentares com os minis
térios. O líder do PT, Arlindo
Chinaglia, defende uma maior
agilidade do governo no atendi
mento aos pedidos dos deputados.

• Os ministros vão

trabalhar neste fim de
semana para eleger o
deputado petista no

primeiro turno da eleição
prevista para segunda
feira.

• O presidente da Casa fez
um apelo para que a

eleição seja concluída no

primeiro turno e previu
que Greenhalgh já tem
pelo menos 253 votos.

Conrado Müller participa de
reunião do Consórcio Quiriri

CORUPÁ - O prefeito Conrado
Müller (PP) participou, na quarta-feira,
de reunião do conselho doConsórcio
Ambiental Quiriri, que integra os

municípios deCampoAlegre, Corupá,
RioNegrinho e São Bento do Sul. O
encontro, realizado na sede da
entidade, marcou a retomada das
atividadesdo conselho e foi oprimeiro
contato dos novos prefeitos com a

proposta.
O Consórcio Intermunicipal de

BaciasHidrográficas, conhecido como
Consórcio Ambiental Quiriri, foi
fundado em 1997 como o objetivo de
proteger a fauna, flora e mananciais
hídricos da região, além depromovero
desenvolvimento sustentável dos
municípios envolvidos.

Na reunião, o prefeito de São
Bento do Sul, Fernando Mallon
(PMDB), assumiu provisoriamente a

presidência do conselho. Já o

coordenador de grupo de trabalho do
município, Mauro Fernandes
Backsfalusi, assumiu a Coordenadoria
Executiva do conselho. Eles

permanecerão nos cargos interina
mente até a realização da eleição.

SegundoMüller; além da apresen
tação dos prefeitos, oencontrodiscutiu
a revitalizaçãodoconsórcio, que estava
comos trabalhos paralisados. Também
foi apresentado um relatório das
principais ações, entre elasos programas
de Tratamento Participativo de
Resíduos Sólidos, Turismo, Unidades
de Conservação e o PIA (programa
Intermunicipal deÁgua).

A comissão, formada pelos
representantes dos grupos de trabalho
dos municípios integrantes, também
apresentou a proposta de reformulação
do Estatuto Social, de acordo com as

novasnormas doCódigoCivil. "Temos
interesse em participar; mas primeiro
vamos analisar o estatuto, até para
tomar conhecimento sobre os

verdadeiros objetivos do consórcio",
informou o prefeito.

As alterações do novo estatuto
serão analisadas e discutidas na

próxima reunião do conselho,marcada
para 10 demarço, na sede da entidade.

I

•

Müller informou que analisarás as propostas do Consórcio

Vereadores participaram ontem de curso na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, que abordou o PPA (Plano
Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o Orçamento
anual e os aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal nessas três
peças administrativas.
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INFOR ECP
� CRESCIMENTO

Indústria em ascensão
As vendas da indústria brasileira cresceram 14,29% em 2004,
na comparação com 2003, segundo dados divulgados ontem
pela CNI (Confederação Nacional da Industr!a). Além das
vendas, os principais Indicadores Industriais levantados pela
entidade são recordes na série histórica da pesquisa, iniciada
em 1992. Esse resultado confirma o desempenho
excepcional já apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que mostrou crescimento de 8,3% na

produção industrial do ano passado.Houve aumento de 3,49%
no número de pessoas empregadas, de 6,21 % nas horas
trabalhadas na produção e de 9,01 % nos salários líquidos
reais (massa salarial),

� INDICADOR

Queda da inflação
As quedas de preços nos produtos agrícolas no atacado (de.

0,03% para -0,15%) e no grupo Transportes no varejo (de
1,34% para 0,05%) provocaram a queda da infl'ação na

primeira prévia do índice Geral de Preços, Mercado (IGP-M)
de fevereiro, que ficou em 0,18%, ante 0,20% em igual prévia
em janeiro, O resultado, divulgado hoje (11) pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), foi o menor nesse tipo de indicador
em quatro meses, informou o coordenador de análises
econômicas da fundação, Salomão Quadros, O economista
classificou como uma boa notícia o resultado baixo da prévia
e observou que isso poderá beneficiar o resultado do índice
fechado do mês,

� AGRONEGÓCIO

Exportações cresceram 11,1%
As exportações do agronegócio somaram no mês de janeiro U5$
2,582 bilhões, o que representa um crescimento de 11,1 % em

relação ao desempenho de igual período do ano passado, Os
números, que foram divulgados hoje (10) pelo Ministério da
Agricultura, mostram que no primeiro mês do ano, a·s importações
de produtos agrícolas somaram US$ 384 milhões e apresentaram
queda de 0,3% em relação a janeiro do ano passado, A diferença
entre as exportações e as importações resultou num saldo
comercial de US$ 2,198 bilhões, O crescimento foi de '13,3% em

relação superávit de US$ 1,939 bilhão registrado em janeiro do
ano passado,.
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MORADIAS

CEF lança programa para
.

.

famílias de baixa renda
Eus BINI

� Caixa Econômica
Federal oferecerá
RS 1 bilhão em

recursos

}ARAGUÁ DO SUL- A Caixa
Econômica Federal ampliou os

recursos 'do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço)
destinados ao financiamento da
casa própria,A população de baixa
renda será beneficiada com uma

nova linha de financiamento que
oferecerá R$ 1 bilhão em recursos,
sendo R$ 500milhões para famílias
com renda mensal até R$ 1 mil e
outros R$ 500 milhões para os que
possuem renda até R$1,5 mil, valor
que corresponde a seis salários
mínimos, O imóvel pode ser

financiado na planta, a preço de
custo e juros de 6% ao ano. Neste
programa, o limite de
financíàmento é de R$ 35 mil, mas
o imóvel pode valer até R$ 72 mil.

Dentro do programa Imóvel na
Planta a Preço de Custo, os projetos
são apresentados por entidades
que representam grupos de
interessados como, por exemplo,
condomínios, sindicatos,
cooperativas, associações, pessoas

Weller: "limite de financiamento é de R$ 35 mil"

jurídicas voltadas à produção
habitacional, Cohab ou órgãos
assemelhados, e Poder Público,
representado por estados ou

municípios, que tem como objetivo
a produção de unidades
habitacionais. Este financiamento

Mercado financeiro espera alta
de 0,5 ponto nos juros básicos

DA REDAÇÃO - O mercado.
financeiro aposta todas as fichas
em uma nova elevação da Selic
em 0,5P ponto porcentual na
reunião de terça e quarta-feiras
da próxima semana, fixando os

juros básicos em 18,75% ao ano.

Três entre 46 instituições
consultadas pela Agência Estado
crêem em uma alta de apenas
0,25 ponto, o que levaria a Selic
a 18,50.

Para os economistas que têm
a previsão mais pessimista, o

Banco Central nunca havia
deixado tão claro qual seria o seu

próximo passo como na decisão
deste.mês. A ata da reunião do
Capam de janeiro, na avaliação
do estrategista do ING Bank
para a América Latina, Mauro
Schneider, foi o ponto de partida
para que o mercado apostasse
maciçamente n� aumento de
meio ponto, "A ata foi muito
transparente", afirmou.
Segundo o documento, "os
membros do Copom reafirmam
a sua convicção de que etapas
adicionais do processo em curso

de ajuste na taxa de juros básica
(",) deverão ser suficientes para
trazer a trajetória futura da
inflação' par a . o objetivo
estabelecido para a atuação da
política monetária",

"A ata não deu margem a

dúvidas e transformou a alta de
0,50 ponto em um aumento

certo", disse o economista-chefe
do SulAmérica Investimentos,

• Na avaliação do

diretor-financeiro da
Nossa Caixa, Rubens
Sardenberg, o aumento
será de 0,50 ponto,

• Para todos os

economistas
consultados, tão ou mais
importante que a

decisão serão o

comunicado e a ata de
fevereiro como já havia
ocorrido no mês

passado.

Newton Camargo Rosa. "O
documento deu o sinal bem
.for·te", acrescentou o

economista-chefe do Deutsche
Bank, José Carlos de Faria. Para
o economista-chefe do ABN
Amro Asset Management, Hugo
Penteado, a atividade continua
acelerada e o BC tem os mesmos

motivos da reunião anterior para
elevar a Selic. "Acho muito
difícil que isso não ocorra",
afirmou.

Avaliação' semelhante
apresentou o gerente-executivo
de mercado financeiro do
Banrisul, Cleomar Tomé.

é destinado a projetos inseridos na
malha urbana, ou seja, que
possuem infra-estrutura básica,
interna e externa, como água,
energia elétrica, esgotamento
sanitário e serviços públicos
essenciais, como transporte, vias de

acesso e coleta de lixo.
Para quem já está construindo

sua casa, e precisa de recursos para
terminar a obra, a Caixa oferecerá
novas modalidades para financiar
o material de construção. O prazo
para pagamento das prestações
será de 240meses. Os recursos virão
do FGTS e do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador). Maiores
informações podem ser obtidas
através do telefone 0800-574-0505

. (ligação gratuita) QU nas agências
da Caixa.

O gerente geral da agência de
Jaraguá do Sul, Warley Marcos
Weller, informou que, no ano

passado, a Caixa assinou 567
contratos de financiamento
voltado para famílias de baixa
renda, totalizando R$ 8,5 milhões
em recursos, 90% provenientes do
FGTS.

Segundo dados da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social, atualmente há mais de
quatro mil inscritos nos programas
de habitação da prefeitura. O
secretário da pasta, Alberto João
Marcatto, informou que no início
de março será aberto novo período
para inscrições de interessados em
adquirir a casa própria. Os
candidatos deverão possuir renda
mensal, máxima de dez salários
mínimos.

Concessionárias de ferrovias

querem mais R$ 4,1 bi
DA REDAÇÃO .o,

concessionários do setor ferroviário
brasileiro pedem investimentos
federais de R$ 4,1 bilhões apenas
na solução dos gargalos existentes
na rede, como o excesso de
passagens de nível e o cruzamento
de regiões metropolitanas, que
reduzem a velocidade dos trens,
A Associação Nacional dos
Transportadores Ferroviários
reconhece que houve um

"enxugamento" na malha
nacional, reduzida em 4 mil
quilômetros desde a privatização,
mas diz que a criação de novas

linhas é tarefa do governo,
"O Brasil realmente precisa de
'novas ferrovias, mas essa

responsabilidade é do governo",
afirmou o diretor-geral da
entidade, Rodrigo Vilaça.
Segundo ele, o encolhimento da
malha ferroviária nacional foi
provocada pela devolução ou

desativação de linhas anti
econômicas ou muito aban
donadas. "Alguns trechos nem

tinham mais carga para transportar
e, por Isso, foram devólviclos à
Rede Ferroviária Feder�l S.A.
(RFFSA) ", justificou o executivo,

Além do encolhimento da
rede, a reportagem mostrou que a

malha existente enfrenta sérios

gargalos e conflitos entre os

concessionários que· dificultam
investimentos na construção de
novas linhas. O diretor-geral da
ANTF disse hoje que as

companhias privadas investiram

•

R$ 6,5 bilhões nos oito anos de
concessão em melhoria das
condições da malha e, para o

período 2005/2010, as empresas
projetam investimentos de R$ 7,2
bilhões, divididos entre

recuperação da malha e aquisição
de material rodante (locomotivas
e vagões), além de imple
mentação de novas tecnologias e

treinamento de pessoal.
'"

A entidade apresentou um
.

plano ao governo de
investimentos adicionais de R$ 4,1
bilhões em pontos específicos da
rede, com o objetivo de aumentar
a velocidade dos trens e, em

consequência, a produtividade
do sistema.

• Para a ampliação da

malha, diz o diretor da
ANTF, há um programa de
investimentos do governo
de R$ 9 bilhões na

construção de 5,5 mil
novos quilômetros de
linhas, .

• A Associação Nacional'
dos Transportadores
Ferroviários' reconhece
que houve um

"enxugamento" na malha
nacional, reduzida em 4
mil quilômetros desde a

privatização.
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Conselho vai investir R$ 93 mil ... TRADICIONALISMO

Dança folclórica alemã SünnrosVolktanzgruppe
No próximo domingo, às 17h, o grupo de dança folclórica alemã
SünnrosVolktanzgruppe,categoria adulto (acima de 15 anos) estará
reiniciando as suas atividades. Interessados em participar podem
se dirigir ao ginásio de esportes do Colégio Evangélico Jaraguá, ou
entrar em contato com Rudinei ou Marli pelo fone 371-9173.

em benefício dos jovens
MARCIA BENTO

... MUSICA

Coral da Scar seleciona cantores
o Núcleo-Coral da Sociedade Cultura Artística comunica que o

processo de seleção de cantores, iniciado no ano passado
continuará sendo realizado até o final do mês de março.
Os testes para admissão serão efetuados na sala de ensaios do
coral, no centro cultural, todas as quartas-feiras, a partir do dia 16
de fevereiro, no horário das 19h30,
Nesta mesma data serão reiniciadas as atividades do Coral da Scar
para este ano. Mais informações pelo telefone 275-1267, com o,

presidente do Coral da Scar, Luiz Lanznaster.

... Verba foi destinada
através do FIA,
por empresas e

pessoas físicas

GUARAMIRlM - o CMDCA
(ConselhoMunicipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente) de,
Guaramirim esteve reunido ontem
para traçar as diretrizes dos trabalhos
a serem desenvolvidos durante este

ano. A maior urgência é o

desenvolvimento de um plano de
aplicação de verba; exigência da
Petrobrás, que doou ao FIA (Fundo
Municipal da Infância e

Adolescência) R$ 60 mil, em

dezembro do ano passado.O plano
deve ser entregue até dia 20 de
fevereiro.

Desde dezembro o CMDCA Conselho deve se reunir na próxima semana para finalizar plano de ação

... FESTA

Baile de Rainha
A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança, de Jaraguá do Sul,
promove hoje, tradicional Baile de Rainha. Os festejos iniciarão às
13h30min com a concentração na sede social e posterior busca às
14h30min em direção a rua Aurora, da majestade Sra. Frida Nitzke.
O baile terá inicio às 22h30min e será animado pela Banda
Hannover. Informações pelo telefone (47) 376-0146.

... FESTA II

Baile de Rei e Rainha
O Sr. Mauri Birr e Sra. Ivone Birr, são as majestades do tiro que serão

homenageadas hoje na Festa de Rei e Rainha promovida pela
Sociedade Recreativa Rio da Luz / Salão Barg, de Jaraguá do Sul. A

concentração está marcada para às 14h na Comunidade Santa
Cruz Jaraguazinho (Garibalde) e saída em busca das majestades
para às 14h30min. O baile terá início às 22h30rriin e será

abrilhantado pela Banda Primavera, de Blumenau. Ingressos a RS
5,00. Maiores informações pelo telefone (47) 376-2184 e (47)
376-1429.

está realizando uma campanha para
angariar fundos, com distribuição de
folhetos explicativos e também com

visitas a pessoas físicas e jurídicas . '�

campanha do folheto parece que
não obteve resultado, pelomenos do
ponto de vista econômico. O que
deu resultado foi o corpo a corpo",
afirmou o presidente.do CMDCA,
Tenente Rogério Vonk. No total,
foram doados, através da campanha,
R$ 22.837. "A verba da Petrobras foi
conseqüência da distribuição de 1%
do lucro, que passou a ser dividido

entre os Fundos de váriosmunicípios
do país", esclareceu. A Prefeitura
Municipal também está apoiando o
'trabalho do CMDCA, através da
doação de R$ 1 mil, todos os meses.

O Conselho reúne cinco
entidades da cidade - Grupo
Escoteiro Guará-Mirirn, Ação
Social, Apae, Lar da Criança e

Corpo de Bombeiros -, ligadas à
infância e adolescência. A função
é fiscalizar o trabalho dos Conselhos
tutelares e é composto por 14
integrantes de instituições gover-

namentais e não-governamentais.
Entre as ações desenvolvidas no

ano passado está a capacitação dos
conselheiros tutelares, a doação de

aparelho auditivo e o pagamento
de um exame realizado na USP

para uma criança com uma doen

ça degenerativa. Neste ano de
vem ser desenvolvidos trabalhos
relacionados com o Fome Zero e

ao combate a prostituição infantil.
Como contribuir com' o FIA

Qualquer pessoa pode contribuir
com o FIA e ainda abater a

doação do IR (Imposto de
Rendi). As pessoas físicas podem
doar até 6% do IR, enquanto as

pessoas jurídicas (empresas)
podem abater até 1% do imposto
devido. Contribuir com o FIA é
um direito de cada cidadão, e

para exercê-lo basta depositar a
contribuição até o mês de
dezembro de cada ano. Para
abater do IR, é só fazer a dedução
ma Declaração de Ajuste Anual,
que deve ser entregue no mês de
abril do ano seguinte.

... ERUDITA

Música de câmara brasileira em Joinville
Apreciadores de música de câmara brasileira contemporânea terão
oportunidade de apreciar um espetáculo de primeira grandeza
no domingo, dentro do Circuito Funarte, com apoio da Fundação
Cultural de Joinville. Trata-se da única apresentação do CRON,
formado por um grupo de artistas, compositores e intérpretes, nos
mais variados estilos de música erudita contemporânea.
Dirigido por Marcos Nogueira, compositor e professor de

composição da UFRJ e YahnWagner, compositor também graduado
pela UFRJ, o núcleo vem a Joinville com Tatiana Dumas (piano),'
Taís Soares (violino) e Marcos Botelho (trombone). A performance
do grupo é reconhecida pela conquista do Prêmio do Projeto de
Circulação de Música de Concerto, instituído pela Funarte. Ao todo
o CRON realizará 16 concertos nos principais centros musicais do

país, entre os quais inclui-se Joinville.
'

Governo estadual é favorável
à implantação do Consórcio

}ARAGUÁ DO SUL - A
Secretária de Desenvolvimento

Regional da 24" secretaria, Niura
Demarchi, afirmou ontem que o

Governo do Estado é favorável a

implantação do Consórcio das
Águas. "O

gOVemado�m posição
positiva, e quer inclusive colocar a
Casan à disposição ara uma

possível gestão compartilhada",
afirmou Niura. Segundo ela, a

secretaria está também destinando
um apoio orçamentário ao con

sórcio. "É uma cooperação que vai
ajudar com os gastos em pesquisas
e implantação; deve oscilar entre
R$ 80mil e R$ 100mil."

O Consórcio das Águas está
sendo estudado pela Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) e as prefeituras
de pelo menos cinco dos sete

municípios que compõem a Bacia
Hidrográfica do rio Itapocu -,

como alternativa para o

fornecimento de água e reco-

lhimento e tratamento dos esgotos
.
sanitários,

O projeto foi apresentado na

quinta-feira pelo engenheiro
sanitarista do Samae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) de
Jaraguá do Sul, Ricardo Meyer.
Segundo ele, os benefícios incluem
economia, preservação do meio
ambiente e cooperação técnica
entre os municípios.

Niura afirmou ainda que o

assunto não deve constar na agenda
da próxima reunião do Conselho
Desenvolvimento Re-gional, que
acontece no dia 22 de fevereiro, em
Schroeder. "A pauta desta reunião
será a questão do bairro Itoupava '

Sul e oHospital SãoJosé", informou.
"Mesmo assim o Presidente da
Casan e o Governador já estão
familiarizados com o projeto, e

devem marcar uma reunião com a

equipe técnica do Consórcio das
Águas ainda para omêsde março",
completou a secretária.

... GUARAMIRIM I

Prefeitura define entrega dos carnês do IPTU
A prefeitura de Guaramirim começará a distribuir os carnês de
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na segunda quinzena
de fevereiro. O IPTU sofreu um reajuste neste ano de 10,5%. A
informação é do secretário de Administração e Finanças, Jair
Tornelln, acrescentando que a entrega será feita em cada residência
permitindo que o contribuinte' possa se programar e escolher a

.

melhor forma de pagamento. A primeira parcela ou pagamento
da cota única vencerá no dia 21 de março. O IPTU poderá ser

parcelado em até seis vezes sem' desconto. Quem optar por cota
única terá três datas para o pagamento: dia 21 de março com 20%
de desconto; 20 de abril com 10% de desconto ou 20 de maio
com 5% de desconto. Em 2004 a arrecadação em Guaramirim foi
de RS 545 mil registrando uma inadimplência de 50%.

... SAÚDE
Quase R$ 1 mi em eventos científicos
Está na página do Ministério da Saúde na Internet o resultado do
4.° Edital de Apoio a Eventos Científicos em Saúde. Ao todo foram
selecionados 20 eventos técnico-científicos, que receberão até
RS 50 mil cada um.

Um barulho no motor deixou os dois ocupantes do Gol presos
em cima de um canteiro central da Rua Waldemar Grubba. O
motorista, Anastácio Sadisnki, afirmou que ouviu um barulho
esquisito no motor e para não bater no carro que vinha ao lado
desviou subindo no canteiro. O casal é de Massaranduba.
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ACUS busca expandir serviço
com consultores de Núcleos

]ARAGUÁ 00 SUL - Buscando
atender a demanda por Núcleos

Setoriais, a ACI]S contratou em

janeiro de 2005 dois profissionais para
exercerem as funções de con

sultores, segundo o projeto
Empreender, adotado pela entidade
empresarial: Carmen Vieira e

Francisco Schiochet chegarampara

completar o quadro de consultores
Acijs/Apevi, formado até então par
Alberto Zeni e Vilson Riegel.

Os novos colaboradores foram
recebidos no lançamento do projeto
de integração, desenvolvido pelo
GrupodeMelhorias responsávelpelo
tema, inserido no Programa de

Adminis tração Participa tiva
adotado pela entidade.

Dando continuidade ao

processo de integração, os novos
consultores estão conhecendo as

particularidades de cada segmento
e dos núcleos que conduzirão,
preparando-se para início das
atividades, dia 15 deste mês.

De �cordo com a Coor
denadora de Serviços, Rejane Bassi
"a integração dos novos

colaboradores na entidade e a

adaptação à rotina de trabalho está
ocorrendo da melhor forma,
justamente por acontecer no período
de recesso dos Núcleos Setoriais,
permitindo a preparação adequada
para este importante trabalho. A
abertura de novos núcleos está

prevista para acontecer a partir do
mês de março, cumprindo o

planejamento da entidade na

diretriz voltada ao associativismo.A
meta é concluirmos o ano de 2005

Um acidente por volta das 15 horas de ontem em Corupá deixou o

motociclista Jean Carlos Krisanski, 32 anos, ferido. Ele conduzia a moto

CG-125, placa MAF-0525, de corupá, pela Rua Roberto Zeidel quando
€hocou-se com o caminhão Ford, placa 'AGS-73 11, de Schroeder,
conduzido por Nelson Antonio Schmidt, 36, que nada sofreu. Jean Carlos
teve fratura nas duas pernas.

Falecimentos
'Faleceu às OS:OOh do dia 09/2,.0 senhor João Odiles da Silva,
com idade de 68 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
São José e o sepultamento no cemitério de JoãoPessoa.

Faleceu às 16:00h do dia 08/2,a senhora Valdiria Martins, com
idade de 37 anos. O velório foi teallzado na Capela da Vila Lenzi e

o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.

Unimed 1\
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUA DO SUL

CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
EDITALDECONVOCAÇÃO

oVice-Presidente da Cooperativa de TrabalhoMédico de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere' o Artigo 431nciso I e Artigo 421nciso III do Estatuto Social, convoca todos os

Cooperados daCooperativa para participardaAssembléia GeralOrdinária, a serrealizada noCPL .

- Centro dos Profissionais Liberais, à Rua Donald Gehring, n' 175 - Jaraguá do Sul- Estado de
Santa Catarina, às 1 7:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2005, em primeira convocação, com no

minimo dois terços dos Cooperados. em condições de votar; às 18:30 horas, em segunda
convocação, com no mlnimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda,às 19:30 horas, em
terceira e última convocação, com a presença de nomlnimo 1 OCooperados,onde será discutida
a seguinte

ORDEM DO DIA

1 . Deliberação sobre a Prestação deContas. compreendendo Relatório doConselho
de Administração, Balanço Geral, Demonstrativo de Sobras e Perdas e Parecer do

Conselho Fiscal. relativos ao Exercício Social encerrado' em 31.12.2004;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, bem como de seus respectivos
suplentes. para o .exercício social de 2005;
4. Eleição dos componentes do Conselho Técnico e de Ética. bem como de seus

respectivos suplentes. para o exercícios sociais de 2005 e 2006;
5. Fixação da Indenização. Diárias de Viagem e Cédula de Presença a ser paga à
Diretoria Executiva e aos Conselhos de Administração. Técnico e Fiscal. pelo
desprendimento de tempo nas atividades administrativas;
6. Reavaliar a destinação dos recursos transferidos ao Fundo de Apoio Operacional
de Exerclcios anteriores
7. Fixar o valor da Subscrição Mínima de Quotas-Partes. de acordo com O parágrafo
VI do artigo 29 do Estatuto Social;
8. Referendar desligamento de Cooperados no decorrer do exercício de 2004;

OBS:O número de Cooperados,para efeito de cálculo de"quorum"de instalação,é nesta
data, de 137 (Cento e Trinta e Sete).

Jaraguá do Sul. 10 de Fevereiro de 2005.

Dr. Cleverson Schmelzer
Vice-Presidente da Cooperativa de Trabalho

Médfco de Jaraguá do Sul

"

ESCOLAS

Alunos se preparam para
reinício das aulas na segunda

Eus BINI

� Em março
será divulgado
número exato de
matriculados

]ARAGuÁ DO SUL- Na

próxima segunda-feira, dia 14,
alunos da rede pública municipal
retornam às aulas. No dia 21 é a

vez das escolas estaduais

alunos matriculados, o senso

oficial promovido pelo MEC
(Ministério da Educação e

Cultura), através das secretarias
dos estados e municípios, será
feito no final de março.

Segundo levantamento

prévio da secretaria de Educa

ção, a rede municipal tem cerca

de 12 mil alunos matriculados ministrada aos alunos, devido ao

nas 33 escolas. Destes, 336 vão grande número de reprovações
freqüentar o pré-escolar e o no ano passado. A outra está

restante são alunos de l' a 8' tendo seu espaço físico total-

séries. Nos 22 Centros Municipais mente reconstruído e o atraso

de Educação Infantil, onde as ocorreu em função das obras.
atividades iniciararr�J;}o começo A Escola Básica Estadual

deste mês (desif'ê': 23 (lé:).e "I Professora Valdete Inês Piazera

dezembrG passado fü;t;'�iot\f'av� !fi Zin�a,rs, a primeira a implantar o
em regime de plantão), são 3.305 regime de horário integral em
crianças de zero.a seis anos. Jaraguá do Sul, vai repetir a

De acordo com informação experiência neste ano. De acordo

da Gerei (Gerência de Educação com a diretora, Salma Regina
e Inovação), na rede estadual são Machado, pais e alunos

aproximadamente 25 mil alunos aprovaram o novo regime, que
matriculados em 18 escolas: Nas oferece opções como aulas de

escolas estaduais Lauro Zimmer- dança e teatro. O objetivo,
mann e Alfredo Zimmermann, segundo ela, é melhorar cada vez
excepcionalmente, as aulas têm mais as condições físicas e

início no dia 28. Na primeira, o estruturais. "As crianças
mo tivo do a traso se deve à gostaram tanto que estão ansiosas

recuperação que está sendo para retornar às aulas", completa.

Ce�tros de Educação Infantil estão funcionando normalmente desde início do mês

com 25 Núcleos Setoriais em plena retornarem às suas atividades.

atividade", completa. Para saber o número exato de

Para marcar ó reinício do ano letivo na rede municipal, será realizada,
na próxima segunda-feira, às 7h30, uma cerimônia na Escola de

Educação.Fundamental Alberto Bauer, com a presença do prefeito
Moacir Bertoldi, da vice-prefeita, Rosemeire Vasel e do secretário' de

Educação, Anésio Alexandre.

Ontem à tarde, na Sociedade Cultural e Artística (Scar), eles estiveram

reunidos com profissionais da Educação, secretários, diretores de.
autarquia, fundações, superintendentes e gerentes .. Na quinta-feira
passada, o prefeito Moacir Bertoldi fez a entrega de cheques para
todas as escolas e Centros de Educação Infantil da rede municipal.
Na oportunidade foram repassadas as duas primeiras parcelas de

recursos do programa de autonomia financeira de cada unidade

escolar. O montante das escolas é de RS 155.748,00 e dos centros,

RS 34.797,00. "Este dinheiro da descentralização financeira serve

para cada unidade escolar executar seu projeto de manutenção';
explica o secretário de Educação. Também foram entregues os

kits escolares para alunos do ensino fundamental, cada um deles

compostos de cinco cadernos, régua, lápis e borracha. Na compra
deste material foram investidos RS 50 mil, sendo que 80% são

recursos do município e o restante dos governos estadual e'
federal.

Diretores do Sinsep se reúnem com Moacir Bertoldi

]ARAGUÁ00 SUL- Os diretores
do Sinsep (Sindicatos dos Servi
dores PúblicosMunicipais) se reuni
ram ontem com o prefeito muni
cipal Moacir Bertoldi. Eles discu
tiram, 'entre outras questões, o

. reajuste salarial e o vale alimentação,
além de apresentar à nova�dminis
tração a estrutura e atuação do
sindicato.

A presidente da entidade,
ldinei Petry, disse que o prefeito
aceitou bem as propostas, mas está

"engessado". "Ele se mostrou à

disposição dos servidores públicos,
mas precisa avaliar melhor algumas
questões, pois disse estar sem di
nheiro para soluções imediatas",

informou Idinei, lembrando que

agora levará as questões para a

assembléia geral que acontece em
março, com todos os servidores

públicos.
Sobre o reajuste salarial, Idinei

disse que valores ainda não foram
combinados e que, a partir da
próxima semana, os diretores do

Sinsep irão fazer os cálculos para

apresentá-los para a assembléia e, em
seqüência, levar ao conhecimento
do prefeito. "Depois disso, vamos
levar novamente para os servidores

para que eles fiquem sabendo como
andam as negociações", afirmou.

Já sobre a polêmica do vale

alimentação, a sindicalista espera

que agora a distribuição seja
proporcional, de uma forma mais

justa. 'Atualmente, só quem trabalha
mais de 30 horas ganha. Queremos
que seja de uma formamais igual e
para todos os funcionários", disse.

Segundo Idinei, a atuação do
sindicato não vaimudar com a nova

administração. 'Apresentarnos as'
propostas, que foram bem vistas, e·
vamos procurar sempre manter o

diálogo.Mas, se não vermossolução,
vamos reivindicar em favor dos
servidores". As propostas serão

levadas também para os outros

prefeitos da região e serão feitas
assembléias com servidores dos outros

municípios.
Idinei Petry disse que propostas
foram bem vistas por Bertoldi

Horário ·de Verão termina no próximo sábado
DA REDAÇÃO ., O Horário de

Verão termina àmeia-noite dopróximo
sábado, dia 19, quando os relógios
deverãoseratrasados 1 hora.OHorário
de Verão está em vigor no Distrito
Federal e nos Estados de São Paulo,
Rio deJaneiro,MinasGerais; Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio
GrandedoSd,Goiás,MatoGrossodo
Sul eMatoGrÓsso.

A estimativa do Ministério de
Minas e Energia é de que amudança
de horário tenha reduzido em cerca

de 5% a demanda de eletricidadeno

período demaiorconsumodo dia, das
19 às 22 horas.Amedida teráduração
de 110 dias. Esta é a 31 ª vez que o
Horário de Verão vigora no País - a

primeira foi em 1931 e; desde 1985, a
medida vem sendo adotada todos os

anos.

Adiantaros relógiosem uma hora
no verão, segundo o Ministério de
Minas e Energia, é uma medida
necessária paramelhorar a segurança
do sistema de abastecimento de
eletricidade nosmesesmais quentes,
quando há aumento no consumo de
energia.Alémdisso, é importanteevitar
sobrecarganosistemaelétriconohorário

de ponta,que éomomentomaiscrítico
do dia, quando as pessoas estão

voltandodo trabalho para casae ligam,
por exemplo, aparelhos 'de ar

condicionadoe deTV e tomambanho.
Com a medida também diminui a
necessidade de uso das�.1I�inas
termelétricas, cuja energia émaiscara
do que a hidrelétrica e tem maior

impacto na tari1àpagapeloconsumidor

/I
,
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Fernando Radunz disputa
etapa do Estadual de Triatlon

JULlMAR PIVATTO

.... Primeira etapa de
uma série de cinco
acontece em

Itapema

]ARAGUÁ DO SUL - o
jaraguaense FernandoRadunz viaja
nesse fun-de-semana para Itapema,
onde disputa a primeira etapa do
Campeonato Estadual de Triatlon.
São 750 metros de natação, 20

quilômetros de bicicleta e cinco de
corrida, sendo considerado uma

prova mais curta. O Estadual desse
ano vem com algumasmudanças e
a principal delas será nas categorias.
A partir de agora,' amadores e

profissionais competem juntos, mas
separados por idade e os cinco

primeiros a cruzarem a chegada
recebem uma premiação especial.

Para Radunz, isso trará um

atrativo a mais para atletas para o
público que acompanha. "Os
profissionais terãomais adversários e
os amadores podem comparar seus

desempenhos a cada prova",
comentou.O atleta conquistou três
títulos no fim do ano passado. Depois
de vencer o triatlon da Academia
Impulso, foi campeão da Copa Sul
em BalneárioCamboriú e venceu a

última etapa do Estàdúal2004, em
dezembro, na praia de [urerê, em

DIVULGAÇÃO

Florianópolis.
"Venho treinando forte desde o

início do ano. Essa prova será uma
forma de testar como está meu

preparo. Mas eu prefiro provas mais
longas", disse Radunz, que tem como

objetivo principal para 2005 oMeio
Ironman, que acontece no dia 10 de
abril em Florianópolis. Essa prova é.
válida pelo Campeonato Brasileiro
de LongaDistância e é classificatória
para o Mundial da Dinamarca.
"Pretendo disputar omaior número
possível deprovas nesse ano", afirmou.

Mas para isso ele está à procura
de patrocínio. Os maiores custos do
atleta estão com as viagens e

também nos equipamentos, que,
atualmente, estão saindo do próprio
bolso. "Com essa ajuda, eu

conseguiria treinar melhor e,

conseqüentemente, trazer mais
resultados". Radunz treina forte todos
os dias sob o comando do técnico
Arno Schneider Filho, mas diz que
não pretende viver exclusivamente
do esporte. "Tenho aminha profissão
e vejo oTriatlon corno lazet Eu gosto
de treinar e gosto de competir e acaba
funcionando como um escape para
os problemas do dia-a-adia",
comentou.

Essa é uma das modalidades que
vem crescendo muito nos últimos
tempos. Competições como corridas
rústicas e travessias servem também
como forma de preparação para esses

Fernando Radunz já tem três títulos de Triatlon no currículo atletas.

Equipe de Tênis de Itajaí
volta aos treinos na segunda

DA REDAÇÃO - Após quase 40
dias disputando as quatro primeiras
etapas doCircuitoCosat, os tenistas
da equipe InstitutoTênis/Credicard
se reapresentaram ontem noCentro
de Treinamento ItamirimClube de
Campo/lnstituto Tênis para treinos
e exames físicos, nutricionais e

psicológicos.
Comquatro troféu\da categoria14 anos na bagagem, J�sé Pereira

Júnior é o destaque do�po. Ele foi
campeão em simples nos eventos da
Venezuela, Colômbia e Peru e

campeão de duplas ao lado do
jogador de Brusque, André Baran,
no Equador. Também merecem

destaque os tenistas catarinense
Gustavo Kleine e Rodrigo Traldi,
mais André Stábile e Wiliam
Franco nos 16 anos. Jogando a

primeira temporada na categoria, os
tenistas enfrentaram jogadoresmais
velhos e mais experientes e assim
mesmo conseguirambons resultados,
passando o qualífçing em quase todas
as etapas, com André Stábile
chegando às quartas-de-final da
chave principal no Peru.

OCircuitoCosat é o eventomais
importante do continente neste co
meço de ano, porque os seismelhores
classificados na gira composta por
nove torneios (que termina com o

Banana Bowl e a Copa Gerdau no
Brasil), ganhaodireito de representar
a América do Sul na gira européia, a
partirdemaio, com todas as despesas
pagas. São quase dois meses

participando dos maiores torneios
juvenis da Europa, inclusive a chave
juvenil de RolandGarros.

AVALIAÇÕES - Hoje, a

partir das 8 horas, no ltamirim serão
realizadas avaliações Nutricionais
nos jogadores Rodrigo, Guga,
William, André e Zé, sendo que
estes últimos dois também farão
avaliações de Fisioterapia. No dia
14 de fevereiro, a partir das 10 horas,
todos realizarão testes Antropo
métricos em Florianópolis e

avaliações Oftalmológicas. No dia
15, também a partir das 10 horas e

em Florianópolis, serão feitas as

avaliações Clínicas, Ortopédicas,
Cardiológicas e Testes Ergomé
tricos. Nos outros dias, os atletas
treinarão normalmente nas quadras
do ItamirimClube de Campo.

• Jogando a primeira
temporada na categoria,
os tenistas enfrentaram
jogadores mais velhos e

mais experientes e assim
mesmo conseguiram bons
resultados.

• O Circuito Cosat é o

evento mais importante
do continente neste

começo de ano, por que os

seis melhores classificados
na gira composta por
nove torneios,

IR""

Revoltado, timemineiro ameaça
não pagar taxa de arbitragem

DA REDAÇÃO - Histori
camente, os dirigentes brasileiros
costumam pedir o veto ou a

suspensão dos árbitros quando
julgam que suas equipes foram
prejudicadas, mas o presidente do
Ipatinga, Itair Machado, decidiu
inaugurar uma nova forma de
retaliação. Revoltado com a

atuação do árbitroCléverAssunção
Gonçalves na derrota do time para
oCruzeiro, na noite de quarta-feira,
na cidade do Vale do Aço mineiro,
Machado ameaçou não pagar as

despesas do trio de arbitragem que
trabalhou na partida.

Segundo a FMF (Federação
Mineira de Futebol), o regulamento
do campeonato estadual prevê que
a responsabilidade com as despesas
do árbitro e seus auxiliares é do clube
mandante. "Eu não vou pagar",
disse Machado após o jogo, no qual
a equipe da casa foi derrotada por 2
a 1. "O Ipatinga tem uma estrutura

que custa caro. Para a gente entrar
no campeonato e fazer papel de
otário, é melhor então sair". A
decisão chegou a ser comunicada
depois em uma nota oficial, na qual
o presidente do clube afirma que,
"sob protesto", iria depositar o

dinheiro diretamente na conta da
federação ou em juízo, no Tribunal
de Justiça Desportiva da entidade.

"Isso é para ele (Gonçalves)
aprender a respeitar a camisa do
Ipatinga e a respeitar o interior",
esbravejou. Conforme o dirigente,

I"'I
I

• Revoltado com a atuação
do árbitro Cléver Assunção
Gonçalves na derrota do
time para o Cruzeiro, na
noite de quarta-feira, na
cidade do Vale do Aço
mineiro.

• Segundo a FMF

(Federação Mineira de
Futebol), o regulamento
do campeonato estadual
prevê que a

responsabilidade com as

despesas do árbitro e seus

auxiliares é do clube
mandante.

Gonçalves prejudicou o Ipatinga ao
expulsar o volante Fahel e ao não
ter punido o zagueiro cruzeirense
Edu Dracena com o cartão
vermelho. Na partida, outros dois
jogadores foram expulsos: Charles,
do time do Vale doAço, eAdriano,
do Cruzeiro.

A atuação do árbitro também
não agradou ao técnico da equipe
celeste, Levir Culpi. "Houve um

exagero por parte da arbitragem. O
clima entre os jogadores não era um
clima de rivalidade, de pancadaria.
Eu não gostei da arbitragem". Ao
tomar conhecimento das
declarações do presidente do
Ipatinga, Gonçalves garantiu que
relataria todos os fatos na súmula.

ESPORTIVAS

-.

.... PAULISTÃO

PM fará esquema especial
A Polícia Militar decidiu montar um esquema de segurança especial
para quem for ver Paulista e Ponte Preta, neste domingo, às 18 horas,
em Jundiaí. Foram mobilizados três batalhões, canil,motos, cavalaria e
até helicóptero. A capitã da PM, responsável pela operação, Carla
Daniele Basson Níglia, disse que a medida é necessária devido a

grande rivalidade entre os torcedores dos dois clubes. "A gente não
pode impedir a liberdade de ir e vir. Só podemos restringir o ingresso
ao estádio de quem estiver com camisa de torcida organizada';disse.
A expectativa para o jogo é de reunir público de 7 mil pessoas. Estarão
no Estádio Jaime Cintra policiais do 110 Batalhão, do 490 de Jundiaí; e
do 350 de Campinas, com a cavalaria, canil, moto tática, aléni das
equipes de Força Tática e mais um helicóptero.
No último confronto entre os clubes, no ano passado, dezenas de
pessoas saíram feridas em confrontos .nas ruas de Jundiaí e nas

imediações dó estádio. Na oportunidade, torcedores do time,
campineiro que estavam do lado de fora, atiraram pedras para dentro
do estádio, atingindo pessoas que estavam sentadas nasarquibancadas.
O mesmo esquema para o jogo do Paulista contra a Ponte Preta deve
ser repetido na próxima semana, quando o Corinthians joga no

município,

.... FUTSAL

Abertas inscrições para 12°TorneiodeVerão
As inscrições para o 12° Torneio de Verão de Schroeder estão abertas
até o dia 22 de fevereiro. O coordenador da CME de Schroeder,Sérgio
Voigt, explica que as inscrições podem ser feitas através dos telefones
374-1191,9967-3762 e 9985-1815. O torneio de verão é um dos
principais campeonatos de futsal de toda a região. Em 2004, 20
equipes participaram, sendo elas das cidades da região da Amvali e
Blumenau, Joinville e São Bento do Sul. A premiação já está definida
e o primeiro colocado levará R$ 800,00 dos R$ 1.600,00 a serem
distribuídos. O congresso técnico do torneio de verão de futsal de
Schroeder está marcado para o dia 24 de fevereiro, às 20 horas, no

.

centro de múltiplo uso. Os jogos devem iniciar dia 04 de março, uma
-

sexta-feira.

.... VOLEIBOL

Intelbrás busca recuperação
o técnico Djalma Cardoso, da Intelbras/São José, tem muitos
problemas para definir a equipe para o jogo de hoje contra a On
Line/Herval, em Novo Hamburgo. Depois de viajar com apenas 11
atletas, Djalma corre o risco de ficar sem o líbero Luciano, que se

lesionou durante ,Q jogo GÇ>ljtra a Ulbra, na quinta-feira. O jogo é
válido pela 8" rodada da segunda fase da Superliga Masculina de.
Vôlei e inicia às 20h30.
"Temos vários problemas de lesão, tanto que viemos para esta

viagem com apenas 11 jogadores. E agora o Luciano jogou o tempo
todo com uma distensão na virilha';disse Djalma após a derrota para
a Ulbra por 3 sets a 1 (25/20, 25/16, 23/25 e 25/15). Sobre o jogo,
diante de todas as dificuldades, Djalma afirmou que a equipe fez o
possível."A equipe falhou nos passes, porque a Ulbra forçou muito o

saque, o que fez a diferença em três sets. Até tivemos bons momentos
na partida, o Bob novamente foi quem mais pontuou (21 pontos),mas
a vitória não velo.avallou Djalma. Para o último jogo fora de casa nesta
fase da competição, o técnico espera que seus jogadores tenham a
máxima superação possível."Sabemos das qualidades do adversário'
e precisamos do maior equilíbrio possível para ter chances de vitória';
avalia. Se o líbero Luciano não tiver condições de jogo o substituto
imediato na função será Décio. q time deve começar com China e

Bob; Estiva e Gustavo; Ivan e Fagner; e Luciano ou Décio. . � .

"

.... FÓRMULA 1

Button faz omelhor tempo na Espanha
o piloto inglês da BAR, Jenson Button, conseguiu o melhor tempo
de sexta-feira nos testes de início de temporada da Fórmula 1, em
Jerez de Ia Frontera, na Espanha. Com o tempo de 1 min 15s680"
Button ficou a apenas três décimos do recorde estabelecido por
Michael Schumacher. Atrás de Button veio o colombiano Juan Pablo
Montoya, da McLaren, com o tempo de lmin16s198. Michael
Schumacher conseguiu apenas o terceiro melhor tempo com a

Ferrari, modelo de 2004. Apenas no dia 25 de fevereiro a equipe
italiana lançará seu carro da nova temporada. O finlandês Kimi
Raikkonen participou pela primeira vez nesta jornada de testes e

ficou apenas em quinto, com 1 min17s366. Os brasileiros não foram
bem. Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, deu 115 voltas e

marcou o oitavo tempo, com lmin17s719. Já o piloto de testes da
BAR, Enrique Bernoldi, saiu da pista e marcou apenas o penúltimo
tempo, com 1 min18s585.

.... UNIÃO

Casamento de Ronaldo agita omundo
o atacante Ronaldo, do Real Madrid, e a modelo Daniella Cicarelli
escolheram o dia dos namorados em todo o mundo - menos no
Brasil - e o Castelo de Chantilly, um palco de reis, para celebrar a

cerimônia que, sem ter nenhum valor jurídico, simbolizará a paixão
dos dois. Situado 35 quilômetros ao norte de Paris, no meio de uma
das maiores florestas da região, por esse palácio do século XVII
circularam ao longo de sua história algumas das mais prestigiadas,
famílias aristocráticas francesas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOCIAL SABAOO, 12 de fevereiro de 2005 '(30RREIO DO POVO

//0 segredo é não correr atrás das borboletas; É
cuidar do jardim para que elas venham até você. //

MárioQuintana (1906-1994), poeta gaúcho

Maria e Oênis Hohl

aguardam a chegada
do segundo baby:
William. E a fllhota
Bruna também espera
ansiosa o irmãozinho

Fernanda Blanchl fez por merecer: aprovada nos 4

vestibulares que prestou para medicina: UFSC, UFPR,
PUC e UNIVALI. Sucesso para ela!

Ivonei Lombardi,
Zenilda e a

filhinha Natália

0,.

EM DIA
.:. INAUGURAÇÃO
Inaugura no próximo dia 17, a loja 4,99 da Barra do Rio Cerro, na Rua Ângelo
Rubini, próximo a Igreja. O empreendimento é das dinâmicas Márcia, Verônica
e Adelaide.

.

A simpatia de
Marina

Gonçalves e

Marina Lenzi

.:. TREINAMENTO
Acontece entre os dias 21 a 24 de fevereiro, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul, em parceria da Acijs-Apevi com o Sebrae,
curso com o tema Interação, Motivação e Trabalho em Equipe, das 19 àS"
22h45min. O objetivo é estimular a motivação, a cooperação e a crtatlvidadef
identificar a importância do bom relacionamento como fator facilitador do.
trabalho em equipe, sensibilizando os participantes para a exigência de.
uma atuação profissional dinâmica e comprometida. Maiores informações.
(47)275-7000 ou apevi@apevi.com.br

.:. CULINÁRIA
Curso de Culinária Natural no dia 15 de março, terça-feira, na casa da Janete
Marcatto, das 13:30hs ás·18:30hs. As vagas são limitadas e as pessoas que
participarem terão direito a jantar e apostila. Reservas podem ser feitas pelo
fone 372-0588 - Inti-Liceu da Vida.

AIS comodidade I
ento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

nstalações, que além de
adas, no centro da cidade.

:OrtoMdis

Clilfle4; _�lR í>Us1ú4
t!sUlkAI C�lIJM

1)1'4 ;4ltUH'JI4! t()Unlll--.... Ç'JI:;Ir";I;

·t41" .422,;2'U.5 ou ,433-40:26
dT;�(ji.mt::com.br

ftBlumenau, 178 • Sala 610 -Centro· Ed,�Clínica.· J(iúwlll. ·SC 7,
... .'. .

.:. FESTA DOM SETE
É no dia 26 de fevereiro (sábado) no Pavilhão Municipal de Eventos de

Jaraguá do Sul, com a Banda Sex Machine, Dj Sarchas, Dj Ruan Suíço e Dj Igor
Lima. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Arremate, Lacqua di Fiori,
Rede de Postos Mime e Revistaria Jaraguá (Shopping). Mais lnformações e

reservas vips, 370-8187 ou domsete@domsete.com.br.

I}
Ll

� ••_. , .... ,,," oh /II; �'.', ,.�, ", ..... , ... �,. J. • �Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os amantes do rock da nossa região não têm do que
reclamar. Nem bem o ano começou e vários shows
estão sendo organizados, principalmente envolvendo
as bandas daqui, privilegiando as com composições
próprias.Mas o esforço deve-se muito mais às próprias
bandas e os integrantes do que a disposição de
lugares para tocar.
E ontem não foi diferente. O show com sete bandas
abalou as estruturas da Sociedade Acaraí e, mais uma

vez, foi promovido pelo guitarrista da Leftover Soup,
Dalmo Wittkowski."Esse é o quinto show que estamos

promovendo. Já trouxemos bandas nacionais como o

Sugar Kane e o Pull Down" disse. Segundo Dalmo, a
escolha do local é porque eles gostam do ambiente.
"Dizem também que o Acaraí foi um dos primeiros
locais com show de punk rock na região':
Uma das principais preocupações, não só da

organização, mas também das bandas e do público é
em relação à sonorlzaçâuOueremos que o som não

comprometa o desempenho dos músicos, que já tem
poucas oportunidades de tocar'comentou Dalmo.
A preocupação não é só de Dalmo. Todos os

organizadores de eventos desse porte, nos últimos
tempos, têm se preocupado em melhorar cada vez

mais a qualidade da sonorização. Afinal, o espaço para
as bandas ainda é escasso visto a quantidade que
existe. Outro problema enfrentando, ainda, é o'

preconceito criado que santo de casa não faz milagres.
Mas isso não funciona em todos os Estados do Brasil.
U 'qüê fãTfá"tambêm é' ô espà'çõ·'na mídl'a;'
principalmente nas rádios.Nos anos BO,mesmo o Brasil
sendo inundado de bandas do eixo Rio-São Paulo e

algumas bandas de Brasília (que tiveram que vir morar
no Sudeste pra fazer sucesso), o Rio Grande do Sul
mostrou grandes bandas ao público do Estado através
da Ipanema FM, uma das pioneiras a tocar o som das
bandas locais. Hoje, as rádios gaúchas têm um espaço
reservado na programação exclusivamente para as

bandas de lá, que fazem muito sucesso por aqui
também.
Conheça as bandas que tocaram ontem na Sociedade
Acaraí.

Display
Formada em Balneário Camboriú em novembro de 2003, a Display
teve origens na junção das bandas Teahupoo, de onde saíram Elvis

Volpatto (bateria) e Márcio Rocha (baixo), com a Crazy Call, dos
integrantes Juliano "Nanang" (guitarra) e Tiago Garcia (vocal). Com
pouco tempo de estrada, a banda já lançou o primeiro disco,
chamado Lados Opostos, com 13 músicas próprias. O álbum foi

lançado pelo selo Porão do Som Discos.
A banda cresceu

também em

conseqüência da forte
cena hardcore que
existe em Balneário
Camboriú, cidade que
trouxe grandes bandas

do cenário mundial,
corno Lagwagon e No
Fun at AlI. O som da

Display não foge muito
do estilo mais comum hoje em dia quando se monta uma banda,com
letras falando de sentimentos.As influências são as bandasThe Used,

! Thrice, Finch,AlkalineTrio,Beloved e Funeral For a Friend.
" Para conhecer o som da ban�esse��'
1 ,

"

�i!lillilllilJ!il}liIiiJj !I�� IMW 'Iíí'ill.

Long Space
Começando como urna brincadeira, essa banda de Piçarras tocava
covers de bandas como Garotos Podres, Gritando HC e Carbona,
ainda com o nome de Tendinite HC. Depois de mudar de nome, a

banda resolveu investir mais do Emocore,com influências de bandas
como Dead Fish, Pull Down, Fresno e Dance of Days. A Long Space é

,

formada por Body (guitarra/voz),Vinny (baixo) eToco (bateria).
As três faixas que estão site da banda foram gravadas de uma forma
amadora e não se

tem como tomar por
base a qualidade da
banda. Percebe-se a

nítida influência do
! famoso hardcore
melódico, com letras
falando de diversão.
Para conhecer mais a

banda, acesse
�@lj!rr@'@!lUJJ1!l1'Wt(@
1®Vl�

Khymia
Formada em Blumenau a partir dos improvisos de dois amigos (Lucas-Voz/Guitarra e Geovan
Baixo), a banda Khymia passou por um longo caminho até firmar sua base sonora e os

integrantes que compartilhassem da mesma vontade quase que experimental. Com a entrada
de Tico

(GUitarr�dvin.do
de estilos como blues e funk, e de Igor (bateria), a banda alcança o

equilíbrio necessa io para concretizar seu objetivo
'

principal: tocar. De! ois das primeiras gravações (de
.

.

duvidosa qualidade) as novas músicas encontram-se do ,

modo desejado, inovador,hardcore com melodias,
agressividade e adição das influências pessoais, que não

desprezam quaisquer que sejam os estilos. Dos ensaios e

improvisos de final de semana aos grandes festivais do
sul do Brasil, a banda vem notoriamente conquistando
espaço com um som inconfundível e inexplicável, sendo
essa mistura, esses estilos fundidos (daí o nome Khymia),
uma alternativa à mesmice e à estereolipia encontrada
no meio musical. A banda não tem site na internet.

AI Diaz
A única banda dofestivaLque nãoé punk rock/hardcore.Mastambém,definiro som dessa formada por
Jean (baixo/vocal), Evandro (guitarra/vocal), Sandro (bateria) e
Jorge (DJ) é quase impossível, visto a variedade de .sons

.

incluídos nas músicas da banda.Além de música,a banda tem
outras fontes de inspiração para compor, incluindo aí filmes B,
o escritor John Fante (do livro "Pergunte ao Pó"), o ator Bruce
Lee e o personagem Flash Gordon.

, O AI Diaz vem com anos de experiência nas costas. Não de
existência da banda em si, mas dos integrantes que já são
conhecidos no cenário independente do Estado, por terem
passado por outras bandas. No primeiro CD-Demo, a banda
mostra suas várias influências,com destaque para boas letras e

pela sonoridade diferente. ,

v_::::�,�@���5h��a::�,!t,ZJ�:C�i�)'���:!�&�.;�;;;:�::�v:i��'a�I��!�:Ei8�m�:iB�F�••lJlllíWf:$}}'!&J;id�,liJiijJlI1!UJ�1'.'!'!Jj�i�;:;��i�;;$�iâ��1

Leftover SOUp
...... ,_�_ v:;...... "�"'<'-,. ,,� • ";.ii' ",?-.\." .... "'.�

i
.. ,<,.;:'

Formada em Jaraquá do Sul em março de 2001 .a Leftover Soup é composta porAllan
(baixo/voz), Daniel (bateria) e Dalmo (guitarra/voz). Com influências de Buffalo Tom,
Millencolin, Dead Fish e MxPx, pode-se definir o seu som como hardcore melódico.A
banda lançou o primeiro CD-Demo, intitulado No Fundo, Mas Bem no Fundo, Isso Faz

Sentido,com dezfaixas,com destaque para amúsica Pródigas Respostas. '

A Leftover Soup se destaca também pela iniciativaem promover shows com bandas '

do gênero. À primeira vista, quando você ouve o som da banda, pode lembrar do
estilo dos capixabas do Dead Hsh.rnas ovocal é o que diferencia os jaraguaenses das
bandas domesmo estilo.
Para conhecer mais a banda,acesse�·1tlr.llll1ll\iillWii!rtt.luJ.>lllmm11.Jb)fl-PI�

Distorção
A banda Distorção vem, desde agosto do ano passado, com a nova formação. Luiz
(guitarra/voz), Gabriel (guitarra), Jaco (baixo) e Alexandre (bateria) lançaram, no final de
2004,oprimeiro CD-Demo,com cincofaixas.Também vindp na veia hardcore/punk rock.os
integrantes preferem fugir um pouco
desse rótulo, procurando incorporar
outros estilos na música. Além das
influências de hardcore, a Distorção
também cita nomes como lncubus.
CachorroGrande e até Guns n' Roses.
A mistura desse estilo vem dando certo

, pra banda, que já conquistou um

pequeno, mas fiel público. Por ser a
primeira experiência em estúdio, eles
podem ter até pecado em alguns
detalhes,mas é perdoável pra quem está

começando. O som e a pegada da
Distorção é ao vivo mesmo, quando os

integrantes dão tudo de si por um bom
show.

4name
A banda jaraguaense iniciou suas atividades em 2003, quando Éder (bateria) e Fubá

(guitarra) começaram a tocar juntos, mas na época os dois ainda tocavam guitarra.
Eduardo, irmão de Fubá, resolveu

t aprender a tocar baixo e foi
incorporado à banda. Com a

dificuldade de encontrar baterista,
Éder assumiu o posto e os três

começaram a ensaiar juntos em julho
de 2004. A banda se completou logo
em seguida, com a entrada de
Jonathan,nas gu itarras.
,Para CRnhecer ���Ad@t banda, acesse��. ," ,)
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I CINE A PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 11 a 17 de fevereiro

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan

FILME/HORÁRIO FILME/HORÁRIO
Alexandre
14:00 -17:20 - 20:45 O Aviador

14:30-18:00-21:15Tainá 2
15:00-17:00·

A Lenda do Tesouro Perdido
19:00·21:30 Entrando Numa Fria Maior Ainda

14:15 -17:00" 19:30" 21:55

Menina De Ouro
14:00" 16:30 -19:00 - 21:30

Sídeways Entre Umas E Outras
14:15" 16:45" 19:15 - 21:50

Em Busca Da Terra Do Nunca
13:30 - 15:30" 17:30" 19:30" 21 :40Joinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORÁRIO
Meu Tio Matou Um Cara
13:45o Aviador

14:30 18:00 21 :30

Perto Demais
15:45 - 17:45

Elektra
13:30 15:30

Jogos Mortais
17:30 19:30 Jogos Mortais

19:45 - 21 :45Perto Demais
21:30

Entrando Numa Fria Maior Ainda
13:30 15:40 17:50 20:00 22:05 Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC" Documentário/ R-Romance/ I-Infantil/F-Ficção

I
___cíiQ_

GENDA - FEVEREIRO/20051
Contato: 2752477 - 370 6488

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTiCA
FUNDADA EM08..Q6.19SV

Informativo Paroquial
12 e 13 de fevereiro

NOSSA MENSAGEM
Missas

Como nossos pais, no paraíso e Jesus no deserto, assim nós aqui
somos tentados a nos desviar de Deus e de seus caminhos. Na liberdade,
podemos pecar, E desobedecendo, escolhemos a morte e seus caminhos _

de Iniqüinidade, sentimos-nos nus, desprotegidos, fugimos de nós
mesmos, dos outros, de Deus Com Jesus, abafemos a tenteção, queiramos

Deus e sua proposta de vida na fraternidade:"adorarás o Senhor, teu
Deus, e só a ele prestarás culto':

SABADO
19hOO Matriz

19hOO São Luiz Gonzaga
19hOO São Benedito (cinzas)

17h30 Rainha da Paz

10 DOMINGO DA QUARESMA

COMO JESUS, VENÇAMOS NOSSAS TENTAÇÓES!

DOMINGO
07hOO Matriz
09hOO Matriz

08h30 Molha (cinzas)
19hOO' Matriz

I CINEMA E

Pé na Estrada
Colin é o típico cara legal. Amigo de todo
mundo, trabalha na loja da esquina durante
o dia a joga dardos de noite no bar da outra
esquina. Sua esposa não é a mulher mais fiel
do mundo, mas quando ela se manda com o

policial local que também é um jogador de
dardos, ele percebe que não pode viver sem
ela. E inicia uma busca pela cidade em cima
de sua "rnotinho" Ao longo de sua jornada,
ele encontra diversos amigos divertidos que
podem ajudá-lo a ver a vida de uma

maneira bem mais interessante.
Comédia • Ano: 2004 - Duração: 91
minutos - Cor - 18 anos - Lançamento em

VídeoeDVD

c s I

Seu Marido e Minha Mulher
Candye Lonnie e brigam após uma transa.

Até aí tudo bem, se Lonnie não fosse casado
com a melhor amiga de Candy e Candy não
fosse casada com o melhor amigo de
Lonnie. E pior: os quatro estão de viagem
marcada para Reno para assistir ao grande
show de MonsterTruck. Durante a viagem,
Roy (o marido traído) e Candy aproveitam
para engravidar do primeiro filho enquanto
Darlene (a esposa traída) nem desconfia que
seu marido está morrendo de ciúmes da
amiga. Mas quando chegam a Reno, Roy
recebe o resultado negativo de um exame

de fertilidade no mesmo instante que
Candy anuncia o seu teste positivo. E agora?
Comédia - Ano: 2004 - Duração: 96
minutos - Cor - 16 anos - Lançamento em
Vídeo e OVO

Uma Onda no Ar
Um destacamento 'policial sobe as ruas

estreitas de uma favela. Enquanto os

traficantes se preparam para a guerra, uma
rádio pirata orienta os moradores para se

protegerem em suas casas.Mas o objetivo da

polícia não é reprimir o tráfico de drogas e sim
calar a rádio. A história da Rádio Favela é o

ponto de partida de "Uma Onda no Ar':A rádio
surgiu nos anos 80, em uma grande favela de
Belo Horizonte.Com uma programação
corajosa e uma linguagem espontânea,
conquistou um grande número de ouvintes e

repercutiu muito além do alcance de suas

ondas.O filme é uma ficção com os pés na

terra, a realidade é matéria prima de sua

fantasia. No longa, fatos verdadeiros se

misturam aos imaginários e os personagens
cinematográficos se inspiram, com liberdade,
nos personagens reais.
Drama - Ano: 2003 - Duração: 92 minutos -

Cor - 14 anos - Lançamento em Vídeo e

OVO

O Homem Sem Passado
Depois de chegar a uma cidade, um viajante
é espancado e cambaleia sozinho até o

hospital.Com o rosto todo enfaixado, é
dado como morto quando de repente se

levanta. Foge do hospital e é encontrado
por dois garotos cuja família o acolhe. Sem
memória, ele arranja um lugar para morar e
um emprego, onde se apaixona por uma

colega. Apesar da amnésia, vai levando sua

vida com simplicidade e senso de humor.
Quando tudo parece bem, o passado bate à
sua porta e o convida a reviver uma vida da

qual não se lembra,que não é mais sua e

que não faz a menor falta. Num estilo bem
humorado, o filme nos faz refletir sobre
nossas reais necessidades, sobre como nos

preocupamos à toa com as coisas. Não

perca a chance de ver um dos filmes mais
premiados do ano.

Comédia - Ano: 2004 - Duração: 96
minutos - Cor - 14 anos - Lançamento em

Vídeo e OVO
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Mousse de Manga
Ingredientes: 2 1/2 xícaras
(chá) de suco de manga; 1

envelope de gelatina branca
em pó sem sabor; 1 lata de
creme de leite; 4 claras; 6
colheres (sopa) de açúcar; 2
mangas picadas.
Preparo: Dissolva a gelatina
em banho-marta. Misture
com o suco, os pedaços da
fruta e o açucaro Leve à

geladeira por uma hora .

. Retire, acrescente o creme

de leite e as claras em neve.

Coloque em taças
individuais e retorne à

geladeira por 3 horas.

Compota dei,
'

A

pessegQS .

,I :
Ingredientes: Um quilo de
pêssegos maduro--s; 600
gramas de açúcar cristal;
meio copo de conhaque.
Preparo: Descasque a fruta,
corte aomeio e retire os

caroços. Arrume num pirex
camadas de pê?sego e de
açúcar. Regue com
conhaque, tampe bem e

deixe repousar dl,lr�nte meia
hora. Leve ao fogo em

banho-marta ri cozlnhe
'durante duas horas. Deixe
esfriar e sirva à temperatura
ambiente, ou gelado.

," . "', gU,me�" .,
.

iehte$: 300gramas de abóborá ma ufa cortada em cubos; 4 e mela xícaras
e á�üà; 1 envelope de caldo Sazón Legumes; 7 colheres (sopa) de, creme de

te! e1 !.ght; 2 claras em neve; 2 envelopes de Sazón Amarelo; l11,eia colher (chá) de'sal;
foln�sde um Taço de agrião aferventadas.

"

",,' ,,'
,Preparo: Em uma panela de pressão, coloque a abóborá.a água e o caldo de

.

'

leQumes e deixe cozinharpor.5rninutos contados após o lnfdo da-fervura. Retire do

fogo e'esçorra,Transfira para, o copo do liqüidificador, junte 3 colheres (sopa) de ,

,cremede [elte e bata porum minuto, oU atê que fique homogêneo. Coloqueo creme

,num�tigela,junt.e 1 clara.em neve, 1 envelope de Sazon Amarelo, a metade do sal e
mi,sture delicadamente. Distribua em quatro forminhas refratárias (próprias para

, '�uf1ê), untadas 'com margarina light e leve ao forno médio, preaquecido, por20
:'píiriutos: Enquant() isso, repita o mesmo processo no liqüidificador com o agrião, isto
. é biltaas.,folhas 'cOI11 o restante do creme de leite, junte o outro enVelope de tempero

'sal restante; Retire as fôrmas do forno, distribua a mlstura de agrião e asse por
is 25minutos, ou até qu� â superffcie est.eja dourada. Retire doforno e sirva

�� �', " .

• T; :-» Sirva as Fefrminhas- de'�Legumes acompanhadas
de arroz branco, bel'l1 soltinho '

"

O·
ecnoFlex

Desenvolvendo Soluções

11737"1 7.67fj
www.tecnoflex.cQP.'I.�lir

"'.f _ ,),�, ,r
;
\,

lnfosoft
s i1st e ma' 'i' s

4737'16864: ./ >'
www.infosoftsistemas.d)�.br

,,;� ,

�'

(I
CENTRIUM'

.

_.

,- ,� ;. -,"

INFORMATICA
Sistemas de Gestão

,

47 371 7764
'

www.centrlum.com.br

m

lIínll icroinformá�icaU
47275 1'968"'" '� ,

www.icroinformatica.com

tfl
NETWO�,KS

47273 H12,

',.'):l, ,
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A nova apresentadora estréia nesta

segunda, quando a loirinha deixa,
durante a licença- maternidade, a
apresentação do game

Angélica deixará temporariamente a

apresentação do "Vídeo Game" durante
sua licença-maternidade. A
apresentadora se despede do público
nesta segunda, dia 14, quando passa ()

comando do programa para Fernanda
Lima, que faz sua estréia no mesmo dia.

"Já estou com saudade do público, mas a

causa é nobre. Vou cuidar do.meu amor

e vou deixar o meu outro filho, o
programa, em boas mãos", conta
Angélica. Já a apresentadora Fernanda
Lima comemora a nova conquista:
"Estou muito feliz em poder apresentar (Y

6. A produção do "Vídeo Game" fez
uma festa surpresa de despedia para

Angélica. O bolo era em formato de
carrinho de bebê

Lima tem carisma e talento para esbanjar.
Fofoqueiros de plantão já dão conta que
assim que terminar a licença-maternidade de
Angélica, a modelo/apresentadora poderá
ganhar um programa só seu na grade de

programação da emissora ou ainda

protagonizar uma futura produção global.
Tudo dependerá de seu desempenho frente
às câmeras.
Para quem não sabe, Fernanda Lima é

gaúcha, nascida em 25 de junho de 1977,
Ecologista convicta, diz que para ela amar a

natureza é como uma religião,
Sua carreira artística começou cedo. Aos 14
anos já brilhava nas passarelas paulistas,
quando foi finalista de um concurso de
modelos, patrocinado pela M. Officer, que a

levou do Sul para a capital paulista. E em

menos de um ano já desfilava em Tókio, no
Japão. A estrela de Fernanda Lima também

já brilhou nas passarelas de Milão e Zurique.
O sucesso foi tanto que despertou o

interesse da MTV. Na emissora musical ela
foi escalada para ir ao Hawai apresentar um

programa de viagens, chamado "Mochilâo
MTV". Foi com esta experiência que a

modelo teve certeza que tinha tino para
trabalhar na televisão. Motivo pelo qual ela

.

se formou em Jornalismo.
Algum tempo depois, Fernanda Lima

inaugurou a grade da Rede TV!

apresentando o programa "Interligado" e

novamente, depois de um ano e meio volta a

MT\!, apresentando dois programas: o "Fica

Comigo" c de novo o "Mochilão MTV".
Com isso a musa ficou quatro anos na

,""
emissora.

.
. .

.

Praticante de ashtanga-voga, Fernanda

pr�g�a�1ale,�orríeçar, uli�a,,��)�� (:�se,?�.: �C' _ Lima é calmar eequilibrada. "Busco
mm a VIC a .

sempre melhorar o que faço. Prezo a
A ioe d d

-

d "V' I SI "

equipe e pro uçao o IC eo 10W qualidade e acredito que todo o resto é
preparou uma festa surpresa para se conseqüência. Não gosto de calúnias e

des.�e.dir de Angélica numa das salas do injustiças ...Ética é uma palavra que
estúdio em que estava sendo gravado o

sempre me foi ensinada. Persigo minha
"Vídeo ?ame"._ p:- comemo�ação tinha verdade todo o tempo, mesmo que para
decoração tematica de bebê, o bolo era isso meus passos se tornem mais lentos
uma cópia de um carrinho de neném e

e silenciosos", revelou a modelo e

havia também salgadinhos e docinhos. apresentadora em seu site.

�ode-se dizer que a bela Fernanda Lima "Viajar sempre foi minha paixão". Esta
tirou a sorte grande. Da MTV para a é uma das frases que pode ser conferida
Globo em apenas um salto. Mas a b.ela I rrevi t d dem qU3 quer en revts a a a por
fez por merecer. Além de um rostinho F d L' _." n' b

'.
ernan a 1I1l"". rouca gente S3 e mas

bonito e um corpinho perfeito, Fernanda

Fernanda Lima substitui
Angélica no "Vídeo Game"

275-2888 - 275-3487
Rua Reinoldo Rau, 380

Fone: 370-8940
Rua Marina Frutuoso

n' 502, Centro
www.cedeha.corn.br

Seleção c Desenvolvimento de Pessoal

•

nlL ri

6. Angélica, emocionada entrega o

comando do "Vídeo Game" a

Fernanda Lima

Indústria Metalúrgica Ltda.

Fone: 276-151 O
R : C ar I o 5 O e c h le r I 1 1 6 5 j

. ,,, ,, � , ....•....•. ,, "' _' .

Fernanda começou
trabalhando muito jovem
em uma empresa de
turismo estudantil de Porte

Alegre, que levava
adolescentes em viagens de
ônibus até Bariloche, na
Argentina. Depois que se

tornou modelo, ela viajou
durante- quase dois anos e

conheceu muitos lugares
bem diferentes do Brasil.

Perfil: ��,',-��--"=-"'"

Nome completo: Fernanda
Cama Pereira Lima

!Y\�.t!J��,;:N,�õª;ft�Yll�\t�ii:�t
Nascimento: 25/06/1977

I::���.g-g:�:��v�ç:�I�t]���#ff::�r,Ev;
Filha de: Cleomar Lima e

6. Aline Moraes e Ricardo Pereira são os convidados de
Fernanda Lima em sua estréia no "Vídeo Game"

I DIC S [l,E lEITU R·A I
o Homem Sentimental
Nesta edição revisada, o terapeuta Bill DeFoore oferece novos

métodos para transformar a raiva em um catalisador para a

mudança positiva em todas as áreas de sua vida. Dicas para você
não enlouquecer em momentos de raiva. Neste livro, o Dr. DeFoore
mostra como viver em paz com sua raiva lhe transformará, fazendo
com que você se sinta fortalecido e decidido em vez de inútil e
impotente. Organizado por terapeutas e pacientes como um

seminário sobre a raiva, este livro guia os leitores por lima
abordagem holística para a resolução da raiva, que inclui histórias
de pacientes, exercícios práticos e um plano de dez passos para
transformar a raiva em sua aliada. O lançamento é da Editora
Landscape e têm 270 páginas.

Sala dos Homicídios
Em Hampstead Heath, o pequeno Museu Dupayne tem uma

inquetante "Sala dos Homicídios", onde são estudados os crimes
mais famosos de período entre-guerras. Mas a aparente
tranqüilidade do museu é ameaçada por uma série de assassinatos

que envolvem funcionários da instituição. O corpo de um dos filhos
do fundador é incinerado: assassinato? suicídio? acidente? A morte

lembra um caso ilustre da "Sala dos Homicídios". Alguém está
recriando os famosos crimes com sangue verdadeiro.O detetive
Adam Dalgliesh, além de enfrentar o quebra-cabeça proposto pelo
assassino, tem que.resolver sua vida amorosa, pois, quanto mais se

envolve com o caso, mais se distancia da mulher que ama. Escrito
por P. D. James, o livro é um lançamento da Companhia das Letras.

Cidadania Italiana
Reconhecimento da Cidadania
Italiana aos descendentes de

Pessoas nascidas nos
territórios ao Império Áustro

Húnaro (Trentinos)

Estão especificadas abaixo, com as adaptações julgadas necessárias

pelas particularidades da situação local.as instruções fornecidas pela
Ministério do Interior com relação 'aplicação da Lei 379/2000
concernente às "Disposições para reconhecimento da cidadania
italiana às pessoas nascidas nos territórios pertencentes ao Império
Austro-Húngaro e aos seus descendentes"
Os beneficiários da normativa são os descendentes das pessoas
nascidas nos territóríos pertencentes ao Império Austro-Húngaro (os
territórios das atuais províncias de Trento, Bolzano. Gorizia e os

territórios cedidos à Iugoslávia em razão doTratado de Paz de París de
10/02/1947 e doTratado de Osimo de 16/11 /197S),que ali residiram e

que emigraram para o exterior (Brasil) no período compreendido
entre 25/12/1867 (datada constituição do império Áustro-Húngaro)
e 16/07/1920 (data da eficácia internacional do Tratado de Saint
Germanin)
Tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana os

descendentes segundo a linha paterna e também segundo a'linha
materna. Para a linha materna somente possui o direito à cidadania
os filhos de mulher descendente de italianos nascidos a partir de
01/01/1948.
Informamos que os descendentes

_
interessados na obtenção do

reconhecimento do seu Direito à cidadania italiana, deverão
apresentar os documentos devidos até dez/200S, quando inspira o

prazo para o encaminhamento,

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

.. {'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Essas Mulheres"
Este é o título provisório da nova novela da Record. A história está sendo escrita por Rosane
lima, Bosco Brasil e Cristiane Fidman, baseada nas obras literárias "Senhora", "Lucíola" e "Diva",
de José de Alencar. �'

Regi;;�ando tudo v�
Quem viu conta que Ana Paula Arósio

'

se revelou apaixonada por fotografia.
Tanto que a atriz costuma registrar em

sua câmera os bastidores das gravações
dos trabalhos dos quais participa. Há

quem arrisque dizer que a bela
pretende transformar tudo em livro.

Franca produção
Comenta-se que a Record já teria autorizado o diretor Herval Rossano a criar novos horários
de novelas. Assim, estaria previsto para 2006, a exibição de folhetins às sete horas da noite, e
para o segundo semestre deste ano, às oito horas. É esperar para ver.

Premiada
Thalía poderá ganhar o prêmio latino Lo Nuestro, na categoria
Melhor Artista Feminina. A cerimõnia acontece no dia 24,.nos
Estados Unidos. Só para lembrar, a cantora e atriz interpretou a

personagem-título de "Maria do Bairro'; novela exibida pelo
SBT.

o novo programa de Otaviano
Otavlano Costa deu um show na

apresentação do "Band Folia" que a

Rede Bandeirantes transmitiu
diretamente de Salvador. Agora resta
aos telespectadores aguardarem a

estréia da atração musical que deverá
ser comandada.pelo bonitão na

emissora. Pelo menos, é isso que se

comenta.

A história de "05 Desafinados"
o filme contará a saga de quatro jovens músicos que sonham em se apresentar no
Carnegie Hall, a casa de espetáculos americana mais famosa do mundo.

I RESUMO DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO I Ktko fica ressebteoo ao ver que multes lutadores vieram assistir QUINTA - Lavmla e Franclsqulnha prometem contara Idéia de Júlia que n.!io açüente mais protegê la e ela fica sem entender o I a Anselmoeodlstral para que 1.!1t! os assnre sem ler Anselmcüca

dizc:'�f���a�o.:a�;�!� ���a;t���� v:��a;at���c���a�:r�_� Daniel e Nina para todos os pescadores da aldeia Sandoval que ele qurs dizer Otavinhc diz fi Lucrécia que nao telJ'l certeza se satisfeIto ao saber que a fazenda Karamazov pegou fogo e

SEGUND"A _ Amandil confessa que roubou as fitas para se dl.!s{,)sp�rddo �guel fala pera Rita q�e nâo cons�gUlu refazer
conta para RU�lco que pode estar próximo de consequtr uma! Estevão vai querer cooperar com eles. Branca conta paM Letkla ! começa ii achar que tende e Miguel não vão se casar nunca.Grgi

vingar de Léc Bernardo eoçe que devolva as fitas e ela seu texto e que vateteslsttr de partklpar co semlnéríc Rita decide
prova de sua lnocêncla e o menino o Incentiva Menez dá a i que brigou com Abel e pede que ela a ajude a se esconder dele, I acha um absurdo Pedro nao Jr ao casamento de Letlcta e Miguel

promete fazer ISSO depcts da aula Gustavo fica irrltadc ac ver reescrever o texto de Miguel Klko ganha de um lutador que fica
Sandoval um papel com o nome de cinco homens que

I
pcts precisa de tempo para pens:ar tende gitrisnte a Branca que I Alda fica triste quando Mário fala que vai trabalhar na

que alguém escreveu uma mensagem desrespeitosa em seu lurtoso com o resultado e extqe que a luta continue Bernardo e i costumavam fazer racha Sandoval condu! que um daqueles Abel é completamente epalxcnedc por ela E.stev,llo vé Carmem e 1 campanha de Olavlnho Lenda se lamenta com Joana que ela e

Jaleco Joêc, MarcAó e Klko ccmblnem de fazer um Download pedem que Horécic seja o coordenador do rupo' homens pode ter SIdo o que desafiou JJ Menez se espanta ao, fica pasmo ao perceber o quanto ela é parecida com sua falecida

'I
Miguel não vivam na casa onde foram felizes quando Jovens,

campeonato de vale-tudo na quadra do clube Léo ccnta para deles Rita passa a nctte em claro para acabar o texto de M�guel saber que JJ é o culpado do acidente e garante a Robusto que t esposa Adernar,flca radiante ao sa_berque Carme� teJmlnou com Joana tenta animar Ietkta, dizendo que ela vai construir novas

Betine que MáriO Ribeiro, um dccumentarlste que eles Naná e Horácio descobrem que vão ser coordenadores de vai fazer o que puder para o ajudar Amarante diz a Vlanil que I Artur, mas ela não lhe dá a menor bola tenca avisa Abel que rnemôrles com Miguel tucrécla nee furlcsa ao saber que Letícia

admiram. vai estar na Cidade para um festival de onema grupos concorrentes e começam Imediatamente i! disputar Rita : so quer voltar para casa quando estiver bem o suflciente para, Branca está passando um tempo na casa de Joana Glgl recebe de I
e MIguel náo adiaram seu casamento Doidona descobre que

Natesha sugere que Amanda destrua .15 fuas para que mostraotextoaMI91.1eleperguntaoqueelcachou ,
enfrentar JJ ldallna garante a Lavlnia que sua história com: Johnny uma passagem para o Caribe e uma maleta cheia de , Slmoneé esplé de tvcréclae avisa Afda.Olavln.ho leva Mário para

Bernardo não passei provar que ela as roubou Bel desefle ; Pedtoca acabou para sempre.Pedroca volta para a aldeia e diz, dólares. Pedro estranha. mas Glgl acha que os dólares são um I opalanqueeelecomeçaagostardetudoaqullo.Betlnhoe Lucas QUINTA. Paredes concorda em flcar trancafiado na cela,
Allne.dtzendc que quem conseguir conquistar Rodrigo ate o SABADO- Nêché exibtção. a Idalina que quer voltar para casa. Ela o expulsa e o manda; presente para ela O agiota diz a Carlos que ele preclsa lhe pagar estranhem ao ver Mario de terna.Alda manda Simone lr embcra

enquanto Maria do Carmo foge para Ir ao desfile. Maria do
dia seçvmte vai ganhar a aposta. Bernardo descobre que : morar no barco. Rublco fala para Encarnação que Sandoval' em.trés dias.Sonya ouve e pede ajuda a Mlguel.Mlguel conta para 1 dospa.An5elmoflcaarrasadoquandochega adia doca.samento Carmo liga para Giovanni e diz que vaI participar do desfile,
Amanda foi para casa mais cedo e deduz que ela não vai : quer que ele va morar com seu pai e com Lavlnie. Encarnação

ücldona que ela é mesmo a dona da m�nsAode Lucréc1a.l�créc1a

l
de Miguel e Letlcla.Joana fica maravilhada ao ver Lenda pronta delxandn-o pasmo.Gullherrnina vai até a casa de Sebastlâo e

cumprir a promessa. Bel decide mandar rnats uma poesia para " ! conta para Alice que não Viii deixar Isso acontecer. Rosario 1 �:c�:�ar retomam o contrabando. Doidona mostra a escntura a pllrl'l se casar. diz a Janlce que quer falar com ele. Sebasttâo confessa para
Ro�rigo.Cabeçã05evestedcCiganoSandrocprornctea >COMO UMA ONDA ,revelaaFlorianoqueralvezn30possa·terfilhos.Florlano!· J' d d G 'Ih I J'
Canna fazer um show só para ela. Bernardo consegue ( .

fi
'

emce que tem me o e encarar UI erm na. aruce exrqe

encontrar Amanda antes que ela destrua as fitas e a obriga a ir : � qarante � R?sáflo que quer tear com ela de qualquer jeito. QUARTA- Lccrecla fica pasma ao cuvlr de Doidona que Dante quis -,
que Sebastião converse com ti deslgner. Gisela sugere a

para a repúbüca com ele. taque descobre que Miguel está :
\.

' tenne se insinua para Flcrlano.que fica pe(turba�o.Allce pede: deixar aquela memãopara ela.Rosário faz de tudo para Infernizara ) SENH ORA OO DESTIN O Leonatdo que ele tente fazer as pazes com Maria Eduarda no

precisando de ajuda para se preparar para um seminário e o SEGUNDA - fdatlna ençe que Pedroca se explique para ela e i para conversar ,:om Prata e ele conc?r�a,mas se Irrita quando; VIda de Ménhn. Miguel garante a Sonya que vai ajudar Carlos. ( dia da partida do Barão e de Laura. Leonardo confessa que

convence eccntrator Rita temporariamente.
.

para Dard. Daniel diz a Sinéslo e Nina que a aldeia pode ser i ela volta a pedir que ele demlta Vlrgmla. Daniel recebe um, Lucreda manda Olavmho dM um jeito em Doidão e DOldona.Abel

I
não sabe se tem coragem. Maria do Carmo participa do

: transformada num ponto turístico éomo JJ quer,mas sem ser i telefonema de Adélla erevela a NIna oque eJa dlsse:Almerlnda II fala para Anselmo que vai fazer de tudo para proteger Branca de SEGUNDA· Nazaré morre de rir ao ver Mllria do Carmo desfile das campeãs, para grande alegria de todos, e volta

TERÇA _ Marc!o.Jo.:lo e Kiku decidem fazer o carnpeonato nê! ! destrulda. Ele fala que o projeto de JJ para a aldeia pode ter i
ainda oama. Lucrécia. Xilvler e Joana garantem a Branca qUI! ela vai acabar se presa na cela em frente a dela. MarIa do Carmo fica furiosa. para a cadela logo depol!i. Gullhermlnil dI? a Sebastll\o que

quadra da colégio.Betina pede desculpas a Bernardo por sua potencial e deCide rnvadir a empresa,à noite, para descobrir
'

I acertando com Abel Margarida tenta conve�r com Lucas, mas Crescilda conta para Leandro que Milrla do Carmo foi vai permitir que ele fique com o quadro, desde que IJse o

desconfiança. mas ele continua chateado. Rita pede que do que se trata.JJ manda seu contato em Portugal descobrir : SEXTA � Nina fica perturbada com a possibilidade de Daniel ele se recusa a se abrir. Olavinho chama Estev.1o para expulsar

j
acusada de emitir notas frias e diz que a responsabilidade dinheiro da venda para financIar o Dlario de Noticias e pMa

Jaque não conte a Jo�o e Jultana sobre a emprego .
tudoo que puder sobre Almerinda.Oscarconta pari'! JJ que o

' reencontrar Almerlnda.Lenita percebe a perturbação de Nina! Oold30 e Doidona de �ua casa. Doidona mostra ii escrItura a foi toda de Angélica. Marla do Carmo revela a Plínio que I criar uma fundação de Incentivo ils artes que leve o nome de
temporáno. para que Júho César não descubra.Miguel dá a

: proprietáno das terras que ficam em torno da aldeia . eflca satls(eita.JJ vê Nina arrasada eaconsola sem perguntar O· Estevà? que ilv!�a Ola�lnho que ela é mesmo a dona da casa. Angelica estava emitindo notas frias em sua loja,delxando·
:

SUa máe.Sebastlâo concorda Gwlhermina afirma para J..,nice
Bernardo dOIS convites par� o festival de cmema. Bel entrega .

concordou em vendê-Ias. Ida lina fala para Pedroca que vai ; motivo de sua tristeza. Slnésio conta para Manleia que vai � L�crecla fica fUriosa. Sldarta tenta fazer com que Dandara. se O pasmo.Angélica diz para Belmlra que traiu a confiança de que admirou multo SU<l iltttudc, dt)lxando"<l orgulhosa.
outro poema a Rodngo. e dIZ que e da pêl�te de .lIguem que voltar para casa e não quer mais saber dele, pois está muito montar outra�mpresa.começa�do �ero e ela o apóia.Allce �iz' ah�ente. Oandara acu5;1 Sldarta de estar controlando a sua Vida. Maria do Carmo_ Vlvlane teme que Angelica vá culpá los, Reginaldo dâ dinheiro a Nazaré e exige que ela suma. Nazaré
gosta mwtb dele Rodrigo fala para Sabrma que adorou os

, magoada. Pedroca fica arrasado, Samu,a e Bartõ decidem ;
a Rafa que ViII con�ersar com Vtrgrnla e saber qual é a Vl!rsao, Glgl se prepara pa�a viaJar, feliz. Pedro fica arrasado ao pen�r que mas Reglnaldo garante que ela não terâ coragem.Marla do desap..,rece com Joslvaldo e Edmundo Reglnaldo se

��:�:� ���I��ae���t�O�� ��Io�����ae t�:cb��I�:.I����,�! : onde vão recomcçur a busca pelo IHtvIO, DarCI diz a P7droca : d�la do� fa�os. Oanl�llembra de seu namoro com Almerlnda.! Gllglval :mbor�.MI�uel se of�rece para�af aCarlOSOdlnhel� q�e Carmo tem certeza de que Reginaldo tarnbém é preocupa com a possib,hdadedeAngéllca contar a verdade a

se sente ofendida por Rodrigoacharqueela Iria se comportar
. que ele pode ficar com ela,mas avisa que ele ainda vai sentrr

,

Alice vai ate o prédiO de Vlrgrnla e a vê saindo de carro com i �r:ba�h�n!�e��: ��u5ese��tá���c��rl�s �� �aa�:�t: c:�: responsável pelas notas frias. �iovanni diz ii Maria d.o Mafia do Carmo. Maria do.Carmo Sni da cadela � gari'!nte a

como uma adolescente.Rodrigo fica furioso com Bel e Aline ' multo a falta de Idalma Conrado conta p.ara Carol que sua ; Prata.Ela.drz.a Rafa e(�nrado que agora tem certeza de que os, proposta.Doidona e Doidão dormem na casa de Lucréciaetomam Carm? que seu advogado só var poder tirá-Ia da cadela seus filhos que Nazaré "IOda vai lhes dar mUita dor·de-

Betlnil fala para Naná que está se sentmdo mal par ter .

mae acha que Prata eS�d �n�olvldo com Vlrgrnla. ROsárl? faz : dois estao Jutnos, deixando-os preocup�dos. Amarante se, café-da"manhã com ela. Lúcia ekige que Olavlnho expulse Doidáo depOIS d�Carnaval e fica desolado ao se dar conta de que a cabeça. Eleonora conta para Giovanni que o processo de

desconfiado de Bernardo. Cabeção dança para Canna. que . alguns. exan�es com Vlrgtnt3 para co�e5�r a tomar pllula. : esfo�ça para melhorar o mais rápido pOSSIV�1. VIana vai aré a, e Doidona da casa deles, mas ele diz que, por enquanto. nAo pode escola vai. desfilar sem ela. Sebastião mal reage ao saber adoçA0 de Renato Já eslá enéamlnhado. Sebastiào voltêt a

fica encantada com sua performance. Beth sugere que
. Prata dlza Alice que nãovaJ despedirVlrglnla s6 porcausa de

aldeia de onde Amarante dIZ que vela. Lenlta descobre que 1 fazer nada.Glgl compra uma moto nova para Pedro mas quando que Maria do Carmo foi presa, delxi!ndo Eleonora trabalhar para o Barão. Belmlra fala para Angélica que vili

Sabrlna tente esquecer Oscar. Sabrlna afirma que nao quer' um capricho dela. Alice diz que vai sair de casa, mas Prata
. Nina tem planos para. a aldeia .e fica Intrigada. JJ compra as t vai pagar, descobre que os dólares sao falsoS. Pedro fala para Gigl preocupada. O povo da Comunidade da Pedra faz um contar a verdade a Maria do Carmo. se ela nao tomar a

namorar ninguém por enquanto. Gllstavo vê Jo�o e Natasha
. decide ir embora, Vlrgfnla garante a Carol que não tem ,

terras em volta da aldera e planeja cercaras.pescadores com as I que Johnny estava querendo usá-Ia para tirar os dólares falsos do protesto em frente à cadela pedindo a IlbeftaçAo d� Maria iniciativa.Gato pede que Shao Linlhe dé a promoção que lhe
levando para escola um boneco vestido de inspetor. Rita .

nenhum envolvimento com Prata. Alice fica arrasada
.

obras do resort Yla�a ouve Quebra·Quetxo reclamando de I pais. Gigi fica arrasada. Carlos dá o dinheiro ao agiota, mas

I
do Carmo.Reglna�do garante a Leandro que não sabe nada prometeu se ele cOJ\segulsse fazer Seboso confessar. Shao

começa a rrabalhilr para Miguel. Betlna pede que Jaque I qUimdo Prata sai de casa\Conrado reprova il atitude de Alice.
. saudades de Querubim. ! imediatamente pega mal� emprestado Júlia (ala para Sonyd que sobre as notas fnas, mas ele nao se convence. Maria do lIn pede que Gato tenha paciência. Reginaldo oferece

entregue uma copia de seu documentário para M�rio RIbeiro.. JJ percebe que esqueceu na empresa o contrato de compra : i acha que Cartas não vai tomar jeltu. Lucrécia recebe o convite de I Carmo pede que PUnia vá atrás de Angélica. Belmira exige dinheiro a Angélica pMa ela desapart!cer. Guilhermina visita

no Festival.Jaque oferece seu convite a Betina e sugere que i das terras em redor da aldeia e manda Benvtndo Ir buscá-lo. : SABADO� Daniel explica para Nina que precisa conversar com I casamento de Miguel e letlcla e fica furiosa ao saber que

ele!Sj
que Angelica se explique com Maria do Carmo. Maria Dirceu.

elavá ao Festival com Bernardo. � Ninaouve e liga para avisar Di'!niel.Danlel mexe nas coisas de i Almennda pessoalmente, NIna fica muito contrariada com a
I pretendem secasarna fazenda, Eduarda conta para Dirceu que Janlce foi até à casa do

! JJ e encontra o contrato.Benvindo chega à empresa. ' decisão de Daniel e confessa para Abigail que tem medo que i BarAo vlsitarGullhermina. Dirceu também vai ate lá.Janlce SEXTA· Dirceu acha que Gutlhermina foi até sua casa discutir
QUARTA"Jaquelnslste par ernardo e Betlna Irem Juntos ao : i ele volte a se apaixonar por Almerlnda. Ylana pede que i QUINTA· Lucrécia queima o convite. Doidona v� e pergunta a mostra a Gulthermlna a carta que Josefa deixou para com ele, mas ela mostra que foi se desculpar. Nazaré pega
festival de clnema Eles fica constrangidos, mas acabam' TERÇA _ Nina consegue avisar Daniel que Benvindo está : Quebra-Queixo a leve para falar com Lavinla Quebra-Quelxo' LucrécIa se ela está queimando algum documento Sebastlao. O Bilráo escuta a conversa de Janke e SuaS coisas em sua casa e foge com Joslvaldo e Edmundo.
concordando.Gustavo naocon a para Pasquillete o que--Joao Indo para a empresa e ele sai do escritório de JJ sem ser v!�ro : mostra Lavlnla e Sandoval a Viana e diz que ele é o novo comprometedor,o qlle a deixa furiosa lucrécia garante a Doidona Gullhermina. Guilhermlna le ii carta e se dá conta de que mas deixa um recado no espelhtl dizendo que vai voltar.
e Nata�ha fizeram e eles d,��dem parar de brincar com, levando uma cópia do contrato. Pedroca sente falta do; , marido dela. Ylana desiste de falar com Lavlnla e vai embora.! que .seus advogados vIa expuls�.la de sua .�sa. Arda acu.sa Josefa realmente delxolJ o quadro para SebastlAo. Shirley Shlrley vê Nazaré saindo disftlrçada de sua casa. Alberto

��!���o.��à�o�:�?oun�:r: P��U:���c��n�l::: ��d:�e�t��� : confortos .de sua casa, poIs Di\rd não o paparica. Daniel i Lenita fala para Daniel que nào vai deixá·lo ir para Portugal. i OlavlOhOdefaz(!rpropagandapolltlcanospa.Marloachaque�lda pede que Alberto n�o diga a Jacques que eles estão decora a placa do carro no qual Nazaré entrou.Guilhermlna

Pasqualete fica horrorizado com a idéia e proíbe .
mostnl a SlnésloqueJJ plane)a comprar os terrenos em volta pois leme que ele n.'lo volte nunca mais. Daniel garante a I est� acusa�ld� Ola�nho sem mO�lvos,delxando-a magoada. lucia namorando para nao aborrec�-Io. O Bar:lo aconselha pede desculpas a Dirceu, reconhece que-errou e diz que quer

termirtantemente. João sugere a Klko e MarCêlO que eles
. da aldelil dos pescadores. Alice sente a falta de Prata. Rafa e ! Lenit� que vai voltar p�r Nina, �as �Ia duvld�. Sandoval diz a 1 E:t�aq��tre�aaoa:a�:,:ec�:::a�a���:���oo���:���������. Guilhefmin� ;) cumprir a vontade de Josefa. Guilhermlnil aJudâ-lo a'(azer o Diário de Noticias voltar a drcular, fazendo

Invadam a quadra do colégiO durante a noite Eles topam
: Conrado a consolam.Encarnaçãoconta para Nina que JJ está lavrnla�ueval pedir a ajuda de Slnésl� para bngarpela guarda! emocionadas. Joana trata Elvira com frieza, delxando"8 triste. pede um tempo para pensar. Dlr7eu encontra Gullhermlna parte de sua equipe. Dirceu fica ab�olutamente pasmo Laura

Natasha pedI:.' desculpas para Gustavo, deixando-o surpreso sofrendo, m�s Nina dtz que ele só está colhendo o que
de RublCo. EncarnaçAo sugere a �ubl(o que eles se mudem i Letída entrega o convite a Pedro e diz que gostarii! multo que ele na casa do Barão. Reglnaldo Visita Maria do Cltrmo ni'I fica encantada ao ver Sebastlao voltar ao trabalho. Sebastião

Cabeção fica todo dolondo após danç<lr para Carrna e decide plantou. RubtCO comenta com Nina que acha que Sandoval para longe de J� e ele adora a Idéia. Slnéslo decide ajudar I estivesse ao seu lado quando ela st>ú'lsasse.Pcdro fici'! perturbado. cadela. garante a Laura que não vai mudar depois que receber a

reconquistar Mlyuki de- outro Jeito. Vllma diz a Carina que : prefere Lavlnla a ele. Nina garante a Rubico que Sandoval vai Sandoval, mas aVisa que ele tem poucas chances de conseguir Abel vê Branca de longe e sofre por nAo poder falar com ela fortuna da venda do quadro. mas ela duvida, O Barão pede
Cabeção vai fazer um show para ela e 5ua5 amigas no Glga e ! continuar lutando por ele_ Lavlnia pede que Sandoval se a guardi'l. Lenita fala para Nln� �q�e, se ela deixar DanIel Ir; Olavinho pede que Mário o ajude em sua campanha e ele' TERÇA� Dirceu diz a Gullhermina que precisa conversar que Mima Eduarda tente fazer as pazes com Leonardo.Dlrceu

ele fica desesperado Léo não gosta de saberque Betina vai ao ! mude para o quarto dela, deixtlndo"o feliz. Franclsquinha embora, ele nunca mais voltara. Nma fica perturbada. Oscar: concorda. Carmem pede que Ademar lhe devolva seu plano, pois com ela. Blanca e Bruno comafldam o protesto pela concorda em incorporar GUllhermina à sua equipe. Alberto
festival de cinema com Bernardo. Betina estranha o

.

tem uma visão de Amarante Pedroca se cansa de Darci e vai leva uma equipe para fazer medições em torno da aldela,l quer recomeçiu a dar tlulns. Ademêlr. tentando reconquistar libertação de Maria do Carmo. MMla "do Carmo exige que dá a placa do carro de Nazaré para ii polIda, mas descobre
compommento de Léo. Rodrigo tenta se desculpnr com : embora. Uma Jovem chamada Ylana e seu avó Capiba ; deixando os moradores Inquietos. VIana diz a Amarante que' Carmem, concordê!. Miguel diz a letlc!a que eles precisam ter Reglnaldo explique por que todas as notas frias do para que era uma chapa fria. A equipe do DiáriO de Noticias
Sabrlna. mas eld n<1O quer nem saber.Miguel não d.j n..,da de , cuidüm de Amarante.que esta inconsclente.Quebra.Quelxo descobriu queQluerubirn morreu.Nina e Daniel reúnem todos I paciência com Pedro. Anselmo vê o convite do casamento de compras feitas pela prefeitura. Isabel se preocupa com comemora a decisão de Guilltermina. Gullhermina fala para
importan.te para Rita fazer. o qué ii deixa frustrada Betina e ; sente saudades de Querubim. Gigl empresta o binóculo de os pescadores para contar quais s.!io seus planos para a aldeia. Letícia e. transtornado. assina um documento sem ler. Aída teme Mana do Carmo. Reginaldo garante a Maria do Carmo qUE! Laura que resolveu aproveltarmellTor a vida e garante que foi
B�rnar�o não conseguem esconder q�e estão felizes por Sinésio para Quebra-Queixol querendo consol,Ho. Samuc.a Amarante fica transtornado e diz a Viana que vai voltar e fazer que Olavlnho magoe Mimo depois que ele deixar de servir aos também foi enganado por Angélica. Maria do Carmo não Il1(1uenciitda por elil. Alberto diz ti Cli\udia que Nazaré
salrem Juntos. Léo cúnsegue dois conVites para o festival e mergulha em busca do navIo do tesouro. Franclsquinha com que JJ pague por tudo. Daniel garante a Nina que nao vai SeUS propósitos.Olavmho pede que Mario usctcrnoegravatapara acredita e o acusa de ser desonesto e ladra0.Regina Ido fica conseguiu fugir de novo. deixando-a Indignada. Isab�1 rala
deCide Ir c�m Jaque. Betina. e�trega. uma cópia de 5:U tenta entendera slgnlfici'!do de SUi! visão.Amarante acorda e deixar de amá-Ia nunca. Alice destratrt Caml, e Conrado fICa fazer campilnha. S!darta pede desculpas a Dandara por tentar fUriOSO e rompe relações com Maria do Carmo. Maria do para Claudia que quer lhe dar 5U'" parte na casa,pois ela é por

���g:�:�:������������:��f.:!�J�;��:��an�r�o:��� : h��r���=d:'��b����.;�.o��:t�b���uV���"l;,��'����:�;:
bravo. Encarnaç!o f,l, par. JJ que v.i sair de casa com Rubl,o. �:���oiiiz;:�:�:���:::�::�::t�:!:����;:,�oE��:�!��� â:���:.a�!·M:���':�!���,���u���lh':dá b�i,';.����d: g:����,���';:':d���� :';;r��.���o,���:;��� ����o���

dela.Conrado e Rafa sugerem a Prata que ele converse com C O MEÇAR DE NOVO para os pais que (oi assaltado e levaram seu tênis. Lucrecla ordena
Carmo pede que PUnIa mande as pessoas que estão vai fazer com que ela pague pelos crimes que cometeu.

QUINTA· Bernardo e Betina ficam sem graça ao ver Jaque.. ��:·�����:s��I��I:������:.�1���aan������r�.���:jt�l�e� que seus capangas Incendeiem �fazenda Karamazov, �����.s���1�a:��af��ac����P��iann�:q�Uee�:lt�fra�I���:r;i�: ���n��� Pc�n�e�u�e������o�:���Ç��r!Z��v���le�au:fi�:
:��:��n���sf:;�ea�: � s�I�r:ad�n���a�I��a��:,����::ã� ; Nina e Sineslo que, para impedir a dc�truição da aldeia, eles ��:�I��� ·r��i'!c��c�����:�aa����:���:������������!���. SEXTA. A casa da fazenda Karamazov pega fogo. Betlnho e Teca cadeia. PUnlo não consegue encontrar Angélica em lugar quase certeZa de que vai consegulradotarRenato,
fica millsdesesperado.Miguel confessa p<lfa Hor�cio que tem . precisam fazer com que ela dê lucro.Amarante vê o barco de Abel fala piHa Lucrécia que ele mesmo vai (ontar a verdade a aproveitllm a presença de DoldAo e Doidona para namorar na algum e fica arrasado,sentlndo se traldo.Angélica lembra·
medo de passar trêlbalho para Rita, pOIS ela é inexperiente ! Quebra-Queixo ao longe. Branca, delxando.a furiosa. Carmem explica para Murilo que

mansão de Lucrécia. Lúcia não suporta ver Teca e Betinho Sp·ard,oAdlbla.r·t'Onqquu.·t.sem,.aosopur.'coomn,P.',1tnoioda·,'po.fr,',·oS.h,'.rlelbY.f'rt'o·Bernardo conta para Betln,l que MáriO RibeIro decidiu: AdemaracusouArturdetê la seduzido p di h I P d di namorando e manda Olavinho fazer alguma colia. Pedro libera
contrata-Ia e Bernardo pa,aestagiaremem seu próximo fUme ! QUARTA - Amarante pensa que Querubim e'stâ dentro do Glgl que nAo acha certo el� ajudar CarlO�ra e�g���r �ÚI��, m�: Glgide suas drvldas.Giglfica maravilhada coma atitude de Pedro e pede que Shlrley nao se preocupe e garante que vai fazer

Betlna fica radiante.Nand sugere a Pasqualete que eles façam : barco e gesticula para ele.Quebra-Quelxo o vê pelo binóculo Glgl não dá multa bola. LUéas se recusa a dizer onde passa as
lhe da um beijo. ele fica perturbado, mas ela nem pel'(ebe.Pedro com que Jltcques aceite o namoro deles. Eleonora flca por a

uma competição entre as turmas. para ver qual delas tem a . e vai embord apavorado, pois acha que está diante de uma nottes, deixando Margarida preocupada. Abel conta para
fala para Glgl que ela pode ficar mais um tempo hospedada em mãe ter conversedb com Gullhermlna. Dirceu garante a

Idéia mais ctlativa. para .uma ca"!'panha educacional. .

assombraçáo. Sinésio explica a Daniel que precisaria ter Branca que só se aproximou dela por Interesse. poIs ela é dona sua casa Ro�árlo percebe que Tenórlo saiu no melo da noite e Gullhermlna que Josefa nao queria queo Dlarlode Notrcla.s

Pasqualete aprova. Rlt� deCide organtzar � texto de Mlgu(!!1 : dinheiro para IIlvestir na aldeia.Daniel sugere que elemonte de uma grande fortuna sem saber. Branca fica chocada mas
deduz que ele foi fazer um serviço escusó para Ademar. Lucrecla acabasse, delxando·a abalada. Nazaré fala para Maria do

5emqu�ele tenha pedido.Naná explica sua Idéia para aturma : uma empresa com 05 pescadores e comece do zero. Sinéslo Abel garante que se arrependeu e i!gora gosta dela deverdade.
sofre ao pensar em MlkhaH e Jura destruir Miguel, assim como Carmo que foI ajustiça que fez com que elas dutls ficassem

de Beuna e eles votam nela para ser coordenadora da manda Daniel e Nina convencerem os pescadores da aldeia a Branca fICa em dúvida. Sldarta acusa Dandara de fazer de tudo destruiu ii fazenda. Lucas pedei!os pais dinheiro para comprar um presas na mesma cadeia. Maria do Carmo garante" Nazaré
preparação da campanha.Todos d,l turma do rerceira ano filzer sociedade (om ele. Ylana conta para Amarante que para evitar comer.Dandara garante a Sldarta que seu apetite é tênlsnovo.Jalro eMargarida desconfiam que Lucas nao tenha sido que vai sair daU em brevel ao contrário dela. Isabel visita

concord�mcom: S�gestáo d�D�wnload que eles façam sua alguém roubou suas roupas.Amarante diz que- predsa voltar normal, mas ele fica ressabiado. Carmem (lca furiosa com ;:I�:I!a�� ��'I�i���I��:��I;e��lgO�.��c��:��:e����1��oq����: Maria doCarmo na cadela.Nazaréobserva,furlosa.

�����I�I� �!�a� �Ig:�:;��dr� p��;��XpPrl���t��r:rVM,lm,y·uqk"u.·o .

para Sua mulher e Ylana fica (hatead�. Aob�sto conta pilrd Miguel JLilia vê Carlos ferido e Gigl mente por ele, dizendo que

que nâo está funcloonndo Vilmi! não quer nem si!ber e só ;
Sandoval que encontrou uma notlcta de J�rnal sobre o

ele foi atropelado por uma bicicleta. Lellcla conta para Joana ����;����a:;���:�����en�����:;����1��i�����: ���ce:st: QUARTA· Isabel é multo carinhosa com Maria do Carmo e

pen�l em vender ingresso�. João chama alguns lutadores' i aClde�lte que. cita o nome de um. meéânrco chamado ���y�I��e��g��le;::z���a�����o�i���á��:·r�����ldf:.I��:r�� Isadora se orgulha da atitude de Sidarta.Jül1a vê que Carlos entrou
fala que é uma Injustiça ela e5tar no mesmo lugar que um�

para aSSIStirem ao campeonato de vale-tudo na qUildra do : Magrao. Ele d.,z que sabe onde Magrao está trabalhand? e
conta para Miguel que Estevlio o chamou para depor e ele o

numa casa suspeita e decide esperar, com Sonyil, até que ele saia. ��I:t�::d�d���el::ft�au�:fi�aaz:r!fi��:�����Ii �uueb��:.
Múltipla Escolha. Klko teme que o colégio seja Invadido I)or

' sa;ãdo�a� d�Clde falarlcom ele. Standovalfe�ce�elqude RU, bjlCO aconselha a I( Abel pede a ajuda de Pedro para resolver sua Branca pergunta a Abel quanto dinheiro elrt tem e onde está.Alda
Isabel fica multo abalada com as palavras de Nazaré, mas

mUIta gente,masJoàogarante que n.1o haverá problema Rita ! es c a ea o com e e e gatan e que n o es st u e t r -lo sltuaç:'o co!!!J!ranca. Betinho comenta com Doidona que a encontra Aninha chorondo no spa c ela Insiste pora ver Miguel.
comele um erro,apaga o arquivo c.om o texto de MIguel � ele . da casa de JJ Rubico fica maIs consolado.Quebra·QueJxo diz fi!mUla deTeca nao deb:a que eles namorem Doidona faz um Miguel recebe a noticia de que ii fazenda pegou fogo e pergunta a Maria do Carmo pede que ela não se Impressione.
�edescspera.Mário Rlbeirodiza SeUna e Leo que villfilzerum : a Lavrnla que viu a assombraçaodeAmarante,masela n.!iodá desabafo contra Lucrécli! na râdlo.L�lcreda ouve e profbeTeca Aninha se era Isso que eld estava tentando lhe dizer. Aninha GUllhermlna começa·a ler a edlçáo·piloto do Olaria de

documentaria e pede que eles entrevistem Bernardo e : bola. Sandoval pergunta a Magráo se lembra do dono do ! de se apto I na de Betinho e sua famllla Ab I fi d assente. 'Ibel dá o número da conta a Branca. Ele tenta conversar Noticias. Dirceu vai visitar Maria do Carmo na cadela.

Jaque.
'

carfO vermelho que pilrticipoiJ do racha e ele diz que não. qUandoche�;;r;mcasaepercebeque Br�ncaena���::.����ae� com ela,mas ela n,\o quer nem saber.Sonya descobre que a casa Reginaldo garante a Joslvaldo e Edmundo que tem um

; Nina e Daniel contam ii Lav{nra e Francisqulnha que Sméslo pergunta a Miguel porqueete qulsacabarcom a Vida dela. ' onde Carlos entrou é do agiota. Miguel diz a Letlcla que a fazenda plano para tirar Nazaré da cadela e os leva para observar o

SEXTA"MarioexphcaquesóvaldaroempregoaLéoeBetlna i querlnvestiremtodasasatividadesdaaldelaetransformá.la .! fol1otalmente destrulda pelo fogo. ' que está acontecendo. Um caminha0 com vidros pretos
se Bernardo topar partiCipar do proJeto. Bernardo fica sem ! num ponto tur!stlCo.Menez fala para Sandoval que pode lhe TERÇA _ Miguel explica para Carmem Que a usou para se vingar

I
.

bate na delegacia. Ouatro homens descem do caminhão e

graça e diZ que vai convelsar com Jaque sobre o aS$unto.Léo : fornecer informi)ções se ele der de comer a ele e sua turma. de Adem'" e lhe pede perdão Carmem se dá contil de que, SABADO-Mlguele Letícia ficam a(faS�dos.Mlgueldescon(la que o rendem o carcereiro. Ublracy sugere a Giovanni que eles
acha melh�r que eles des!sta� do proJeto,ma� Betlna afirma

'

Sandoval leva os mendIgos para o bar de Lavlnia. Idalina Miguel tlJudou-a a ver o mlJndo como ele realmente é e fica Incên�!o náo tenha sido acldental.letlcla pergunta a Miguel onde coloquem uma sósia de Maria do Carmo no carro alegórico,
que eles n�o podem desperdlC;ar a chance. Miguel fala pMa : anuncia para Amand.." Floriano e Rosário que Pedroca saiu agradecida a ele. Jairo e Margarida tcm uma conversa franca com elevai querer fazer o caSC'lmento eeleafirma que precisa de tempo mas ele afirma que ela não pode ser substltulda. 05 quatro
Rita que vai tentar rl'fazí"r seu trabalho.mas dispensa a iljuda ' de casa. Querubim encontra Júlia no Rio. JJ descobre que Lucas e perguntam onde ele tem Ido durante a noite.Glgl conta para pensar Dold�o e DoIdona percebem que Lucrécia está feliz e homens tiram Nazaré da cela e a levam embora,delxando'O
dela: �lta fIca arrasada. Jaque se entusiasma com a Idéia de � Almerlnda ainda ama DanIel.

I para Sonyaque Rcou culpada por mentir para Júlia e pede que ela não gostam. Alda sugere que Miguel e Letfcla façam sua festa de carcereiro trancado em seu lugar. Nazaré trlpudla de Maria
parttclpar do documentá fiO, para desagrado de Bernardo i tente ajudar Carlos. Júlia ouve Carlos dizendo no telerone que

caSamento no spa e garante que vai organizar tudo. Miguel e do Carmo. mas ela garante que algo vai acontecer para
esta devendo RS S.OOO e exige saber para quem. Carlos fala para ����1����� :n���t;:� ����;���da�:�t���I�����:c������! atrapalhar sua fuga. O carcereiro fala para Maria do Carmo

que os bandidos não viram que ele estava com um celular e
relefcna para o delegado. Nazaré e atacada pelos homens
que a ttratam da cadela Guilhermina pede qUE! Jurema lhe dê
o endereço de Sebastião. Leandro, Pllnio. VIriato e Wnânclo
vêem a confusão na cadela e descobrem que Nazaré fugiu.
VIrIato pede que Paredes deixe Maria do Carmo perttdpar do
desfile, mentindo que ela fugiU durante a confusão. Paredes
teme ser responsebülzado pela fuga de Maria do Carmo, mas
venénclc sugere que ele se deixe trancaflarna cela Junto com
o carcerelro.para prova-que não pôde fazer nada.

SÁBADO - Angéhca diz a PUnia que emitiu as notas frias
porque foi obrigada, mas �e rec4sa a dizer por quem. Plrnlo
não acredita em Angélica e exige qU(' ela vã se explicar com a

policia. Angélica tenta fugir de PUnia, mas ele a segura,'
fazendo com que ela deixe caIr no chao todo o dinheiro que
Reginaldo lhe deu. Belmira viJ Pllnlo c Angélica brigando.
Gato pergunta ii Shao Lln quando ele vai lhe dar a promoção.
Shao L1n manda Gato n30 Inslstlr.Belmira revela a PUnio que
Angélica é sua (ilha.Gato decide pegar a fita com a confissão
de Seboso que Shao Un guarda em seu escritório. Shao Lili
percebe que Daiane está com saudades de Bruno e confessa
que aindd gosta dela. Gato nlio consegue encontrar a fita,
mas diz a Reginatdo que sabe quern está com ela. laura diz d

Guilhermlna que o Barão vai revelar um segredo a Leonardo
que Viii deixa-lu Oldis humilde. St.!bi:lstião pergunta il Dirceu
se ele e Maria do (armo ntiovão seacertar.Dlrceu afirmil pi'!ril
Sebastiâo que Marl,\ do Carmo é a mulher dE' sua 'Ilda, mas
diz que nào sabe como v,lla ficar as col�rts entre eles. Belmlra
conta a Pllnlo que Reglnaldo chantageou Angelica para
obrigá-Ia a emitir as notas frias. Angélica conta para PI(nlo
que Reglnaldo lhe ofereceu dinheiro para que ela
desaparecesse.Gato fala para Reglnaldo que f!xlste uma flta
gravada que conta a verdadeira história do seqüestro de
Bruno. Reginaldo e Vlvlane ficam apavorados. PUnio lTlilnda
Belmira e Angélica se explicarem para Mana do Cumo.
Josivaldo e Nazaré vivem numa hospedaria. Gullhermina
começa a trabalhar Cam Dlrceu.Reginaldo promete dinheiro
� Gato se ele lhe disser quem e5tâ com a fita.Gato r�vela qut' é
Shao Uno Maria do Carmo fica furiosa no s,l5er o que
Rcglnaldo fez com Angéllt:a e aflrma quP. n�o)fal descansar
enquanto n50 vê-lo na cadela.
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Tendências da Moda
Inverno 2005

No mundo das maravilhas? Não, não ... É muito mais

do que isso. Não é história infantil, é a realidade do
jovem. Um conto de fadas com toque grunge, com

um pouco de rebeldia e uma pitada (forte) do rock.
É isso aí. Assim é o inverno 2005 da Vide Bula.
O universo romântico, o esportivo, o imaginário e o

rock se unem para fazer a coleção Alice no País das
Maravilhas moderna. Neste cenário, claro, o
jeanswear figura como o rei da estação. Todo esse

imaginário retrô foi transportado para t-shírts,
moletons e blusas, resultando no inusitado, no feito
à mão, no divertido, como patchs bordados
aplicados de várias maneiras em malhas, jeans, sarjas
e chiffons. As peças funcionais e confortáveis
ganham glamour nos detalhes. Intervenções de fitas,
rendinhas, bordados e silks garantem isso. Destaque
para o acabamento em alfaiataria no jeans,
Os vestidos das princesas, soltos e presos nos

quadris, com camadas e jabôs aparecem em tecidos
nobres como o tule, chíffon, as rendas e os veludos.
As saias ganham volume e vêm em modelos evasês,
godês e plíssados. Todo este romantismo também
invadiu a cartela de cores e foi traduzido em rosa

blush, no chino, no marrom e num vermelho quase
vinho.
Mas quem acha que a coleção está muito "contos de
fada", saiba que o toque grunge e roqueiro permeia
toda a coleção. Xadrezes, listrados, tweeds, peles
fakes, sarjas envelhecidas, desgastadas e tinturadas
garantem o-com víntage. Estampas de caveiras e

guitarras contracenam com metais em vários
banhos e tons. '

E quem é o homem desta "cinderela
contemporânea"? O príncipe que não pode ser.

Aliás, ela nem se apaixonaria por ele. O homem
Vide Bula neste inverno é urbano, esportista e

moderno. Com aspectos víntage, formas extremas

convivem lado a lado, abrem um leque de
possibilidades e garantem a democracia do estilo e

ÁRIES - Grandes oportunidades estarão surgindo no setor financeiro.
Porém, não será preciso adotar nenhuma estratégia especial para
aproveitá-Ias.Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao
apoio de outras pessoas e de suas próprias conquistas.

TOURO - Apesar dos relacionamentos estarem ocupando a maior parte
do seu tempo, você passará a se interessar mais pelos assuntos

financeiros e pelo contato com os aspectos mais profundos do seu

psiquismo, Os momentos de intimidade com a pessoa amada serão
,

importantes.

GêMEOS - Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive mais de
acordo com o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações
familiares e maior contatocom suas origens e com emoções Importantes
do seu passado.

CÂNCER - Você ficará indeciso entreocupar-se realmente com tudo o

que se refira às coisas de sua casa, ou optar para uma tendência a uma

reclusão vclunrãrta, disposto a colocar todos os seus pensamentos em
urna ordem lógica para que possa efetivamente entendê-los,

LEÂO - Você está muito crítico nos seus relacionamentos pessoais.
Momento favorável para o desenvolvimento de sua carreira profissional,
Através do apoio de outras pessoas de sócios ou de clientes; você poderá
melhorar sua situação material.

VIRGEM - Perlodo decisivo para as mudanças relativas a emotividade e ao

direcionamento existencial, Procure ver certas situações que poderão abrir as
portas para novas realizações. Harmonia na vida a dois.Estabilidade e confiança
com relação às finanças.

L:::" As saias ganham volume e vêm em modelos evasês,
godês e pílssados. Todo este romantismo também
invadiu a cartela de cores e rol traduzido em rosa blush,
no chino, no marrom e num vermelho quase vinho

da moda, Tanto o shape sllm como o comfort e o

oversize buscam valorizar o corpo e o conforto,
Para isso, fibras naturais são indispensáveis. O
algodão aparece de várias formas nas malhas,
jeans, mole tons, camisas, casacos e jaquetas.
Estampas com temas de caças e seres da noite,
como corujas, lobos, cobras, lagartos .e águias,
convivem com imagens de caçadores em camisetas

recortadas 'em tons de terra e verde floresta.

Sobreposições de malhas lisas e listradas dão o tom

grunge, assim como as camisas que aparecem mais

ajustadas ao corpo com bordados e recortes.

Casacos e jaquetas também têm formas extremas,
ou mais curtas ou oversize. Parkas de algodão,
jaquetas de nylon e o blazer renovado têm a cara

de urban wear da grife.
Ainda para esquentar este príncipe roqueiro,
blusas de suedine leve, mescla, com punho, tricôs
pesados e silkadas acompanham a linha do corpo
masculino conferindo um ar sexy e discreto. Os
mais despojados vão preferir os moletons com
recortes, estampas e bordados que ganham
lavagens diferenciadas.
Os jeans masculinos também estão coloridos e

dive�tidos típico da marca. Valem recortes,

geométricos ou não, bolsos 'e 'bordados, em
inúmeras modelagens e lavagens.

Enfim, são roupas para todos os momentos.

Para usar e ser feliz. Inclusive nós sonhos mais

íntimos e nos nossos próprios contos de fada!

<J A coleção masculina da Vide Bula pode trazer
estampas com temas de caças e seres da noite, como
corujas, lobos, cobras, lagartos e águias, convivem
com imagens de caçadores em camisetas recortadas
em tons de terra e verde floresta

LIBRA - Os planos para ofuturo deverão causar certas mudanças no

seu estado emocional, ou não poderão renovar suas esperanças de
uma vida melhor, E' necessário dispor-se às mudanças. A
organização no trabalho estará favorecida, assim como os
relacio.namentos.

ESCORPIÂO - Dia em que poderá entrar em choque com pessoas
nascidas em Sagitário, Evite-as, Por outro lado, o sucesso profissional
e amoroso será evidente, bem como as chances de elevar-se
socialmente, As questões financeiras estão oscilando.

SAGITÁRIO - Não é um dia totalmente favorável para tratar de
assuntos relacionados com dinheiro, mas muito bom para entabular
negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem

postos em prática brevemente. Procure conter os seus, gastos.

CAPRICÓRNIO - Seu desenvolvimento mental e profissional será
notável, hoje,juntamente com as relações importantes que pretende
fazer.Todavia, evite iniciar novas amizades e confiar
demasiadamente em pessoas estranhas.'

AQUÁRIO - Poderá surgir bons negócios e você deverá ter uma
reserva para não perdê-los e ainda recuperar possiveis perdas. As
questões extraconjugais poderão complicar-lhe flsica e moralmente
neste dia, Não saia da rotina, fale pouco e escute mais,

PEIXES - Muito boa influência para cuidar de sua beleza física e para
submeter-se a operações plásticas. A saúde está melhorando
bastante, bem como as chances de progresso financeiro e

profissional. Ótimo aoamor,

A festa da Carne

A agitação causada pela "festa da carne" ainda pode ser sentida na
,

atmosfera apesar de já haver se encerrado os festejos. A presença do
Carnaval já se tornou uma marca de nosso país e vem sendo

amplamente exportada para outras nações, tornando-se foco de
muita atenção, ampliando conseqüentemente o cartaz do Brasil no

estrangeiro. ,

O Carnaval que recebe o título de "maior espetáculo da Terra" atrai

para as cídadesfesteiras milhares de indivíduos em busca de
diversão e alegria. Juntamente com a movimentação causada por
foliões e turistas encontramos uma vasta variedade de tipos e

expressões humanas, que acabam surgindo em meio a agitação,
evidenciando a criatividade do brasileiro em transformar elementos
festivos, culturais, e tradicionais em elementos que acabam caindo
no gosto popular, o que conseqüentemente leva-os à moda.
O conjunto Carnaval é na realidade uma rica fonte de bio tipos e

expressões, os quais podem ser explorados em grande número,
evidenciando toda uma ampla diversidade cultural que brota em

nosso solo latino resultados da variedade de misturas ocorridas

principalmente durante o período de colonização.
Os elementos gerados durante a presença dos festejos
carnavalescos, nascem em sua maioria nas cidades de maior

movimentação, ou seja, no litoral brasileiro."As praias são arenas de
todos os tipos de desejo" (Nu e Vestido, Mirian Goldenberg, ed.
Record, 2002). São verdadeiros representantes da nossa identidade,'
vide a febre verde e amarela que se espalhou não apenas em nossó
país, mas também para outras nações levando os produtos
brasileiros a casas e mercados americanos e europeus. As cores do

, Brasil estão aparecendo em toda a parte Juntamente com os nossos

criadores e modelos que a cada estação conquistam maior espaço.
Estilistas como Carlos Miéle (M. Officer) e Alexandre Herchcovitch
estão sendo muito aplaudidos e elogiados nos Estados Unidos (
Nova York) e outros costureiros também estão colhendo bons frutos
de seus trabalhos concretizados nas riquezas brasileiras, as quais
estão a cada dia sendo mais visadas, o que posteriormente contribui
para a construção do nosso cartaz perante as demais nações do
mundo e claro, para a nossa forte identidade.

Moda Unerj
Por Daiana Riechel. 5- fase
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Neste dia 7 de fevereiro
lembramos os 249 anos da morte do

grande guerreiro guarani Sepé Tiaraju.
Herói guarani,de São Miguel (RS),

foi morto em combate. Tornou-se figura
central na luta contra o Tratado de Madri,
que exigia a retirada da população
guarani do território que ocupava havia
cerca de 150 anos. Defendeu com a vida o

rincão de caça, pesca, plantio e morada do
povo guarani. Recebeu por isso
canon ização popular. Costumava dizer
"Esta terra tem dono': Após sua morte
foram dizimados 1500 guaranis por
espanhóis e portugueses.

Sapecada:Ato de assar pinhões em fogueira
de grimpas, ou seja, de folhas de pinheiro,já
secas.

Sarandeio: Saracoteio, balanço. Meneio
executado em uma dança.
Serrano: O natural da região serrana do
estado.Relativo à região serrana (serras).
Sinuelo: Animal ou ponta de animais
mansos ou habituados a serem conduzidos,
utilizados para juntar aos xucros, com

finalidade de aclamá-los, e levá-los, para
onde se deseje.
Sirigaita: Mulher muito conversadeira,
rampeira, regateira, escandalosa, buliçosa.
Sobrecincha: Peça dos arreios, constituida
de tira de couro ou sola, utilizada para
apertar os pelegos ao lornbllho,
Solito: Só,isolado,sozinho,sem compania.
Sovéu: Laço grosseiro e muito forte, feito
com duas ou três tiras de couro torcidas.
Surungo: Arrasta-pé, baile de baixa classe,

Ingressos
Antecipados à

R$15,OO

Venha Participar
Das Gravações Do
Novo OVO De

João Luiz Corrêa

Em Grande Fandango
No Laço Jaraguaense

Informações:
(47) 371-4547 Anu:

Dança típica de fandango, foi muito dançada
em meados do século XIX. Posteriormente
recebeu a influência das danças platinas, sob
comando. É legítima dança de pares soltos,
porém não independentes.
Balaio:
Dança bem brasileira, nascida no Nordeste,
com feição dos velhos lundus, onde também
teve origem o baião. O nome origina-se do

. aspecto de balaio que as moças formam com
I
suas saias. É uma dança sapateada e de
conjunto.
Chimarrita Balão:
Pode ser uma variação do "balão" dançado
em Portugal ou do "balão faceiro", dançado
no Brasil, porém muito diferente da

1_��;;�����;��C���;�;;dnOoS�
Entidade:CTG ESPELHO DATRADICAO

Cidade:XANXERE

Contato:49433-0206
De 19/02/2005 à 20/02/2005
f-- .

I Evento:RODEIOCRIOULO

I Entidade: CTG QUERENCIA AMADA DE

I CAMPOS NOVOS

i Cidade:IBICUI

ii.: Contato:;49533-2638De 19/02/2005 à 20/02/2005

"

I Evento:RODEIO CRIOULO
Equipe da Academia Terra & Pampa: I Entidade:CTG FRONTEIRA CATARINENSE

I Cidade:CANOINHAS
I (ontato:47622-4316
I De 19/02/2005 à 20/02/2005

r F��t�;Sit�MTG/SC �.lTItgsc.com.�

I
I

"

I

A mesma casa

O mesmo pão a

dividir.

Braço de união
Simbolizando essa

verdade:

DEMARCH_I
CARNES

Temos carnes
temperadas para

.

.testas .. Paleta Suína .. : R$ 5,691Coxinho da Asa, i Lombo BOVino Com Osso R$ 2,99 i

Bananinho, Contra Filé,
.

Picanha Bovina R$ 14,991
: Alcatra Com Osso R$ 8,49!

Filé Duplo, etc..... i Filé Simples R$ 5/19!
.. ......................................................................................................................•................................................... /. i

Confira nossos
ofertas imperdlveis

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL· se
E-moil: demorchicornes@netuno.com.br

'I
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Oirassol
IMÓV,EIS

ifPABX 371-7931
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br Site: www.parcimoveis.com.br Horário Atendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

Cód: 3122 Cód: 3133-
- Barra do Santa Luzia

Rio Molha-
- terreno

terreno com 483m2

com
- residencial

329m2 -

Geranium -

R$ Á vista

25.000,00 13.000,00

Cód.- 3137
-Champagnat
Lotes
Residêncial

Hornburg -

R$ 50,000,00
(com asfalto)

Cód: 3134-
Santa Luzia -

terreno com

483m2 -

residencial
Geranium

R$12.000,00
À vista.

Cód: 3135 -

Santa Luzia -

.

terreno com

483m2 -

residencial
Geranium

R$ 12.000,00
À vista.

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Cód: 1182-
Czerníewlcz -

sobrado alv. com
300m2 - 01 suite
cf hidra. + 03

quartos e demais

depenceclas -

terreno com

570m2 - R$
250.000,00 -

ficam alguns
móveis.

Cód: 3148 �

Rau - terreno
com

364,7fJm2 -

R$ 37.000,00
à vista

Aluga-se aptos ao lado. da
UNERJ, com 02 quartos
e demais dependecias

semi-mobiliado
R$ 480,00 + condominio
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
R. Epitácio Pessoa, 415 - Jaraguá do Sul

Ed. Vila Nova, apto com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço, sacada,
garagem, orientação solar de sol da manhã.

Cozinha sob medida. R$ 66.000,00

Apartamento
1002 Ed

.... Amaranthus com

I: 180m2 de área
I'! privativa e 306m2

li de área total,
excelente vista

para o pôr do
sol, com
acabamento
interno.

Sobrado em alvenaria, com área de 440m2 e

terreno de 1120m2, 3 dormitórios e uma suíte, 3
banheiros, hidromassagem, piscina, quadra de

jogos, canil, churrasqueira, excelente
localização, loteamento Sampiero, Bairro

Jaraguá Esquerdo. R$ 600.000,00

Apto 703 do
Ed.

Amaranthus,
com 306m2 de
area total,
excelente vista

para o centro,
ortentação solar
de sol da
manhã. R$
210.000,00

Ed. Tower Center
- Apto com suite
mais dois
quartos e demais

dependencias,
garagem pi 2
carros R.
Clemente Baratto.
Semi-mobiliado.
R$ 165.000,00

Terreno com área de 734,00m2 com duas
casas, sendo uma de alvenaria e uma de
madeira. Bairro Vila Lenzi R$: 61.480,00

Terreno em excelente localização para ponto
comercial de 12.120m2, com frente de
32,87m2, R. Manoel Francisco da Costp,
Bairro João Pessoa. R$: 106.000,00

Terreno comercial cl 1.721 m2, sendo
45m de frente pi a RU9 Robert

Ziemann.(prox. à Polux) R$160.000,
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Imobiliária Menegotti Lida.
Http://www.parcimoveis;com.br e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

(47) 371-0031� FILlAD�AA
'
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IM081LIARIA

MENEGOITI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

= =VENDA= = 5565
APARTAMENTO ED, CAPRIII·

VILA NOVA· R. PEDRO GONZAGA
ESQUINA COM MARTIM STAL .'

APARTAMENTO DE 170,OOM2,
COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS,
SACADA COM CHURRASQUEIRA,

SALA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA E 02 VAGAS DE
GARAGEM (LADO À LADO) O

EDIFíCIO POSSUI PISCINA, ÁREA
DE FESTAS COM

CHURRASQUEIRA E QUADRA DE
ESPORTES. Área do terreno 0.00
m2 Área Benfeitorias 170.00 m2

Preço venda: 160,000.00.

::::: =VENDA= = 5588
APARTAMENTO FLAT • CENTRO
• R. PRESo EPITáCIO PESSOA,
APTO.: 308. FLAT (MOBILIADO)
NO ED. PARTHENON CENTHURY
FLAT COM 01 SUíTE, BWC, 01
VAGA DE GARAGEM,
ESTACIONAMENTO PARA

VISITANTE, PISCINA, TV A CABO,
AR CONDICIONADO,
LAVANDERIA COLETIVA·
76,00M2 DE ÁREA CONSTRUíDA
- .40,00M2 DE ÁREA ÚTIL. Área
do terreno 0.00 m2 Área
Benfeitorias 76.00 m2 Preço
venda: 80,000.00

= =VENDA= = 5575 CASA - SAO LUIS - R, ARDUINO

PRADI, 735 - CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS,02
SALA, COZINHA MOBILIADA, 02 BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM PARA 02 CARROS, TERRENO COM 352,00M2
(14,00 X 25,19) Área do terreno 352,00 m2 Área
Benfeitorias 118,00 m2 Preço venda: 80,000,00,

= =VENDA= = 5580 CASA - AMIZADE - R,

FERDINANDO KRUGUER, S/N - VERSALHES - CASA

NOVA DE ALVENARIA COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS,
SALA DE TV, SALA DE JANTAR, BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM PARA 02 GARROS(LADO À LADO) TERRENO
COM 450,00M2 (15 X 30) Área do terreno 450,00 m2

Área Benfeitorias 125.00 m2 Preço venda: 150,000,00

= =VENDA= = 5578 CASA - TRES RIOS DO SUL - LOT.
JOãO GUALBERTO ROéHA, LOTE: 77 - CASA DE

MADEIRA COM 01 QUARTO, SALA,COZINHA, BWC E
LAVANDERIA, TERRENO COM 348,00M2 (14,50 X

24,00) Área do terreno 348.00 m2 Área Benfeitorias
40,00 m2 Preço venda: 23,000,00

= =VENDA= = 5585 CASA - TIFA MARTINS - R, JOSÉ
NARLOCH, 1457 - CASA DE ALVENARIA COM 04

QUARTOS,02'SALAS, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM, TERRENO COM 420,00

( 14,00 X 30,00) Área do terreno 420.00 m2 Área
Benfeitorias 175,00 m2 Preço venda: 80,000,00

= =VENDA= = 5590 CASA - SAO LUIS - R, JOãO
FRANZNER, 746 - CASA DE ALVENARIA COM 02

'

QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E
GARAGEM, TERRENO COM 364,00 ( 14 X 26) Área do
terreno 364,00 m2 Área Benfeitorias 92,14 m2 Preço

venda': 70,000.00

= =VENDA= = 5562 CASA - ILHA DA FIGUEIRA - RUA
CAMPO ALEGRE N; 495, CASA COM ÁREA DE 302 M2 E

TERRENO COM ÁREA DE 1050 M2, 01 SUITE;03
QUARTOS 01 BWC;SALA DE ESTAR; COPA/COZINHA;
SALA DE JANTAR; CHURRASQUEIRA; LAVANDERIA;

DEPÓSITO; GARAGEM E DEPENDENCIA DE
EMPREGADA. TERRENO 28,00 M X 37,50 M,= 1050
M2, Área do terreno 1,050,00 m2 Área Benfeitorias

302:00 m2 Preço venda: 200,000,00,

= =VENDA= = 5411 CASA - RAU - R. CARLOS ZENKE,
LOTE: 109 - 02 CASAS DE ALVENARIA NO MESMO
TERRENO NA VILA RAU,P - COM 03 QUARTOS,

BANHEIRO, SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM.
120,00M2. 2a - COM 02 QUARTOS, BANHEIRO, SALA
COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM 70,00M2 - Área

do terreno 450.00 m2 Preço venda: 70,000,00

= =VENDA= = 5576 APARTAMENTO - CENTRO - R.
'

COL. PROCóPIO GOMES DE OLlVEIRA,ED. ISABELA -

APTO, COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA,SACADA,
.

COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM,O
EDIFíCIO OFERECE: PISCINA, SALÃO DE FESTAS, SALA

DE GINÁSTICA, Área do terreno 0,00 m2 Área
Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 79,000.00

=.=VENDA== 5591 CASA. - RAU - RUA CARLOS
ZEMKE, 644 - CASA EM ALVENARIA 70,00M2 EM

TERRENO DE 330M2, 04 DORM, 02 BANHEIROS, 01
ABRIGO PARA AUTOMOVEL, Área do terreno 330,00 m2
Área Benfeitorias 70,00 m2 Preço venda: 45,000,00

== =VENDA= = 5505 CASA - AMIZADE - RUÀ ARTHUR
GUINTER, 20 - CASA ALVENARIA 120M2 COM 03
QUARTOS, SALA,COPA, COZINHA, LAVANDERIA,

GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS, ETC" ,Área do terreno
450.00 m2 Área Benfeitorias 120,00 m2 Preço venda:

100,000,00

= =VENDA== 5574 CASA - CHICO DE PAULA - RUA
JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO N; ·112 - CASA DE
ALVENARIA COM 162,78 M2 03 QUARTOS; 01 BWC;

COZINHA; COPA;SALA DE VISITA; LAVANDERIA,
GARAGEM, DEPOSITO E SOTE. TERRENO COM =

510,82 M2, FRENTE=13,90 X 36.,74 M,Área do terreno
510.82 m2 Área Benfeitorias 162,78 m2 Preço venda:

85,000,00

==VENDA== 5584 PREDlO - CORUPA - RUA NEREU
RAMOS;228 - HOTEL KRELLlNG; AREA=400,00 M2

TERRENO 776,10 M2, 12 QUARTOS 05

BANHEIROS;RECEPÇÃO; SALA JANTAR;COZINHA;
LAVANDERIA.Área do terreno 776,10 m2 Área Benfeitorias

400,00 m2 Preço venda: 150,000,00

r�, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORUPÁ - casa el 200m2, ótimo
acabamento, terreno e/360m2, 1
suíte, 2 qtos, sala, bwe, gar. ehur.

e demais dep.R$ 89.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa 'com 2

,
suites, 1 qto, 2 salas, cozinha, lav. e
dependências. Terreno todo murado.

R$ 65.000,00

CENTRO - Casa alvenaria el 168m2 e

edieula de 2 pavimentos nos fundos.
R$ 169.000,00

Terreno Rua Adélia Fieher, prox. ao
Senae, el 570m2 R$78.000,00

Terreno de 402m2 inicio do
Jaragua Esquerdo R$ 36.000,00

CENTRO - Apto cf 1 suite + 2qtos,
bwc, eoz., lav., gar., chur. na
sacada, semi mobiliado.

R$ 179�OOO,OO (Aceita Proposta)

Sobrado el 5 qtos e demais dep.
repartidas. Rua Alwin Otton si nO.
.centenano. R$ 10UiOO,00

CENTRO - casa com 3 qtos, 2 salas,
cozinha, lavanderia e garagem.

Terreno com 360m2•

Três Rios do Norte - sala com.

el 260m2 e + 2 aptos no piso
sup., e/3 qtos sala eoz., bwe, lav.,
sacada. aptos cl área de 120m2.

'R$ 78.000,00 negociáveis

Vila Nova- casa alv., el sala
comercial na frente. 3 qtos e

demais dep. R$ 89.000,00

Guaramirim - casa cl 3 qtos, sala,
cOZ., Bwc, lav. Terreno c/450m2•

R$ 47.000,00

Centenário - casa alv., cl 1 suíte,
qto, sala, COZ., lav., ehur., Toda el
massa corrida e gesso no teto.

Terreno c/350m2• R$100.000,00

CENTENÁRIO - terreno de
8.000m2, lateral Waldemar Grubba.

R$ 175.000,00

SANATA LUZIA - terreno em via
princípal c/4.000,OOm2•

R$ 32.000,00

NOVA BRASllIA - Terreno de
450m2. R$ 38�OOO,00

)
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376-0015
'BarraSul
A imobiliária da Barra

barrasul@netuno.com.br
RUA ANGELO RUBINI, 1046

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 245,00m2 e c/laje, sendo 97,34m2
averbada, terreno c/ 552,75m2, 4qtos, sendo um suite, quartos com roupeiro,3
banheiros, sala de jantar, sala intima, copa, cozo sala TV, lavanderia, escritório,
garagem p/ 3 carros,dependência de empregada, churrasqueira, salão de festas,

piscina com 54,00m3, toda murada. Rua Pe. Aloisio Boeing, 423 - R$
130.000,00 - aceita terreno na Barra ou no São Luis, como parte de pagamento.

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria c/ 195,B2m2 c/laje, terreno c/ 403, 75m2,
3qtos, sendo 1 suite, banheiro social, sala, copa, coz.lavanderia, churrasqueira,
garagem, toda murada, portão não eletrônico, Rua Faustino De Marchi, s/n° no
lado da Malwee - R$ 130.000,00, ou R$ Bo.ooO,oo entrada saldo até 6 meses,

aceita carro até R$ 30.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 1 Bo,00m2, sendo 99,4om2 averbada,
terreno c/ 525,00m2(15x35), 3qtos, sala, copa, cozo 3BWC, lavanderia, área de

serviço, garagem, despensa, murada, Rua Angelo Rubini, 547, R$ 110.000,00 ou

70% entrada saldo até 6 vezes, ou ainda aceita casa até R$ 40.000,00 no bairro São
Luis ou apartamento

BARRA DO RIO CERRO-casa alvenaria sobrado com laje 26o,00m2, terreno com

594,00m2(23,6ox25, 17), 4 qtos, sendo 2 suites uma com banheira e closet, sala
copa, cozinha semi-mobiliada, 4 banheiros, lavanderia, 3 garagens, churrasqueira,
murada, Rua Adolf Volkmann, 44 - R$ 150.000,00 aceita carro até R$ 20.000,00

Corretor de Imóveis
CRECI4936

vilson@parcimoveis.com.br· ,

R ..Cel. Procópio Gomes de Oliv�ira, 1207
Jaraguá do Sul / SC GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA com 190,00m2 tres quartos,
dois banheiros, sala, duas cozinhas, uma vaga de
garagem, TERRENO 360,00m2 VALOR R$ 100,000,00
• NOVA ESPERANÇA· GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA· 60,00m2 • dois quarto, um
banheiro, sala, cozinha lavanderia, garagem·
TERRENO COM 360,00m2 - VALOR 30,000,00 -

CORTICEIRA - GUARAMIRIM

CASA MISTA - com 200,00m2, 3 quartos, 1
banheiro, cozinha, copa, garagem, terreno 434m� -

VALOR R$ 55,000,00 , ACEITA CARRO, CAMINHA0,
IMIGRANTES - Guaramirim

'CASA ALVENARIA - com 170,00m2, 3 quartos, 2
banheiro, garagem para dois carro, murada,
TERRENO com 360,00m2 - VALOR R$ 60.000,.00 -

AMIZADE· GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA - com Bo,00m2, tres quartos,
sala, cozinha, uma garagem, toda murada, TERRENO
42o,00m2 • VALOR R$ 45.000,00 AMIZADE -

GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA - COM 200,00m2, uma suite
mais dois quartos, banheiro social, sala, cozinha,
duas vagas de garagem, mais um escritorio, area de
festas, terreno de 36o,00m2 - VALOR R$ 14o,000,OQ
CENTRO,Guaramirim

.

CASA DE ALVENARIA - com 16o,00m2, uma suite
mais dois quartos, um banheiro social, sala, cozinha,
duas vanas de garagem, lavanderia com banheiro,
TERRENO 66o,00m2 - VALOR R$105.o0o,00 - AVAl
GUARAMIRIM

Ruas prontas, totalmente plano, em Três Rios
do Norte.

R$ 450.000,00

CASA· em alv., cl 198m2. Terreno cl
350m2• Rua Francisco Hruschka, 1637.

R$100.000,00

CASA MiStA - com 45,00m2, um quarto, cozinha,
banheiro, uma vaga de garagem, TERRENO 400,00m2
todo murado, VALOR R$ 32.000,00 AMIZADE- .

GUARAMIRIM

CASA DE ALVENARIA - com 120,001il2 com tres
quartos ,um banheiro. TERRENO 700m2 - VALOR R$
25.000,00 - BANANAL DO SUL..

CASA MADEIRA - Bo,00mts2 com mais gálpão de
200,00m2 terreno de 2.150,00m2 todo murado otimo
para ofcina ou industria de pequeno porte VALOR R$
64.000,00 bairro AMIZADE proximo ao DIANA -

. GUARAMIRIM

TERRENO - VENDAS

TERRENO PADRAO - com 34o,00m2 com frente ao

longo da rua de 57,00m2 VALOR R$ 7,000,00
LOTEAMENTO SCHIMITZ BEIRA RIO - GUARAMIRIM

TERRENO Padrão - com 378,00m2 Frente
com16,00m2 aterrado acima da rua otima localização
proximo a supermercado e escolas VALOR R$
25,000,00 ou aceita propostas AMIZADE -

GUARAMIRIM

TERRENOS - bem localizados com toda Infra-estrutura
a partir de R$ 46,00 o metro quadrado na rua João
Soter correia proximo a JURITI ALIMENTOS
AMIZADEREA DE TERRA - 90.000,00, com nascente,
carrego, mata axlliar es_pecial para chacaras VALOR
R$ 50,000,00 JACU-AÇU,
CHACARA - 70,000,00m2 de TERRENO com uma
CASA DE MADEIRA de 1 00,00m2, com uma lagoa.
VALOR R$ 65,000,00, 11 Km do centro de
Guaramirim - JACU-AÇU,

SCHROEDER

CASA DE ALVENARIA· COM 90,00mts2, uma suite
mais um quarto, banheiro social, cozinha, lavanderia,
area coberta interna, jardim de inverno, sala, copa,
falta somente pintura e vidros casa nova, VALOR R$
36.000,00 CENTRO PROXIMO COLEGIO

CADASTRE SEU IMOVEL PARA LOCAÇÃO,
NÃO PERCA MAIS TEMPO!

"DEZOITO ANOS DE ESPERIENCIA"
"PARA MELHO ATENDELO"

www.�.com.br
- VAR/AS /MOB/L/ARIAS

DEZENAS DE CORRETORES

TRABALHANDO PARA VOCÊ
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Ref. 5008 -

CENTRAL - Edificio
Domingos Chiodini
02 Salas
comerciais com

85,OOm2, com
. móveis sob medida
entrada +

parcelamento

Apartamentos - Centro
- Edifício Aléssio Berri,
com área de 218,57m2,
com 01 suíte, 02 dorm.
com garagem .

R$ 170.000,00

o Edifício:
, 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
, APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
'02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
, AMPLA ÁREA AJARDINADA

'PLAY-GROUND

'PORTÃO COM PORTEIRO ELETRONICO
I PROl AO CLUBE A. BAEPENDI

DÊ ESTA SEGURAnçA PARA SUA FAmíLIA

Arquiteta: Ana H. Plilzer Wolf

Residêncial

Porto Senuro
* 1 Suíte, 2 dormitórios
* Sacada com churrasqueira
* 1 ou 2 vagas de garagem
* Salão de festas
* Play-grou�d
* 7 andares

.�.I

"

'

••
. ,

Condições facilitadas de

pagamento cl entrada +
parcelamento direto com a

construtora ou utilizando
seu FGTS

RESIDENCIAL
BELA VISTA

VILA LENZI - Ref. 2403 -Terreno Rua Marcelo Barbi, com a

área de 672,OOm2 R$ 26.132,00

APTO Residencial
BELA VISTA VILA
NOVA COM 03 -

DORMITÓRIOS,· 01
BWC, DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
Entrada +

parcelamento

VILA LENZI - APARTAMENTO

02 DORM., SALA C/SACADA,
COZINHA, BWC, ÁREA DE

SERViÇO C/SACADA E

GARAGEM. R$ 65.000,00
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www.parcimoveis.com.br

Descubra o Que é a Parcimóveis
e como ela funciona
A Parcimóveis é o resultado da união de várias imobiliárias e corretores que trabalham

com um cadastro único de imóveis, seguindo as regras de exdusividade, corno acontece

hoje em várias regiões do país. O objetivo é gerar um maior volume de negócios, onde

todo mundo sai ganhando. O proprietário, vendedor, locador, comprador, locatário e

imobiliária se beneficiam com um processo de negociação mais rápido, profissional,

segu ro e transparente.

1

Este novo jeito de negociar garante ao diente a comodidade de tratar apenas com uma

I
'

empresa, enquanto todas as outras do grupo trabalham na oferta ou procura do imóvel.

Confira abaixo as principais vantagens e benefícios que a Parcimóveisoferecepara você:

� Vendedor / Locador

• 10 imobiliárias e dezenas de corretores oferecendo o seu imóvel ao mercado;
.

� .

• Apenas uma das imobiliárias parceiras será seu elo de contato, apesar de várias
ofertarem o seu imóvel;

• Aumento na velocidade de comercialização do seu imóvel;
• Melhor divulgação do seu produto, através do caderno de imóveis (..brnal Correio

do Povo) e pela Internet (www.pardmoveis.com.br);
• Certeza de estar contratando empresas conhecidas e com objetivos comuns;
• Nenhum custo adicional pelo serviço detodas as empresas envolvidas;

.. ,

� Comprador /1 nquilino
• Facilidade e comodidade de procurar o imóvel desejado em apenas um lugar (no

websi te da Parcimóveis ou em uma das imobiliárias parceiras);
-

• O comprador ou inquilino trabalhará apenas com um corretor ou imobiliária para
realizar a buscado imóvel;

• Agilidade no processo e muito mais chances de encontrar o imóvel desejado;
• Acesso ainforrnaçõesmais completas, confiáveis e bem qualificadas;
• Nenhum custo adicional pelo serviço de todas as empresas envolvidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nos últimos anos,muita coisa mudou nas relações de trabalho. A
tendência mundial, também acompanhada pelo Brasil, aponta para o

crescimento do número de profissionais de diferentes setores da

sociedade trabalhando na própria residência. Mas como transformar,
num passe de mágica, o pequeno apartamento, a casa já estruturada
onde tudo funciona bem, em eficiente e confortável escritório

integrado à estrutura doméstica?
-,

Em primeiro lugar, é preciso escolher o espaço reservado ao trabalho.
Use desde um local independente, como quarto ou sala, ou tente
outras soluções: quarto da empregada ou de despejo, garagem,
corredor onde fica um nicho para armário, o vão formado embaixo
da escada ou até mesmo um closet.

Defina previamente o quanto vai investir e faça a listagem dos

equipamentos básicos necessários. Estética, funcionalidade e bem

estar, são itens básicos na montagem do escritório, acompanhados
de projeto de instalação da parte elétrica aparente ou embutida.

Para quem pretende realizar tudo sozinho, fazer uma planta simples
da área reservada ao escritório, contendo todas as medidas do

esp�o.ISSO ajuda muit,o.na hora de definir e comprar mobiliário,
equi�)amentos e acessarias.

A escolha do mobiliário básico fica condicionada à atividade

profissional, a área da casa ocupada e aos recursos disponíveis.
Basicamente não podem faltar mesa, cadeira, gaveteiro e armário. O
uso de sofás e estantes dependerá do espaço e pode incluir um
canto agradável de leitura. Quanto à escolha do móvel, as medidas
devem atender padrões ergonômicos. O uso de móveis com rodízios
é recomendado se houver utilidade, caso contrário não se justifica
em ambientes muito pequenos ou com carpete, pois as rodinhas

podem danificar o revestimento.

Emaranhado de fios - Não se assuste com a montanha de fios dos

equipamentos. Um eletricista de confiança pode armazená-los em
canaletas de madeira, feitas sob encomenda ao marceneiro, depois
acopladas ao rodapé do quarto. Canaletas de plástico pintadas da cor
da parede também são uma alternativa. Existem no mercado peças
do mobiliário com espaço reservado para passar a fiação de todos os

Fonte: www.planetaimovel.com

equipamentos de escritório.

Dê atenção especial também à iluminação, que ocupa papel
fundamental no ambiente de trabalho. Por isso a escolha de lâmpadas
e luminárias deve ser criteriosa. A iluminação incandescente é a

menos indicada porque esquenta o ambiente e cansa a vista. Prefira

luz fria (lâmpadas fluorescentes), de cor branca, e uma luminária de

mesa, com lâmpada PL de leve tom amarelado.

O uso de persianas são mais práticas, fáceis de limpar e, no final, ainda
oferecem um bom resultado estético. A escolha do piso é indiferente,
fica condicionada ao gosto de cada um. Para quem deseja ambiente
de trabalho harmonioso e equilibrado, aconselha-se dispensar
atenção especial à ventilação natural ou ao ar condicionado.

J

Quantoàs cores dos móveis ideais, não recomenda-se as mais escuras,

pois diminuem o ambiente, deixando-o pesado. Mas não é proibido
fazer uso de alqurnelemento de cor escura na decoração, embora os

tons mais claros e pastel sejam os mais indicados, pois descansam os

olhos.

Na hora de planejar e montar um home office o limite está nas

paredes, portas e janelas pré-existentes. Importante, é saber aproveitar
as áreas, as partes de cima das paredes, optar por móveis que
economizam espaço e tenham múltiplos usos, sejam confortáveis e

formem um conjunto harmonioso para passar várias horas do dia. )
. -- - j
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Fone/Fax: (47) 370-0919'/310-0819
E-mail: engelec@engelecimoveis.com.br

Centro - Ed Dunker, 1 suite, 2 qtos, bwc social,

sala 2 ambientes, copa e cozinha, área de

serviço, 2 sacadas, garagem para um veiculo.

GUARAMIRIM AO LADO DA FAMEG

Terreno de 4.475,07m2 com benfeitorias de 800,OOm2, constituido de área residencial e comercial.

Localização: Rua Luiz Balistieri nO 257 ao lado da Fameg

VENDA

OU

LOCAÇÃO
Venda ou locação
Área contruida +-

450.00m2 terreno

2.721.00m2

Aceita Negociação

VENDA:

Sítio:

SíTIO ITAPOCUZINHO

Estrada Rio Manso, Área de

62. 000m2, frente de 150m cf estrada,
cf casa alv. Cf 2 qtos, futura quadra de
esporte cf iluminação, enegia cf
trasformador próprio, água cf
caichoreira no terreno, lagoa, árvores
frutíferas e outros. Distante de

Jaraguá 24km e Santa Luzia 8km.

Aceita imóvel em Jaraguá do Sul. R$

65.000,00.

Apartamentos:

RESID. AMIZADE - Apto cf 2 qtos e

demais dep. Bloco 03 - apto 208. R$
47.000,00

Vila Lenzi - Ed Petunia ap, cf 2 qtos,
sala, bwc social, copa e COZ., 1 vaga
de garageme com área de festa R$
85.000,00

Vila Lenzi - Ed. Leuprecht, ap 304, 2
-,

qtos , sala, copa, coz-iavand, bwc
social, sacada, 1 vaga de garagem R$
76.000,00

Terrenos:

VILA LALAU - Tereno de 700m2,
edificado e cf casa alv. (próx. Arweg).
R$150.000,00

Próximo Juventus - Rua João Carlos
Stein área 420m2, R$ 40.000,00 Prox

Dep. Vieira Móveis

Chacara - Ribeirão Grande do Norte
com 14 HA = 114.982,00m2 cont.
casa mista, galpão lagoa, nascente
de água no terreno e plantações R$
150.000,00 aceita casa em troca.

Jaraguá Esquerdo - Rua Vitória
Pradi, área 800m2, R$ 33.000,00

Nereu Ramos - Prox. Sarnae

""

JOÃO PESSOA - Cond. Resid.

Jaraguá - Casa cf 144m2 e terreno de
371 ,23m2 contendo sala, bwc social,
3 qtos, copa, coz., lav., gar'cf área de
festa e chur. R$ 60.000,00

TRÊS RIOS DO NORTE - Lot. Sto
Antonio, casa alv., cf 3 qtos, sala,
copa e COZ., bwc social, lav. e gar.
Área constr. de 70m2 em terreno de
450m2• R$ 25.000,00

JARAGUA ESQUERDO casa rua

João Franzner 29 sala, cozinha,
lavanderia. Contendo também: 2
salas comerciais, quitinete de 70m2.

R$110.000,00.

Centro - Imovel Comercial Rua
Padre Pedro Franken N° 253 área
construida 200m2, terreno cl 900m2
(amplo estacionamento) R$
336.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO. 12 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO .3A

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
RUA MAX WILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE À PIZZARIA CASARÃO

W 372-1122
CRECI 2354-3 J

E-mail: vive n dai move is@netuno.com.br
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122

CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750

ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA: 8h30 ÀS 12H. 13h30 ÀS 18h30 -

REF 2074 - laraguá Esquerdo - Rua 1157 - LIa.
Constantino Pradi II - Casa nova alv 142,20 m2, 01
suíte, 02 dorm, churrasq, . Terreno 336,00 m2•

R$ 115.000,00. Podendo usar FGTS
e financiamento.

REF 2092 - Jguá Esquerdo - R: Francisco Winter,
191- Casa alv 150 m2: 1 suíte com ctoset, 1 dorrn.
2 bwc, depósito, 02 vagas garagem. Terreno 420

ma. R$ 145.000,00. Aceita apto central de menor e

igual valor, de 2 ou 3 darmo

REF 2118 - Ana Paula III - Rua Manoel Pereira de Souza,
50 - Sobrado 177,00m', 1 suite, bwc, 3 dorm, sala cl

sacada, sala estar/jantar, bwc, COZ com móveis. Edícula:
área de serviço, bwc, churrasqueira, garagem 3 carros.

R$ 107_000,00

REF 2128 - Barra Rio Cerro - Ângelo Rubini, 310 - casa

alv, 64 m2, 3 dorm, sala, copa/coz, bwc + Quitinete
40m2 cop/coz. 1 oorm. bwc. Terreno 460m2•

R$ 811_000,00

REF 3044 - Rau - Rua 1096 - Lote Freiberger.
n"21. Terreno 14 x 27,50 = 385,00 m2•

.

R$ 17_000,00

REF 3087 - Vila Nova - Rua Alberto Spézia -

Terreno 399,00 m'. R$ 38_000,00
REF 3089 - Ouaramlrlm - Rua Av. Ezldio Carlos
Peixer· Terreno 360,00 m'. R$17.600,00

REF 3091· Ouaramlrlm - Rua Lateral Ezidio Carlos
Peixer - Terreno 15.000 m'.

R$ 46.000,0

•• 1
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VEN,DE .•....AlUGA.,.• ' ADMINISTRA

REF2033, ILHA
DA FIGUEIRA·
CASA ALV, C/65
M2, CONTENDO 3
QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA,
BANHEIRO,
GARAGEM, '

TERRENO C/465
M2, R$ 65,000,00,
ACEITA CASA NA
VILA NOVA,

REF. 2026 • ILHA DA
FIGUEIRA· CASA
ALV C/180M2,
CONTENDO 3
QUARTOS, SALAS,
BANHEIRO, COZINHA,
ÁREA DE SREVIÇO,
LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA,
DEPÓSITO,
GARAGEM, TERRENO
C/ 345 M2,
R$ 110,000,00

REE 2032 • SÃO Luís
......-----

• CASA ALV C/ 160
M2, CONTENDO 1
SUíTE, 3 QUARTOS,
SALAS, BANHEIRO,
COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, DESPENSA,
DEPÓSITO,
CHURRASQUEIRA,
GARAGEM P/2
CARROS, TERRENO
C/ 420 M2,
R$ 119,000,00

REF. 2059 • RAU •

CASA ALV C/ 90 M2,
CONTENDO 1 SUíTE,
2 QUARTOS, SALA,
COZINHA,

'

BANHEIRO, ÁREA DE
SERViÇO,
GARAGEM,
TERRENO C/300M2,
R$ 85,000,00

REE 2060 • TIFA
MARTINS - CASA
C/77M2,
CONTENDO 3

QUARTOS, SALA,
COZINHA,
BANHEIRO, ÁREA
DE SERViÇO,
TERRENO C/
324M2.
R$ 65,000,00

REE 2427 • VILA
LENZI • CASA ALV
C/ 85 M2,
CONTENDO 1

SUíTE, 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM,
TERRENO C/644
M2, R$ 65,000,00

REE 2035 - SÃO
LUIS· CASA ALV C/
260 M2. CONTENDO
2 SUiTES, QUARTO,
SALA, COPA,
COZINHA
IMOBILlADA,
CHURRASQUEIRA,
GARAGEM P/3
CARROS, TERRENO

• (15 X 40), VALOR À
CONSULTAR

REF. 2054·
JARAGUÁ 99-
CASA ALV C/ 36 M2,
CONTENDO 2
QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA,
BANHEIRO,
GARAGEM,
TERRENO C/ 310M2,
R$ 40,000,00

REE 2065-
BARRA DO RIO

- CERRO - CASA C/
100 M2,
CONTENDO 3
QUARTOS, SALA,
BANHEIRO, COPA,
COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM, '

TERRENO C/
450M2,
R$ 75.000,00

REF. 1008· NOVA
BRASILlA -

ED, MATHEDlI AP
100M2 - COM
SALA, 3 QUARTOS,
BWC, COZINHA
R$ 70.000,00

: '.-
.

F'INANGIA

2022 • ILHA DA
FIGUEIRA -

CONTENDO 1
SUITE, 2 aTOS,
SALA, COZINHA,
BANHEIRO,
ESCRITÓRIO,
DESPENSA,ÁREA
DE SERViÇO
� INTERFONE,
TERRENO C/
450M2,
R$ 85.000,00

REF. 2056 • CHICO
DE PAULA - CASA C/
230 M2. CONTENDO
7 QUARTOS, 3
SALAS, 5 BANHEIRO,
3 COZINHAS, 3 ÁREA
DE SERViÇO,
DESPENSA,
GARAGEM P/ 2
CARROS, TERRENO
C/450M2,
R$ 85.000,00
EXELENTE PARA
INVESTIMENTO.

REF. 3052·
JARAGUÁ
ESQUERDO·
TERRENO C/
375M2,
R$ 32.000,00

REE 2064 - NEREU
RAMOS - CASA DE ALV
C/ 110M2. C/ 3
QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHÀ,
BANHEIRO,
LAVANDERIA, 2
GARAGENS. E + UMA
CASA DE MADEIRA C/
2 QUARTOS, COPÁ,"
COZINHA, TERRENO C/
660,00M2,
R$ 75.000,00.
NEGOCIÁVEIS

REF. 1034 • VILA
RAU - EDIFíCIO
IMIGRANTES -

APl 302 C/
96,19 M2,
CONTENDO 2
QUARTOS,

'

SALA, LAVABO,
BANHEIRO,
COZINHA
MOBILlÁDA,
LAVANDERIA,
GARAGEM,2
SACADAS,
R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 12 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO SA

LANÇAMENTO
, Condominio Residêncial

.AREZZO
localização central

A PARTIA:PE>�, ..

R$ 68:800 00:
' i

.

'. . , . .,

FINANCIAMENTO DIRETO
COM A CONSTRUTORA

.

Aproximadamente 270m do calçadão

REF 1002 - Ed. Hilamar -

ILHA FIGUEIRA - APTO
108,34M2, 1 SUíTE, 2 DORM,
BANH, GARAGEM, SACADA,
CHURRASCo INDIVIDUAL.,
COM ELEVADOR. SEM

ACABAMENTO INTERMO,
SISTEMA DE CONDOMINIO .

R$ 65.509,60

REF. 4000 - ILHA DA FIGUEIRA - CHÁCARA - c/
120.000,OOM2 - VALOR Á CONSULTAR

REF. 2482 • ÁGUA VERDE - CASA CI 168 M2. CONTENDO 1
SUíTE CI HIDRMASSAGEM, 2 QUARTOS, 2 CLOSETS,
SALAS, COPA, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, SACADA,

DEPÓSITO, GARAGEM P/2 CARROS. TERRENO C/570,OO.
R$ 145.000,00

REF. 3068 • VILA NOVA· TERRENO CI 1.650 M2.
R$ 45.000,00 NEGOCIÁVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Plantão: 9131-0174

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

1051 • CASADE ALVENARIA· ÁGUA VERDE· c/179m2 c/01
suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada, churrasqueira e garagem

para 2 carros. R$ 130.000,00

1073· CASA DE ALVENARIA NOVA NO BLUMENGARTEN II· ,

130m2, suíte, 2 quartos, churrasqueira e garagem para 2
carros. R$ 130.000,00

3063·
APARTAMENTO·
NOVO MILENIO
CENTRO· suíte, 2
quartos, sacadas,
c/ churrasqueira.
R$ 125.000,00
Aceita apto em

Camboriu.

3292 • APARTAMENTO· VILA LALAU • c/3 qtos, sacada,
cozinha mobiliada, parte fianciada. R$ 75.000,00

4202 • CHACARA • RIO MOLHA ,. c/1 0.140 m2, com lagoa, 2
casas mistas, pomar. toda jardinada. R$ 120.000,00

4203 • CHACARA • ÁGUA VERDE· c/14.29B, 14m2 c/ casa de
alvenaria com 190m2 c/ suite + 2 quartos, demais dep.,

piscina, lagoas, 'área verde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CORREIO DO POVO 7A

Apartamentos da Futuro:

• As iiWit.li4i!H!HHU;, na verdade varandões;
I

com escrituras no Registro de Imóveis;
• Taxas de condomínio

,

• Exatidão Jurídica:

reduzidas;
• Somente um ou dois apartamentos por andar;

arroiada;• Proletos modernos, com arquitetura
• Construção pelo Sistema de Condomínio Fechado

a Pre o de Custo sem iuros de Bancos;
• Ensolação e ventilação direta, sem IlpO o de luz";

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 9 B

...,
I

c:n
oc:t
......
,...

'e:;
CI)
._

Co.)

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS UOA.

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
Veja as fotos detalhadas no site

www.itaivan.com.br

225,00m2 - suite cf hidro + 02 dorm - área

festa ampla - Terreno cf 560,00m2 -

R$ 210.000,00

sacada - 02 vagas de garagem -

RS 160.000,00 Negociavel

ReI 5577 - Nova Brasllia - Sobrado cl
393,00m2 - 03 suítes + 03 dorm - área festa

Terreno cf 331,68m2 - RS 270.000,00

ReI 4386 - Centro - Ed. Maximum Center - Apto
cf 155,77m2 - suíte + 02 dorm - sacada - apto
semi-mobiliado - RS 152.000,00 - Troca por

casa demenor valor

ReI 5613 - Estrada Nova - Sobrado Alv. cf
88,00m2 - 03 dorm - Terreno cf 495,00m2 -

RS 58.000 00

ReI 5529 - Centro - Sobrado cf 272,00m2 - 03
suites - salão festa cf churrasqueira - Terreno cl

452,00m2 - RS 300.000,00

ReI 7025 - São Luís - Galpão Pré-moldado cf
150,00m2 - Terreno cf 420,00m2 - R$
75.000,00 (Aceita troca por carro)

ReI 4417 - Centro - Ed. Isabella - Apto cf
132, 12m2 - suite + 02 dorm -

sacada - 02 vagas de garagem - apto mobiliado -

R$ 99.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

.".

Vende: Sobrado em alvenaria cl área total de 350 m2, em
terreno de 1.199 m2. Rua Hermilio Mafra Cardoso (Centro)

Sobrado em alvenaria, contendo 04 dormitórios (sendo 02

suites), e demaisdependências. Escritório cl entrada
independente. Área total construída de 526m2, em terreno de

384 m2. Rua Guilherme C. Wackerhagen (Vila Nova)

Vende:

Apartamento
contendo 03
dormitórios (sendo 01

suite) e demais

depend., área total de
237,50m2.
Ed. Tower Center
(Centro)

Vende: Apartamento alto padrão cll suite + 2 dormitórios e

demais dep. Ed. Alessio Berri - Centro. Preço: R$ 170.000,00

Residenciêll Caribe LANÇAMENTO
Venda Exclusiva

· Localização Privilegiada - Rua Bernardo Dornbusch
(próx. Clube Baependi) .

· Garantia de entrega no prazo fixado Dezembro/2DD?
· Qualidade em acabamento
· Conforto e confiabilidade

o Residencial Canbe visa principalmente o seu bem ""

estar e de sua família, deixando você a um passo de
tudo que a cidade oferece para sua melhor
comodidade.

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios

.tsendc uma suíte), sala de estar/jantar, banheiro
social, cozinha, área de servíço, sacada c/
churrasqueira e garagem.

Financiamento direto com a Construtora.
OMA Construtora e Incorporadora
Blumenau - SC

ORBI Projetos e Soluções
Blumenau - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra - Vende - Constrói - Administra

www.ivanaimoveis.com.br

s

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA.

ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 373

(,

-

Consulte nossas outras opções em imóveis: 371-5544 ou www.ivanaim.ovels.com.br

ReI 1184 . CZERNIEWICZ - Casa Nova em fase de
construção com 170 m2 sendo suite + 2 quartos, bwc,
Cal" sala de estar e jantar conjugadas, escritorio, lav,
area de festas com chur e gar. p/2 carros, R$ 157,000

ReI 1221 - Centro - Casa c/ 600 m2 sendo 3 qtos, 1
suite bwc social, sala de estar, jantar e tv, area de festas,

gar, p/4 carros, Terreno c/900m2, R$ 480,000

ReI 1223 • Ilha da Figueira - Casa c/150 m2 sendo 3

qtos, bwc com hidra, sala, coxinha, dispensa, lav
garagem p/2 carros, área de testas. R$ 67.000

ReI 1180· Amizade - Casa Nova c/113 m2, sendo suite
+ 2 qtos, sala/copa conjugadas, Cal" lav" Area

de festas com chur. e gar. p/1 carro, R$ 112.000

ReI 1189 - Czerniewicz - Sobrado c/3 dormitarias + 1
suite com closet, bwc, sala de estar, sala de jantar,

cozinha, lavanderia e garagem p/2 carros, c/180m2,
R$159,000

(Obra já em fase de edificação).
Apartamentos cf 2 ou 3 quartos simples ou com suite,

sala/copa, cozinha, lavanderia, sacada, 1 vaga de
estacionamento, Localização na Barra próx a Malwee. Excelente localiza ão no Baependi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone/Fax: 371-0768 / 371-6582 / Plantão: 9997-9471

Centro

Exelente Sobrado/Residencial/Comercial
CI ÁRea. 280.00m2• Rua Cabo Harry Hadlich

N° 282 R$ 290.000,00 Aceita Ap. de menor valor.

Rua Reinaldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se
e-mail: imobiliaria@íardimjaragua.com.br

OFERTA
CENTENÁRIO - CASA
SEMI NOVA, Cf ÁREA
DE 145M2 E TERRENO

Cf 380M2. PRÓXIMO
A WEG II.

R$ 95.000,00

BAEPENDI
Ed. Mariana Cristine, apartamento c/3 qtos,
2 BWC e demais dependências apartamento

mobiliado. R$ 117.000,00
Aceita-se casa no negócio

2-Lá 23 anos,
garantindo bons negócios

Vila Lenzi
Ótima casa terrea c/ ÁRea de 375m2, terreno c/

512m2, c/1 suite c/ banheira dulpla de hidra, 3 qtos,
bwc social, salas com lareira, lavabo, cozinha, bwc

de serviÇO, garagem p/ varias carros. (Aceita
Apartamento no Negocio) R$ 320.000,00

CRECI572-J

Barra

Exelente Sobrado/Residencial c/ ÁRea 300.00m2,
Suite master com sacada, hidra, closet, escritorio
+ 2 quartos e demais dependencias terreno com

ÁRea 637m2. Aceita Apartamento no Centro

R$ 250.000,00 (Negocialvel)

VILA LALAU

Casa alv., ÁRea de 200,00m2, suíTe + 2 qtos,
COZ., mobiliada, 2 salas, 2 bwc, garagem p/2
carros, ÁRea de festa c/ pisicina. Terreno de

520,00m2. (aceita-se imóvel de menor valor)
R$ 200.000,00

VIEIRAS
Casa alv., c/ Área de 144,00m2 + casa nos

fundos, pré-moldada, de 90m2. Terreno de esq.,
20x30(total 600,00m2). R$ 90.000,00 (aceita apto

no centro da cidade ou automóvel)

BAEPENDI
- Bonito sobrado c/ Área de 240m2, terreno de

400m2. R$ 140.000,00 (Aceita apto até'
R$ 60.000,00)

I

VENDAS
HOTEL PARTHENOM CENTURY - Fla\ c/l dorrn, cozinha,
Bw, gar., 3° Andar - mob.
VILA NOVA - Terreno cl 392m2• Rua Artur Gumz. Loc.

Privilegiada. R$ 55.000,00
BAEPENDI - (Terreno Comercial) Rua Bernardo
Dornbusch cl área 1.750 m2 sendo 30 m frente pi avenida
R$192.500,00
GUARAMIRIM - Vende-se terreno BR 280, prox-a Weg
quimica c/57.000m2 (aceita imóvel em Jguá)
CZERNIEWICZ - Terreno comercial cl área aprox.
14.000m2 sendo 30m frente pi Rua Jorge Czerniewicz

Centro (próximo hospital Jaraguá) Valor á combinar
Casa em alvenaria, Comercial Residencial c/ VIEIRAS - Terrenno cornercial c/área 22.500m aceita

imóvel
120,00m2 -terreno (13x22) = 320,00m2 CENTRO - Ed Jaragua apto c/190m2 R$110.000,00

R$ 120:000,00 (Prox. ao Angelone) BARRA DO RIO MOLHA - Terreno 420m2, rua asfaltada,
_51•• lal. daWalterMarquardt R$53.000,00

VIEIRAS - Terreno cl R$ 22.500,00m2, cl nascente de

água. R$ 215.000,00

OFERTA
BARRA DO RIO CERRO,
CASA DE ALV., Cf ÁREA
DE 100M2 E TERRENO
Cf 450M2. PRÓXIMO

BOTAFOGO.
R$ 75.000,00 (ACEITA
APTO NO CENTRO)

PiÇARRAS
APTO CI SUITE MAIS DOIS DORMITÓRIO C/2

.' SACADAS, GARAGEM (MOBILIADO. VALOR R$
58.000,00 ACEITA CASNAPARTAMENTO EM JARGUÁ .

ÓTima casa c/350m2, 2 suites + 2 qtos, 2
salas, cozinha mobiliada, 2 bwc, ÁRea de servo e

garagem p/2 carros. Terreno c/700m2. PróX.
Duas Rodas. R$ 250.000,00.

Agua Verde

Otima casa c/200m2 Terreno com 700m2

R$ 90.000,00 prox. a recreativa do Breithaupt

JARAGUÁ ESQUERDO
/ Lot. Constantino Pradi, casa nova, c/130m2,

suíte + 2 qtos, dep., gar. p/2 carros.

R$ 120.000,00, negociáveis (liberada p
finaciamento bancárin]

LOCAÇÕES
CENTRO - Ed Jaragua, suite + 2 qtos - R$ 650,00 + cond
CENTRO - Ed. Tribess, c/2 qtos, garagem - R$ 350,00 +
cond
CENTRO - Ed. Tribess, suite + 2 qtos cl gar. - R$ 460,00
+ cond
CENTRO - Ed. Tribess, 2 qtos, si qaranem- R$ 310,00 +
cond

CHAMPAGNAT - Ótimo sobrado c/4 suites - R$1.300,00
VILA NOVA - Casa de rnad., c/3 qtos - R$ 500,00

ESTAMOS SOLICITANDO DE IMÓVEIS
PARA NOSSA CARTEIRA DE LOCAÇÃO.

COM CLIENTES CADASTRADOS
, '.,'\
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Preço antigo R$ 100.000,00 ,

preço para vender
R$ 85.000,00 Negociável,
çom 02 quartos cem
condições para tres, toda
murada, ampla sala;dispensa,
cozinha, lavanderia, banheiro,· I '" •

'" .,V,ende-se uma' casa de madeira localizada na lateral da
02 varanda, garagem para os Rua ANAZacko, próximo ao material de construção

carros, portão eletrônico, .Winter - Barbada - R$ 23.500,00 - com Escritura.

terreno: frente e fundos em,
,,'

.;' �':
.

15,00ms, lado direito e ...... :',�,': :�\

esquerdo em 25,00ms, total
de 375,00m2. VENHA
CONFERIR VALE APENA.-

BARBADA:

Vende-se uma belíssima casa

préxlmna MALWEE pronta
para financiar através do Banco que

você escolher

Vende-se uma belíssima casa na Rua Francisco
Hruscka, 1.663, com 01 suíte, 02 quartos, varanda, s=:

saia, copa, cozinha, sala de jogos, banheiro, área de' .::
festa,§J;J�yanderia, !qdª,!)1.w�da" pronta p'�r�l financiar./,-Í��.

:1., ·�,t9,�onO�no:�&çêl!'à.S,�:i�:�etJi�éf1H,��}9�?�frgf!tn,�,r;:'J�
; i:,(�5:.\��,�1��!ü;t�J.���::i���:��:�t���rr��I,�!.:',_ .,o:_

,0'/ -, '

Estamos colocando ° a sua disposição
43 Apartamentos de um e dois

quartos com mobília ou sem mobília
fica a sua escolha.

Edifício
BRUNA/MARIANA

a 1 OOmts do Centro Universitário
UNERJ - Venha conferir - A

administração. destes apartamentos
estão sob a responsabilidade da

DEJA IMÓVEIS LTDA.

, APROVEITE- ESTAMOS LHE
ESPERANDO. Obrigado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- 1500371
Fax: 275-1500

R. João Marcatto, 13 - esq. cl Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, início

Calçadão - Ed. Domingos Chiodini.
Área total: 1_56, 18m2 - 1 suíte, 2 qtos,
sala estar e jantar, coz., bwc, área de

servi o, dep. empregada e gar.

Ed. Res. Clarice Koch - R. Marina
Frutuoso, 391 - Área total 132,53m2.
C/l suíte, 1 qto, sala estar, jantar, bwc,
coz., área serv., sacada cl chur. e gar.

Ed. Royal Barg - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 972 - cf 1 suíte, 2 qtos, sala,
coz., bwc, área de serviço e gar.,

piso laminado

R. Epitáclo Pessoa, 111 - Ed. Jaraguá
2 quartos, dep. empregada, sala, coz.,

bwc, área de servo e garagem

ALUGA-SE - Excelentes salas
comerciais - R. Guilherme Weege -

Centro Médico Odontológico.
Valor à combinar

R. Barão do Rio Branco esq. CI
Leopoldo Malheiro, 15 - Ed. Gardênia -

apto 304 - 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, área servi o e garagem

,

SOBRADO ALV. - Av. Pref. Waldemar Grubba, 1281
servidão. Baependi. Área total: 2.435,62m2. Área

construída: +-45o,00m2. 1 suíte, 4 quartos, 2 salas, copa,
coz., 2,bwc, lavabo, área serviço, churrasqueira e garagem

SOBRADO ALV. - R. Fritz Bartel.
Área terreno cf 548,00m2.
Área const, C/217,00m2

SOBRADO ALV. - R. Leopoldo Klein, s/n - Vila Lenzi. Área
terreno c/422,00m2• Área const, c/35o,00m2• Térreo cf
sala, coz., despensa, bwc, salão festas, chur., área serv.,

gar. 3 carros. Píso sup. Cf suíte, 2 dorm., sala, bwc e
.

sacada

SOBRADO ALV. - R. Francisco Zacarias Lenzi, s/n - Vila
LenzíÁrea total: S7o,00m2• Área construída: 356,00m2 1
suíte cl closet, 3 quartos, 2 salas, cozinha, área serviço e

festas, píscina e garagem

CASA ALV. - R. Lourival Zocatelli, 142 - Vila

Lenzi. Área total: 38o,00m2.
Área construída: 23o,00m2• 1 suíte, 2

quartos, 2 salas, cozínha, 2 bwc, mezanino,

área serviço e garagem pf 2 carros

CASA ALV. - R. Manoel Fco. Da Costa, 3734 -

João Pessoa - Área total: 45o,00m2•
Área construída: 24o,00m2• 1 suíte,

2 quartos e demais dep. e ainda

1 casa.de madeira na frente

CASA ALV. - R. Júlio Spredemann, 20 - João

Pessoa. Área total: 519m2•

Construída: 117,00m2. 3 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc,

lavanderia e garagem

CASA ALV. - R. Artur Breithaup!, 943 - tot,

Firenze I - Chico de Paula.

Área total: 1.131 9,00m2• Área construída;
114,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala,

Cozinha, bwc, e garagem

CASA + GALPÃO - R. Nova Trento, s/n -

Schroeder. Área casa: 100,00m2 e galpão:
11 0,00m2. C/l suite mob .. 2 quartos, sala,
cozo rnob., bwc, lavanderia e garagem. Área

total: 800.0om2•

Divinópolis - Ilha da Figueira - Área total:

SOl ,98. Sendo: frente cf 22,30m. Fundos cf
28,00m. Lado direíto c/29, 10m. Lado

.esquerdo c/17,98m

. Próx, FAMEG - Guaramírim - SC. Área total:

650.o0o,00m2. Sendo frente cf lo7,00m, lado

direito cf 660,00m

Ziehell - Schroeder, após Posto Salomão.

Área constr. 8.281,35m2. Sendo frente cl

115,50m, lado direito c/71,70m.

tot, Ribeirão - Área total 400.078,Oom2•
Sendo frente c/l.100,00m2

TERRENO - R. Amabile Tecilla Pradi. CI
560,00m2 14x40. R$ 28.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI2346

TRINDADE
M O V E S 276-3231 splimoveis@netuno.com.br

CORREIO DO POVO 15B

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA
R. RQinoldo Rau, 60 - Sala 06 - Ed. Market Place

COO 029 - VILA RAU -

Apartamento - dois

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro,
garagem.
Valor R$ 72.000,00.

COO 030 - VILA RAU -

SALAS COMERCIAIS - em

frente a faculdade -

excelente ponto.
Valor R$ 45.000,00.

COO 050 - EDIFICIO ANITA
GARIBALDI - CENTRO -

APARTAMENTOS EM ALTO
PADRÃO, UM POR ANDAR -

Medindo 296,00m2 de área útil,
Suíte com closet e banheira de
hidra, 2 suítes, sala de TV, sala de
estar, sala de jantar, dep. de
empregada com banheiro, lavabo,
cozinha, dispensa, 3 sacadas, 3
vagas de garagem, deposito.

COO 052 - SAINT SEBASTIAN
RESIDENCE - UM NOVO CONCEITO
EM MORADIA - apartamentos
mobiliados para pool de locação -

entrega em 2005 - Financiamento
direto com a construtora

COO 056-
RESIDENCIA
NOVA - CHICO DE
PAULA

(entregamos ela
pronta) medindo
1 06,00m2 com 02
quartos, sala,
cozinha,
lavanderia, bwc,
02 vagas de
garagem - Valor
R$ 63.000,00.

COO 102 - CENTRO -

APARTAMENTO EM
ALTO PADRÃO, DOIS
POBANDAR - Medindo
165,00m2 de área
privativa, com 1 suíte, 2
qtos com sacada, sala
com sacada, cozinha,
área de serviço, bwc
social e de serviço.
Prédio com salão de
festas, piscina, área para
sauna e sala de
ginástica.

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO -

SOBRADO novo, 1 suíte com closet e

hidro, sala intima, sacada, 3 quartos, 2
banheiros, 2 salas; cozinha, lavanderia,

área de festas, garagem -

Valor R$ 165.000,00

- 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, área de festas, 4 vagas de

garagem - terreno todo murado - próximo
a POlicia Rodoviária -

.

Valor R$ 95.000,00

apartamentos com 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavado,

garagem - Valor R$ 150.000,00

medindo 160m2 com 01 suíte, 02

quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc,
área de festas, garagem, portão eletrônico

- Valor R$ 120.000,00

COO 090 -ILHA DA FIGUEIRA
RESIOENCIA - 01 suíte, 03 quartos, sala,
copa, cozinha com mobília, lavanderia,
banheiro, 02 vagas de garagem com

churrasqueira e bwc - terreno todo
murado - Valor R$ 150.000,00

COO 096 - BAEPENOI - APARTAMENTO
com 3 quartos, sala em dois ambientes
com sacada, bwc social e de serviço,

cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem -

Valor R$ 85.000,00

COO 103 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA
com 2 suítes, dormitórios, sala, cozinha, 2 .

bwc social, área de festas, garagem para
2 carros - Valor R$18o.ooo,000

COO 104 - CENTRO - APARTAMENTO com

suíte, 2 qtos, sala com sacada, dep. de
empregada, área de serviço, cozinha
mobiliada. - Valor R$ 105.000,00

COO 101 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA
NOVA medindo 130,OOm2 (14x24) com
urna suíte, 2 qtos, sala, copa e cozinha,

lavanderia, bwc social, 2 vagas de garagpm
e churrasqueira. - Valor R$ 120.000;-110

COO 106 - CENTRO - COBERTURA com

399,00m2 - Valor R$195.000,00

-_._----'-._----�
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727 - TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO - INíCIO - RUA JOÃO JANUÁRIO
AVROSO, c/ área 1.121,25 m2
711 - CASA - CENTRO'- 323,92M2 área construída, térrea 181,91m2 e superior
142,01m2.
712 - SOBRADO - CENTRO - RESIDENCIAlJ COMERCIAL terreno c/627m2, área
construída 420m2, tendo 02 salas, cozinha, copa, 05 bwc, depend., garag. p/06 carros.
723 - SOBRADO - CENTRO - RESIDENCIAlJ COMERCIAL, RUA BARÃO DO RIO
BRANCO, terreno c/700m2, área construída 552,54 m2, tendo 03 quartos, salas, coz.,
02 bwc, área de serviço.Casa mais 02 aptos mais sala comI.
734-CASA DE ALVENARIA- Barra do Rio Corro -loteamento Papp, em terreno de
esquina com 525m2, 1 suíte, 04 qtos, copa, coz., sala, garagem, chur. e mais depósito.
730 - CASA - LOTEAMENTO PAPP - BARRA - C/ cozinha, lavanderia, despensa,
roupeiro, 2 dormitórios com escritórios, closed da suíte, biblioteca, sala de jantar com
lareira. Área do terreno 460m2, área construída 400m2.
718 - TERRENO - Situado nos fundos do lado esquerdo da Estrada Ribeirão Jararaca
Área 144.000m2, e/nascentes de água/3 ribeirões com cachoeiras.
717 - TERRENO - GARIBALDI-Área 20.000.00m2: R$ 24.000,00.
729 - TERRENO - localizado nos fundos do lado direito do Garibaldi. Área

933.500.00m2.

301- APTO - CENTRO - 800m do calçadão com 03 quartos. R$
380,00 + condomínio.
302 - COMERCIAL E RESIDENCIAL - CENTRO - c;' 162 m2, Rua Jorge
Lacerda R$ 880,00
304-Apto Centro- Ed. ProcÓPlo- 2qtos, BWC social, lavanderia com BWC:
sala, cozinha, sacada e garagem. Apto grande - R$ 490,00
312 - APTO RESIDENCIAL OU COMERCIAL - CENTRO - Com 200m',
próximo ao calçadão.

. , .

imoveis) .

www.imoveisplaoeta.com.br

área construída de aprox. 2.000m'.
Completa infra-estrutura, piscinas,

restaurante, estacionamento, 02 poços
artesianos de água.

@j ALUGA

Cód. 759 - SOBRADO NOVO - AMIZADE - em construção com área de terreno de
438,21m' e área construída de 188,53m', c/2 qtos, 1 suíte, 2 salas, cozinha; lavanderia,

sacada e piscina(opcional).

Cód. 744 - SOBRADO COMERCIAL E
RESIDENCIAL - ILHA DA FIGUEIRA - Rua

José Theodoro Ribeiro, com ótima sala
comercial em baixo com estacionamento

próprio e mais apto.

LOTEAMENTO DE CHÁCARAS JACÚ-AÇU
Chácaras de 20 mil a 80 mil m2, escrituradas, com luz e água natural, ótima localização,
apenas 6 Km do centro. Entrada mais parcelamento próprio em até 60meses fixo.
CHACARA "NASCENTE DAS ÁGUAS".
Chácaras de 20 mil a 40 mil m2, escrituradas com luz e água natural em local de
exuberante beleza junto a natureza. Rio Molha apenas 8 Km do Centro. Entrada
facilitada e saldo em até 60 meses fixo.

�;TERRENOS._
005 - NEREU RAMOS - área de 3.900,00m' R$110.000,00
087- BARRA DO RIO CERRO - c/ área de 442,00m' R$ 20.000,00
089 - ILHA DA FIGUEIRA - c/ área de aprox. 24.000m'. Frente p/ R. José T. Ribeiro, em 52m Valor a combinar
095A - NEREU RAMOS - ínt, Zanguelini, área de 391 ,DOm'. R$ 16.000,00
095B - NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 321 ,DOm'. R$ 15.000,00
109 - NEREU RAMOS - área de 11.470,00m' (ótimo p/ indústria) R$ 85.000,00
135 - NEREU RAMIOS - área de 8.820,00m' R$ 70.000,00
155 - CORUPÁ - Com área de 73,320m', com duas nascentes e plant. de eucaliptos R$ 65.000,00
165 - SCHROEDER - área de 15.160,00m' R$ 40.000,00

001 - BAEPENDI- casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. R$ 110.000,00
009. -VILA .�.ENZI- terreno c/ 4421)1' e construção 199,�21)1'. . ....•.. .

.

. -: }$120.000,00blt - QaRMjiOj!Q:Ç�R.RO ..�ªni�ly,çom:.t56,QOm�dé,\CQnstr.· e téÉr�Qo cQmASDJ ,OÓm�i;��R$J;7�;QOÓ:OOk,t2
022 - VILA LENZI - casa alvenaria c/160m' e terreno c/ 800m'.
027- ILHA DA FIGUEIRA - casa mista de 11 O,OOm' e 2 terrenos, Cada um com 441 ,00m'
(Aceita imovel em Guararnirirn)
028 - NEREU RAMOS - c/ 210m' e terreno c/ 450m'. Aceito apto menér valor.
032 - JGUA ESQUERDO - em alv. c/202m' Terreno de 450m'
034 - CZERNEIEVICZ - casa com 335,00m' e terreno com 780m', c/ piscina
(Aceita imovel, carro ou terreno na negociação)
035 - CENTRO - imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/ 700m' e terreno e/570m'
036 - NEREU RAMOS - Área comercial c/ vários imóveis. terreno e/20.000m'.
039 - BARRA DO RIO CERRO - casa em alv., c/200m' e terreno c/345m'.
064 - AMIZADE - de Alv. com 150m' e terreno com 450m'
070 - TIFA MARTINS, com 116,16m' e terreno c/ 350,00m'.

078- NEREU RAMOS - casa de alv c/ 70m' etrreno de 378,00,m'
084 - NEREU RAMOS - casa de madeira c/ 58m' e terreno e/420,OÓm'
096 - BARRA DO RIO CERRO - Casa de alv. e/ll O,OOm' e terreno e/420,00m'
124 - VILA LENZI- eonstr. c/156m' e terreno c/392m'.
148 - SCHROEDER - área de 89,00m' e terreno com 703,00m'. Aceita negociação
161 - CAMPO SAMPIERO - constr de 127,00m' mais edieula de 70m'
169 - ILHA DA FIGUEIRA - casa mista c/120,00m' e terreno c/l.500,00m'

007 - SCHROEDER - c/ área 150.000,00m' com e lagoas
021 - RIO BONITO, com áres de 260.000,00m', e/l casa de madeira, pastagem
091 - JARAGUA 84 - terreno com 30.000m' e eontrução de 140m2
114 - SCHROEDER - c/ área de 26.000m'
129 - SCHROEOER - c/ área de 4.078m2
142 - GUARAMIRIM - Jacuaçu - área de 25.000,00m'.
157 - GARIBALDE ,- com área de 85.800,00m'. (com 02 casas de madeira)
175 - NEREU RAMOS - com área de 145.000,00m'. (com 01 casa mista e 01 alv.)

R$ 110.000,00
R$ 70.000,00

R$ 95.000,00
R$116.000,00
R$197.000,00

Valor a combinar
R$ 500.000,00
R$ 62.000,00
R$ 125.000,00
R$ 60.000,00
R$ 38.000,00
R$ 23.000,00
R$ 93.000,00
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00
R$ 110.000,00
R$ 28.000,00

R$ 65.000,00
R$ 95.000,00
R$ 90.000,00
R$ 25.000,00
R$ 18.000,00
R$ 40.000,00
R$ 65.000,00
R$ 200.000,00
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O n II 275-0606
ImóveIS

CRECI -1959-J
Rua Ex Gp. utnercindo d S'a ,Iva 119, • Centro Jaraguá do Sul

Lotes Urbanizados, com
toda infra-estrutura

Prontos para construir

Residencial
Grun Garten, no

, Bairro Amizade

Residencial Baviera,
no Bairro João Pessoa

Financiamento direto
com a Imobiliaria

.: ... ,
CRECI2377-J

IM'S'B11LI,.,RI.,
.�JiiilItIIf> .COM

VENDA

VILA NOVA Apto c/170m2, sendo 1 suite, 2
dorm, sala estar/jantar, bwc

'

s c/ móveis, sacada c/
churrasqueira, garagem p/ 2 carros, área de fest-as c/piscina.
R$165,000,00

ReI. 20,024 VILA NOVA Apto el 155m2, sendo 1 suite, 1

dorm, sala de estar/jantar, bwc s c/ móveis, sacada c/
churrasqueira, área de festas c/ piscina. R$125,000;oo

ReI. 10.177 BARRA DO RIO MOLHA Casa c/122m2, sendo 3
t-----------;----------=+�:_:_:_�:_:_:_------+_-- ------;--_+_---------__1 dorm, bwe, sala de tv/estar, cozinha, área de festa el

churrasqueira e garagem. R$l 00.000,00

ReI. 10.172 VILA LENZI Casa c/150m2, sendo 1 suíte, 2

dorm, sala de estar/jantar, bwe, cozinha ampla, área de festas.

R$ 75.000,00

ReI. 10.155 CZERNIEWICZ Casa c/ 2 dorm, sala de estar,
cozinha, bwe, área de serviço + 1 kitinete + 1 sala comercial.
Ótima Localização, R$130.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento e/2 dorm, sala de estar, cozinha,

área de serviço, salão de festas c/ churrasqueira, garagem.
R$ 400,00 (Negoclável)�

ReI. 20.003 CHAMPAGNAT - Aparta·
menta NOVO cf suite, 2 dorm, sacada cf
churrasguelra, acabamento em gesso e

granlto.Dllma Localização, alto padrão de
acabamento. R$ 129.000,00. Entrada +

. parcelamento direto com a construtora.

(Use seu FGTS ).

VILA NOVA Apartamento c/ 2 dorm, sala de estar, cozinha,
área de serviço, salão de festas cl Churrasqueira, garagem.
R$330,00

sAo LUIS Galpão de alvenaria cl 236m2. R$ 800,00

ESTAMOS CADASTRANDO
IMÓVEIS PARA LOCAÇAo

);
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371·'-
IMOBILIÁRIA

Ref. 467/Ed. Dom
Ariel: Apto com 01
suíte + 01 dorm,

.-' sala, cozinha,
banheiro,
lavanderia,
garagem p/Ol
carro, sacada. R$
80.000,00 - sendo

Ref. 467/Ed. Dom Ariel:

Apto c/ O 1 suíte + 02
dorms, sala com 02
ambientes, cozinha,
BWC, lavand, sacada
o/churrasqueira.
garagem para 02 carros.

R$ 95.000,00 - sendo
50% de entrada + saldo

parcelado pelo cub -

entrega setembro/05.

dorm, sala,
cozinha, banheiro,
lavanderia,
garagem, sacada,
Vila Nova.
R$ 120.000,00

R�i.',683/4 i 6: Ed.
Alessio Borri -

�Itiriias,unidades -

aptos com 01 suíte +

02 dorms, sala, coz.,
bwc, lavanderia,
sacadas; Qaragem.

Ref. 687: Cobertura
Triplex com 01 su'te +

02 dorms, escritório, bwc
social, lavabo, sala c/ trs
amb, cozo mobiliada, sla
acad., área de festa com

churr+ pise, dep.
empregada, garagem para
02 carros Ed. Jacob

Emmendorfer, central.
R$ 320.000,00

Ref. 599 Ed. EI
Dourado: Apto com

01 suíte + 02

dorms, sala, cozinha
mobiliada, banheiro,
lavanderia,
garagem.
R$ 120.000,00

Ref. 483 Ed. Royal
Barg: Apto com 01
suíte + 02 dorms,
sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
sacada, garagem, Ed.
com sal-o de festas,
piscina.

Ref. 54: Terreno com 1.430,00ms2, localizado na Rua Leopoldo
Gerent, área central.

Ref. 57: Terreno com 539,00ms2 situado. na Rua JosO Emmendorfer,
bairro Nova Bras'lia. R$ 50.000,00 Ref. 474: Terreno com 404,00ms2, localizado na Rua Josél] Stulzer,

Bae endi. R 60.00000

Ref. 533: Terreno com 900,00ms2, localizado no Loteamento Campo
Sampiero. R$ 53.000,00

.
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:! GOL GIII PlUS BRANCO 2004

I �i��O\�R:�4P PRATA :�::CO 2003

i�
CLlO 1<0 Rl, 4PBRANCO 2002

1 FIESTA GL, 2P PRATA 2001

� SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV PRATA 2001

� S10, COMPLETA + GNV CINZA 2001
" ESCORT GLX, COMPLETO BEGE 2000
j CORSA WAGON GlS CINZA 2000
II SAVEIRO 1.6 CLI BRANCO 1999

I ASTRA SEOAN GL, COMPLETO BRANCO 1999

I ��� ��llE SX �::�:O � :::
II

PALIO EL, 4P ROXO 1997

1 VECTRA Gl, COMPLETO (·AR) BORDO 1997
PALIO EX, 2P BRANCO 1997
FIESTA,4P VERDE 1996
ESCORT HOBBY PRATA 1996
S·10, OElUXE, COMPLETA (OIESEl) CINZA 1995
GOL 1.0 CI ROOAS BRANCO 1994
VERONA GLX, COMPLETO PRATA· 1990
FIORINO LX BRANCO 1990
BELlNA l PRATA 1988
MONZA SUE VERDE 1986

FINANCEIRA
VI Votorantiim I Finanças

Peugeot compl.
Fiesta 2p Ar/Oh

Astra Hatch

Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
0-20

m
Gol4p

Gol2p
F-754x4

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

R$ 13.000,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$14.700,00
R$ 15.500,00
R$ 13.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 8.50.0;00
R$ 18.000,00
R$ 7.000,00
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00

Prata
Verde
Preto
Vinho
Cinza
Azul
Branco
Branco
Azul
Branco
Verde
Verde
Cinza
Azul
Preta
Verde
Azul
Branco
Branca
Cinza
Vinho
Vinho
Branco
Bege
Bordô
Vermelha
Vinho
Branco

Uno SX

Ka
. Ka c/opc.
Palio EX 4p
Paratl 1.0 Clopc
Corsa Sedan OL 1.6

Escorl OLX comp 1.8

Flesla 1.0

Fieslal.0

Tipo IE 1.6 compl
Monza OL

Omega OLS comp

Logus OL comp

Logus OL comp
Chevelte SLE

Apolo
0·20

Celta4pc/ar
GollDOO 16v c/ OpC.
Goll.8

GolPlus

Fox4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palió EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
VectraGLS'

Fiesta B_erson c/ OH

Fiesta Berson c/Ar

Blazer 2.4 compl + rodas

Cli04p

Branca

Bege
Vermelho

Praia

Branco

Azul

Vermelho

Branco

Verde

Praia

Bordo

Branca

Bege
Verde

Praia

Praia

Prela
Bege

97

97

97

97
99.

98

97

96

95

96

00

91

00
bege
verde

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - 275-2488 - 9903-2936

verde

cinza

branco

cinza

prata
vermelho

azul

marrom

verde

azul

Vectra GLS

Vectra GNV

Corsa comp
Corsa Sedan

Escort SW

Escort GL

Escort GL c/ ar

Tipo comp.
Uno EP

Gol c/ ar dir. ,

Gol

Golf 1.8 &TI-Turbo
ToyotaCaroU.
Omega CO
Flesta 4p
Tempra 8v
Tempra 8,
COfsa 1.0
Saveiro 1.6
Goll.6
6011.6
GólaX
Uno EP 4p
Uno Mille
Escort Hobby
L-200 4p comp
Escort Ohl.
EscortGL 1.6
Escort L 1.6
Chevll.6
Chevett 1.0 Junior
Caravam 6cc
Versales4p
Fusca 1.500
Fusca
eBX 200
eG 125
Brasllla
0-10 c/baú

ãas
Gas
GasJONV
Ga,
Gas
Gas
Gas
êas
Gas
Ale
Ale
Gas
Gas
Ga.
Dle
Gas
'Ale
Ale
Ale
Gas
Ga"GNV
Gas
Gas
üas
âas
Gas
Gas
Dle

o

O

O

O

O

O

GNV

O

O

O

O

O

O

A

A

O

O

2000

2000

1998

1999

1998

1998

1997

1997

1997

1995

1994

1994

1994

1993

1990

1990

1985

O

O

Pick-up Corsa OL 96

Blazer DL comp 97

Veclra OLS 2.2 comp 98

Corsa 4p limpldes 98

Corsa Classic Sedan 03

04

03

95

Palio 16V comp· ar 96

Palio EX vd!lrv/al/rd 00

Palio EX ar/VII 00

Palio ELX comp 01

Palio Wekend ELX 01

04

Branca

Branca

Praia

Praia

Praia

Pralá
Praia

Cinza

Branco

Branco

Branco

Prelo

Branco

Praia

Courier 1.6L 01

Scenic RT 1.6 comp 02

Kangu 1.6 complela 03

Clio Aul. 1.OH 2 P 04

Clio EXP 1.616V 04

Scenic Erp 1.6 16V 04

00110001 96

001 CL 1.6 MI 98

0011.00111 00

001 P 1.0 16V comp 01

00112.0 03

Pajero Tr4 03

Honda NX·4 Falcon 01

Branca

Cinza

Praia

Branco

Cinza

Verde MeiO

Praia O

Vermelho O

Branco O

Verde G

Praia O

Amarela Q/ONV.
Vermelha O

,

O

G

O

O

O

O

O/ONV

373-0806
373-1881

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 276-3466

prata
cinza

branco

azul

verde

verde

verde

preta
branco

�reto
vermelho

branca

cinza

03 G

00 G

96 G

95 G

05 G

99 G

01 G

94 G/GNV

97 G

03 G

03 G

01 G'

03. G

Brava SX 4p
Clio RLL

Tipo 4p
Renaull.6
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Senic compl.

.

Kadelt
Palio EX

Pampa
Fiesla Class
Palio
0011000

Prelo
Branco
Cinza
Branco
Vermelho
Azul
Branca
Prelo
Praia
Azul
Branco
Branca
Bordô
Vermelho
Bordô
Bordô
Branco
Azul

2003

2001

2002

2000

2002

2001

1999
.

1998

1997

1998

1998

Vermelho

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

branca

cinza

preta
prata
Vermelho

Verde

branco

verde

Palio Fire

Renault Clio

Gol GIII �ower
Palio EX

Gol Special
Astra GL

Gol Special
Fiesta

Corsa Wind

Palio EO

Gol16V

2000
2000
1997
199B
1996
1993
1995
1999
1995
1994
1983
1996
1994
1994
1996
1989
1988
1984
1987
1993
1990
1995
1980
1977
1997
2000
1980
1981

GolI 1.6 sr comp
Gol Gl
Gol CLll.6 el dh
Gol Speeial .

Santana Quantum 1.8 Gl eomp
Voyage
Verona guia compl. 2.0
Fiesta 1.0
Eseorll.6 Gl ale
'Eseorll.6 l
Eseort 1.6 l

,

Verona 1.8 Gil

Pampa 1.8 GIi
Escort letek GLX comp
Courier 1.6 � ar

S10 Cab. Dupla die.
Veelra CD eomp + GNV
Monza 1.8 SlE 4p comp.
Kadell Sl EFI

Opala Comodoro 4p
Furio 1.8i lX compl.
Palio 1.0

rempra 16V 4p eomp!
Tempra 8V 4p eoritpl
Tempra 16V compl
Tipo 1.6!E 4p.eomp
Uno EP 4p el ope

��"<:'>:"'�'*<'��:"'!

1.0/ 4p trio e dh

1.0/ ri ale
1.0 / 4p dh.ldUe
1.0/ 4p vté.ldt
1.0/ 2p trio e ale
1.8 / 2p compl
1.0/ 2p ale

1.0 / 4p Idt.alq
1.0/ 2p alq
1.6 / 4p vte.ldt.dh

preto
bordô
verde
cinza
bordô
cinza
branco

preto
prata
prata
Branco
verde

champanhe
prata
azul

, verme'lho
branco
azul

cinza

branco

branco,

prata
preto
preto
branco

branco

branco

azul

branco

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombi

Clio LR 1.6

F-lODO

Corsa Millenium 4p 1.0
Goll.8 MI

.

1978

2000
1992
1993

1993

���� ·1

1989 I
20Ól
1997

1996

2000

1985

BARRA VEICULOS
2001 RS 31.500,00
1990 RS 5.900,00
1996 RS 11 .500,00
2002 RS 13.900,00
1992 RS 10.900,00
1984 RS 3.800,00
1994 RS 9.800,00
1997 RS 10.500,00
1989 R$ 5.300,00
1993 RS 8.800,00
1993 R$ 8.600,00
1994 RS 8.900,00
1996 R$ 9.500,00
1997 R$ 13.200,00
1998 R$ 12.700,00
1999 R$ 39.000,00
1997 RS 24.000,00
1985 RS 4.900,00
1992 RS 7.900,00
1990 R$ 5.500,00
1995 RS 10.900,00
2000 RS 12.900,00
1995 R$ 9.900,00
1995 R$ 11.500,00
1994 RS 8.900,00
1994 RS 9.300,00
1996 RS 10.800,00

",,);m<=v';"�';'���w.!")"!)m$�*'""'i"0' .:"'nf'�':""'''�

e

Rua: Angelo Rubini s/no B?rra do Rio cerr�i:, ,
Gol 16v - 2000 gas vermelho

Golf GTI 1995 ' gas

2000 gas

1985 gas

2004 gas
2002 gas
2000 die

2003 gas
1995 gas

1999 gas

1991 gas
1988 . ale

1983 die

1999 die

1997 gas

Santana c/ ar + dir

Passat YÍllag'e GL

Corsa Sedan Classic

Corsa Wind 1.0 4p
.Blazer OLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Fiesta Class 4p
Verona LX

Escort L

Mercedes 6Ó8

Toyota Bandeirante
Palio Weekend

branco

branco

cinza

preto
branco

branco

prata
branco

vermelho

vermelho

prata
branco

bege
prata

i"1':;;":"�" '
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MV

Escort GL 1.816V comp:
fiorino furgão 1.5

Conier GNV 1.6

Corsa4p 1.0

Santana GLS compl. 4p
Uno SX 1.0

Chevette Junior 1.0

Gol GL 1.8

Chevette 1.6

Hilux SW 4 die.

Santana GLS 2.0 comp.
\.� 'Pampa L 1.8

CARROSNOVOS E USADOS

Verde

Branca

Branca

Prata

Azul

Branco

Azul

Azul

Vermelho

Cinza

Azul

Vermelha

Azul

Corsa hatch clar 4p

Corsa Wind 2p

Gol City GIII compl 4p

Gol Speclal 2p

Voyage CL

Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille flre Básico

fiesta GL 4p

: I'

i

branco

vermelho

prata

branco

prata

verde

azul

branco

branco

2002

1997

2003

2002

1987

2001

2001

2004

2001

,FINANCEIRA
Vf Votorantim I Finanças

Arduíno 371.;42251!�!�!!,!!�Grubba, 1033 . Baependi I

, ,.;

Palio fire 1.0 4p
02/022000

2000
2000

1992

1998

1992

1992

1986

1993

1988

1994'

1993

fiesta 1.0 4p

Saveiro 1.6 Ac/GNV 2p

Vectra 2.2 comp 4p

Ranger STX 4.0 clestendida 2p

Golll.0 2P

Golll.6 2p

2p

2p

S-10 AC/OH

fusca 1.300 L

Gas

Gas Clio RL 1.0 gas. a/q Itrv

Coro lia XLI 16V. - gas, 4p, compl.
D-20 - die

Escort Hobby 1.0 gas. lim/desm.

fiesta Street 1.0 - gas., 2p, limp/desm.

ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p

ford Ka Image gas., Lim/desm/aq/al/trv

Goll 1.0 gas/llmp/desm.

prata

branca

preta

Gas

prata

prata

branca

verde

branca

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas Peugeot 106 Selection - gas., Lim/desm/aq verde

Ranger XL Cabo Estend. - gas., comi. Branca

Fone: 370-2109

Senic RXE

Gol

Gol GIII8V

,I Gol Limp/Des

Escort GL 1.6

Escort GL

Polo Classic
Fusca
Fusca
Fusca
Goll.0 1'6V
Gol CL1.6
Gol Plus '

Gol
Gol
Gol S
Kombi

branco

·bege
bordô
branco
·branco

..

prata
azul
·branco

bege
prata
bordô

.
.

'
. '. .

, ,:'i,..'t;:;,�;:�.:.:�A;:.;'_;�;'"f�����-i·;;.j{/1��7�".. ,,-�·

Prata

Vermelho

\Branco
)Branco
Cinza

Vermelho

1996
1997
1974
1973
1977
1999
1988
1996
1985
1985
1985
1995
1990
1979
1974
1978
1999
1979

S10 Executive
Vectra GL
KadeU
Pick Up Corsa

Opala
Tipo
TIpo
Mondeo
Ka CLX
Escort
Escort
Peugeol405
Clio RN 4p
Cryplon
Molo YBR
Biz 100
Sundow
Slrada
Susukl

2004

2003

2003

2000

1997

1996

1995

1995

1983

Prata

Prata

Branco 02/02

Preto �
ii
oe
e
e

04/04

Azul

Branco

97/97
Vermelho

Vermelha Toyota Bandeirantes 4x4 99/99

Branco

2001 R$ 17.800,00

2005 R$ 53.000,00

1989 RS 19.500,00

1996 RS 9.300,00

2002 R$ 15.300,00

1999 R$ 13.400,00

1999 RS 13.500,00

1996 RS 11.300,00

2001 R$ 13.300,00

2002 RS 34.800,00

Honda Civic comp teto+ couro
Galaxle 500
Saveiro
CB 450 DX
Bellna II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
Silverado DLX
Dakota Sport 3.9 CI GNV
RO 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
DOdge/Oart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Goll.0 1.000 Plus
Santana Gll.8 comp

2000
1998
2001
1998
1999
1999
1997
1997
1995
2002
2001
1996
1997
2000
1998
1995
1994
1996

Chassi Branco

Azul

R$ 95.000,Od

RS 138.000,00'

R$ 65.000,00

R$ 47.000,00

Preto
Vermelho
Vermelho
Vermelho
Amarela
Prata
Branco
Prata
Verde
Preta
Prata
Cinza
Branca
Branco
Amarelo
Branco
Branco
Azul
Branco
Branco GNV

Carroçeria Prata

Ou R$ 100.000,00 entro + 27x 1.822,00 lixo '

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

1998 Gas

Chassi Branca

Chassi

Carroceira Branca

2004
2002
2002
2001
2001
2001
2004
1999
2004
2003,
2000
2003
2000
2001
2001
2002
2002'
2002
2004

.

2000 '

2002
2000�

93
17
86
89
86
85
99
9.8
99
88
90
00
96
76
02
99
97
03
96
95

311-0802
311-8281

Verde
Branca
PraIa

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

02

Blaser 4Cc
Vectra GL 2.0
Corsa Seda. 1.0 4p
Corsa Seda. 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wi.d 1.0 2p
Corsa Wi.d 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
KadeU 1.8 2p
Uno Fire 1.0 4p
Uno Smart 1.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio EU 1.0 2p
Gol Gllll.0·16v 4p
Kombi eDvid.
Escort Hobby
Escort HObby
S10 2.2 2p
CG 125

Branca
Vermelha

Azul

03
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinza
Azul

Bege
Branca
Verde
Prata
Branca
Vermelha

00

02

91

88 Prata

prata
preto
branca
azul

preto
grafite
azul

Plata
prata
prata
prata
branco
preto

Branco 1999

1998

2003

2003

2002

2001

2000

1999

1999

1998

2000

1997

Branco

GNV

GNV

Tempra HLX comp.

Branco Gas
Goll.0 2p

Santana 2.0 compPrata GNV

GNV M.gan. RXE comp

L·200 4'4 compl

F·l000

F:l000 CD comp

Verona GLX 4p

Alfa 164 .omp

Monza SI/E

PratL

Branco Gas

Azul lo Gas

Prata Die

azul Branco GNV

Branco Ale.
GasAzul

Pretà Die Calibra comp

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
Gas

Honda fit LX comp
Gol Plus comp ,

Gol Power CI Trio/OH
Palio Week. Comp '"
Scenlc RXE 1.6 comp
Corsa ·Sedam c/trio/Ar
Corsa 4p/flex comp
Vllctra CD compl +.GNV
Corsa 4p Trio e Oh
Fiesta Personalite
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenic RT 1.6 comp
Courrler
Corsa Hacth Mod Novo cl Triolar
Palio Wekend ELX comp
Palio ELX 1.3 fiel
Astra Sedam GLS comp
Clio RT comp
Vectra GL comp

Cinza

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola cll eixo
Kombl standerclll lugares
Escort.Xr3

Golt GTI comp

Goll.000

Paratl CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passat

Preto 1999 Ga.

Branco 2000 GNV

Branco 1999 GNV

Azul

Vermelho

1993

1989

1990

1994

1994

1988

1994

Ale

Ole

Prata Die

Verde Die

Bordo Ale

Azul

Azul

GNV

.,';" �r...,."

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

prata
preto
branco
branco
cinza
cinza
prata
prata
bege
cinzq
branco
vermelho
azul
branco
cinza
verm

bco

R$ 12.500,00
R$ 21.000,00

RS 6.500,00'

R$ 8.900,00

R$ 5.800,00

RS 13.800,00
RS 11.500,00

RS 13.600,00
R$ 11.300,00
R$ 7.800,00

R$ 12.000,00'

RS 2.300,00

RS 2.300,00

)
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22C CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

10 Ervino Schuster. RS
10.000,00 à vista. Tr: 273-
5203 ou 371-2342.

CENTRO Aluga-se kitinet na
rua daWizard. Tr: 8802-1180.
Micheli.

PRECiSA-SE Rapaz p/ dividir
no centro. Tr: 275-2979.

'" dA

IMÓVEIS VILA LENZI c/ 72 m', e

terreno de 449m'. R$
28.000,00. Tr: 371·2656

CENTRO Procuro alguém que

já tenha apto, p/ dividir Tr:

8813-7738,376-3740.

VENDE-SE Ou troca-se
sobrado por imóvel de menor
vir. Tr: 371-3132.

EDIF. MENEGOTII Vende

se, toda imob. Tr: 370-'01 03.

ÁGUA VERDE Vende-se,
mista c/ 3qtos. 2sl. 2ez. R$
55.000.00. Tr: 371-3'393 ou

VENDE-SE De mad. c/

9152.7791.
terreno de 450 m'. Tr: 370-
7228 ou 9919- 8533.

PRECISA-SE de moça para
dividir aluguel, próx. Centro.
Tr:371-3571 após 14hs. /.

PRECISA·SE de qto.p/
alugar próx. a Igrja São
Judas. Tr: 372-2000.

PROCURA·SE Quarto p/ VENDE.SE Próx. à Preto cf 4
alugar em casa de família, no

q tos. c I s u í t e s . R $
Centro p/ 1 moça. Tr: 9108-
49860u275-1656.

120.000,00: Tr: (47) 326-
6565.

PROCURA·SE P/ alugar em VENDE-SE _ De alvenaria no
Corupá paga-se até R$

101. Sirinzi. 100m' el Zqt, sI.
250,00. Tr: 375·2093.

cozo bwe. R$ 48.000,00. Tr:
273-1620 ou 9923-8560.

AMIZADE Vende-se, próx. PRECISA.SE Rapaz pi dividir
Arsepum. si, eoz, bwe. R$ no centro. Tr: 275.2979. PROCURA·SE Alguém que

47.000,00. à vista. Tr: 376- já tenha apto. no Centro pi
1329. PROCURA-SE Alguém que

dividir. Tr: 275-2747, 376-

já tenha apto. no Centro p/ 37400u88137738.

TROCA·SE Em Toledo PR- ALUGA-SE C/ 2 qtos. dividir. Tr: 275-2-747, 376-
por uma em Jguá do Sul. Tr: garagem. eondomlnio 37400u88137738.
145) 277-9555 ou 273-0974. incluso. Tr: 372-1395.

rr:IJIIIIIIa VILA NOVA Precisa-se de

� ALUGA-SE C/2 qt no Rau e moça pI dividir aluguel. Tr:

_ Vila Nova. Tr: 8409-0953.apt 9975-7291.

RIO MOLHA Vende-se, alv.

e/4 qtos. terreno de 3.700m'
à 1,5Km da Pref. aceita-se
carro. R$ 55.000,00. Tr: 9979-
9188.

RAU Aluga·se prõx. Samae
e/2 dormit, gar. privativa.Tr:
8409-9605.

SANTO ANTÔNIO Vende
se, 15,50 X 25. lad. esq. R:

VILA lENZI No Edif. Ilha dos

VENDO: Sobrado Alvenaria 130mts Vila Lenzi Rua Francisco

Pirman,4 Dormitórios, 1 Suíte, cozinha outras

dependências com mais uma casa nos fundos de
madeira com rua particular.Vaior dos dois imóveis:
RS 128;000,00

Casa Alvenaria Vila Lenzi 184mts Rua Paraíba n= 124

Dormitórios,l Sala,l Cozinha, garagem para 3 carros

outras dependênciasValor: RS 85,000,00

Casa Alvenaria Rua Francisco Pirman Bairro Vila
Lenzi160mts construída para sobrado 3 Dormitórios, 1

Sala,l Cozinha, 1 BWC, garagem para 3 carros, Outras

dependências Valor: RS 90,000,00

Sobrado com salas no terreno ponto comerciai
área construida 437m2 Rua Leopoido Malheiro 125
Centro RS 450.000,00

Terreno ponto comercial Rua jorge Czenewicz nO 37

esquina ao lado do pama 1.300 m R$ 200.000,00

Cháca'ra . Nereu, 8s.000m, casa, rancho, luz, fonte
natural, próximo Estância. RS 85.000,00

Chácara - Corupá, cf 23.000m, próximo centro, com
uma casa, rancho, luz e água natural. R$ 90.000,00

VENHA TOMAR UM CAFÉZINHO CONOSCO!!

• MAIS chance: ( (04) quatro
mensais)
• MAIS: (sem taxa de insclição)
"' MAIS: ( sem fundo de reserva)
• MAIS econômico: (menor taxa)
* MAIS prêmio: ( extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)

.

• MAIS flexJ�ilidade: (antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

e: ( FGTS pode ser usado .

,

IS: ( últimas (60) parcelas sem
ministração e sem seguro)
IS, MAIS: (confra com o

Representante, abaixo)

RODC)BE�S�

501,90
585,55
�69,20'

'iZ,5g�5
'920;15

1.171,10
1.505,70
,.1:.673;00 Confira outros créditos

Silver Serviços Ltda

Rua: João Januário Ayroso, nO 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

l�� . _

VENDO APARTAMENTO ALTO PADRÃO

Praia de Piçarras, 208 m2, mobiliado
(móveis sob medida), 1 suite, mais 2

dormitórios, banheiro social, ampla
cozinha, copa e estar integrados,

churrasqueira, amplo terraço, área de

serviço e garagem. R$ 300.000,00.

Recebo carro ou imóvel de menor valor
.

como parte da entrada. Parcelo saldo.

Contato com Silvia

47371-8227 ou 47 91025735

Açores,e/ suíte mais 1 qto cf
bwc, garagem. RS
75.000,00. Aceito terreno em

troca até R$35.000. TR:
9137-5573.

.. I
I

COMPRA·SE No Baenpendi
ou Amizade. Tr: 9905·1736.

1VENDE·SE Na praia do
Ervino cl escritura. Tr: 371-
3132.

VILA NOVA Aluqa-se próx,
Cluhe Beira Rio, cf 2-qtos
garagem privativa. Tr: 8409-
9605.

VILA NOVA Vende-se, 1

suíte, 2 qtos área de serviço,
eoz. Sacada, ehur. RS:
125.000,00. Tr: 9969.-4207.

VENDE·SE 681 m', próx.
Madri. Tr: 371-3509.

-i'dVILA NOVA Precisa- se de

moça p/ dividir aluguel. Tr:
9975-7291. ALUGA·SE Ou vende-se,

estamaparia cl sala e

gravação. Tr: 373-0263.PRECISA-SE Rapaz p/
dividir no centro. Tr: 275-

2979. LOJA vende-se. no centro de

Jguá. Tr: 9975-4389.
PROCURA·SE Alguém que

já tenha apto. no Centro pf
dividir. Tr: 275-2747, 376-

3740 ou 88137738.

SCHOROEDER • Aluga-se
área industrial ou galpãO. Tr:
373-0263.

RAU Aluga·se próx.Samae VENDE-SE Restaurante e

elZ dormi!. garagem lanch. Centro. eompl. Tr: 276·
privativa.Tr: 8409-9605. 2214 ou 9128-8282.

VILA LENZI No Edil. Ilha dos VENDE·SE Salão de Beleia,
Açores,e/ suite mais 1 qto cf c/ clientela foramda. Tr: 275-

bwe, gar. R$ 75.000,00. 0975 c/Eliane.
Aceito terreno em troca até
R$35.000. TR: 9137-5573.

VILA NOVA Aluga·se próx. �
Clube Beira Rio, c/ 2 qtos �
garagem privativa. Tr: 8409-
9605. VENDE-SE Sítio. 75.000.00

m' cl nascente de água.
Troca-se por carro. R$
12.000,00. Tr: 375-2781.

VILA NOVA Vende·se, 1

suite, 2 qtos área de serviço,
cozo Sacada. Chur. RS:
125.000,00. Tr: 9969-4207. VENDE·SE Sitio -na R:

Wigando Méier c/ 12.500m'.
R$ 10.000,00. ou troca-se

por mater.de constr, Tr: 370-
3141 c/Eduardo.

VILA NOVA Precisa-se de

moça p/ dividir aluguel. Tr:
9975-7291.

Móveis Usados

FIGUEIRA
MÓVEIS NOVOS E USADOS

370-3141
Rua José Teodoro Ribeiro, 1365

Ilha da Figueira - PrÓx. Posto Pérola

SÁBADO, 12 de Fevereiro de 2005

lotes financiados
VENDE

GALPÃO INDUSTRIAL COM 3.500M2-

FIGUEIRA

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

1-CAMPOSSAMPIERO II - JARAGUÁ
ESQUERDO

2-CONSTANTINO PRADIII - JARAGUÁ
ESQUERDO

3-0URO VERDE - BARRA

4-FIRENZE II - CHICO DE PAULO/JGUÁ
ESQUERDO

CONDOMíNIO FECHADO

1- FLAMBOYANT

2-TODOS COM UMA PEQUENA ENTRADA

E O, RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcalto
Av. Mal. Dedoro, 1179,
if 371-1136

VECTRA Vende-se, CD 2.0,
16V. 97 eompl. R$ 16.500,00
+ finane. ou R$ 22.000,00 à
vista. Tr: 9118-0313 ou 273-
5542.

DEL REI Vende-se, 83 cornpl.
Branco. R$ 3.200,00. Tr: 370·

VECTRA Vende-se, GL 4468

eompl. R$ 19.000,00. Tr:
9962-3664. ESCORT Vende-se, 97. GL.

1.8. 16V. compl. R$
13.500,00. Tr: 9978·2803 c/
Fagundes.

VECTRA Vende-se, CD 2.0

16V branco. R$ 22.000,00 á .

vista ou R$16.500,OO +

eons. Tr: 273-5542 ou 9118-

0313.

FIESTA vence-se, 97, 4 ptos.
RS 3.500,00. + 30x de

289,00. Tr: 9953-9966.
ASTRA vende- se, GL,
branco. 99. cornp'. OU troca
se por astra 2 ptos.OO Tr:
312,2907. Fl000 • vende-se. 89. ótimo

estado. Tr: 371-8437.
-

CORSA Vende-se, Sedan. 97
1.6 compl. R$15.000,OO.

COMPRA·SE S j O cabine
dupla ou Blazer. G. Tr: 374-
1117 ou 9975-0117.

KA Venda-se . 99. cinza c/ aI.

BRAVA Vende-se, 02. SX. R$12.400,OO. Tr: 371-0465 ..

AR, OH. rodas. R$ 23.800,00.
Tr: 371-3214 ou 9117-8880. MONDEO Vende-se, 95,

SLX. compl. Tr: 376-1372.
..,

CORSA vence-se. super. 97,
TEMPRA Vende-se, 97, 8V.

4ptos. R$10.000,OO. + 10x R$ 5.000,00 + 36x R$ MONDEO - Vende·se, 97

R$313,OO. Tr: 9131.6139. 394,00. Tr: 9975-0117 ou ccrnpl. ótimo est R$
374-1117. 17.000,00. Tr: 371-3298.

CORSA Vende·se, 99,
branco, 2ptos. R$ 12.000,00.
Tr; 8802-8965.

TIPO Vende-se, 95. preto IE, VERONA vence-se, 1.8. Glx.

eompl. 4ptos. R$ 3.500,00 + G. R$ 6.500,00. Tr: 8813-
31x RS 245,00. Tr: 376-3274 3256.

ou9121-1745.KADET Vende-se, GL, 96. Tr:
370-5627 ou 9928-2981. ESCORT - Vende-se, 98. 4

pto, compl. cinza, aceito carro

de menor ou maior vir em

troca. Tr: 372·0230.
MONZA Vende·se; 87, SLE.
R$5.000,OO. Tr: 9602-2747.

PREMIUM Vende-se, 89.

cornpl. 4 ptos. R$ 5.500,00.
Tr:371-5917.

,

:�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 12 de Fevereiro de 20.0.5 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIODOPOVO 23C

)4_mauri
'Motos

(371-1970]
Compra - Vende
Troca - Financia

Não FechamosAlmoço

USADAS
1995

Titan 125

_I�.·""'---·
Titan 125 verde 1998

1IIISJ1M1•.....,,�;_
Titan 125 vermelha 1997

S

YBR 125 K-----R$.1o.7,1o. R$ 11.91@,QO;;:;.R$2o.4,1o.
C 10.0. BIZ ES��R$ 10.9,43 R$ 13. 193,o.O",-R$ 225,98
CG 150. KS;:--R$ 116,58 - R$ 14.142,o.o.--R$ 242,24
CG 150. ES-�,...-R$128,37 R$15.876,o.O-R$ 271,93
XTZ 125 K-----R$134,94 R$16.332,o.O-R$ 279,75

,
NXR 125 KS- R$ 137,65 R$16.669,o.O-R$ 285,77

,
NXR 150 E,SD�$ 171,87 70 mesesTwister250---H$.193,91 R$ 20.070.,00.-- $ 362,21Yamaha XT --- R$193,14 -

$
. ..

li d 250 R$ 212 47'
• R 21.988,Q $ 396,83

.

orna o ,-;'1...... '.,'. - R$ 24,520. $.442,53

R$1b��à����t223,65 �g�:i��tOâ��R��b6:��
R$ 13.193,o.o.--R$ 284,39 R$ 3o..740,Oo.--R$ 522,55
R$14.712,00--R$ 317,13 R$ 33.55o.,Oo.-R$ 570.,32
R$ 15.876,00-:R$ 342,22 R$ 35.327;Oo.--R$ 600.,53
R$ 16.669,00--R$ 359,32

-

R$ 36.160,Oo.:-R$ 614,69
R$ 18.444,00--R$ 397,58 R$ 38.76o.,Oo.-R$ 658,89
R$ 20.130,Oo.--R$ 433,92 R$ 44.740,00--R$ 760,54

correção através da tabela do fabrtc�nte

_!ljllf"'!I,••r.4%l'I&�d�rlªJ!_
Horario de Funcionamento .';lr;�="I••��.Jt4

Das 8:00 ás 19:00
Gol1.8 branco 1989

arvlstta de um de nossos

representantes/o

Mm.n�m1i�!I!W_4i1._wtil..",=,,'''L_ .. ,�.,. ,

acessórios automotivos

Rua Fritz Barfel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

-= (47) 372-2900
Rua 25 de JUIJ 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- se
E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

NOVOS ACESSÓRIOS'_PARA PERSOt\jALISAR S,EU FOX _

� .�. ,.' . �, . ,

Bagageiro pi cargas Santo Antonio

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

personalização para Fox.
Com design avançado que
oferece visual esportivo,

, robusto, delxanen-e com

aparência de off·road.

AdesIvo de
PersonallzaçAo

Alargador do
Pára·lama

VENHA CONHECER ESTA
NOVIDADE!

-

.

.

,
.
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u Volks do [eito que você queria ..
Uma linha completa de acessórios internos e externos

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do S_IJI - se
-

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124
caragua@caragua-veiculos.com.br

"
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2004
2003

GOL GIII PLUS BRANCO
CLlO 1.0, 4P BRANCO
PALIO FIRE, 4P PRATA 2003
CLlO 1.0 RL, 4PBRANCO 2002
FIESTA GL, 2P PRATA 2001
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV PRATA 2001
SI O, COMPLETA + GNV CINZA 2001
ESCORT GLX, COMPLETO BEGE 2000
CORSA WAGON GLS CINZA 2000
SAVEIRO 1.6 CLI BRANCO 1999
ASTRA SEDAN GL, COMPLETO BRANCO 1999

��� ��LLE SX ::::;0 :::: fi

"I'.','
PALIO EL, 4P ROXO 1997 I
VECTRA GL, COMPLETO (·ARl BORDO 1997 �
PALIO EX, 2P BRAN�O 1997 �

}; ���S�:T�DBBY :::�A :::: II S-10, DELUXE, COMPLETA (OIESELl CINZA 1995
li GOL 1.0 CI RODAS BRANCO 1994

� VERONA GLX, COMPLETO PRATA 1990 �.

,\'j FIORINO LX BRANCO 1990 !i
BELlNA L PRATA 1988 J

�,�",/�Y�",����E�% JiJiVJwili�;m��,!!",,'l!lli;,,,w ..19,,,8..6 ,/

Brava SX 4p 03 Prelo
Clio RLL 98 Branco

Tipo 4p 96 Cinza
Renaull.6 98 Branco

Honda Civie 94 Vermelho
Mercedes C180 95 Azul

BMW Americana 95 Branca
Calibra 95 Prelo

Senie eompl. 00 Praia

Kadell 98 Azul
Palio EX 97 Branco

Pampa 93 Branca

Fiesla Class 00 Bordá
Palio DO Vermelho
Gol IODO 96 Bordá
Fiesla novo 03 Bordô
Kia LS DO Branco

Omega c/ kil gas 94 Azul
Slrada el. kil gas Dl Branco

FIESTA - Vende-se. 95. R$
4.500,00 + 13X de R$
320.00. Tr: 9909·5503 ou

8405·9633.

KA Vende-se . 99. cinza c/
AL. R$ 12.400,00. Tr: 371·

0465.

PAMPA Vende-se, 1.8, azul,
94. R$ 7.400,00. Negoc. Tr:
372-0665.

MONDEO Vende-se. 97, top
de linha, estudo troca. R$
18.500,00, parto Tr: 371·6000
ou 9991·6798. RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

MONDEO Vende-se, 97,2. O.
16V, compl. RO. 84.000 KM, ASTRA· Vende-se, Gl. 99, APOLO· Vende-se, rodas
ótimo est. R$ 17.000,00. Tr: branco compl. ou troca- se por esportivas, AR. Ótimo est. Tr:
371·3298. astra 2p. ou corsa sedan. Tr: 9141-2513.

372-2907.

FUSCA· Vende-se, 81, ótimo
estado. Tr: 9602·2747.

371·59.17.latoaria nova c/ motor na

garantia. R$ 3.100,00. Tr:
372-3556.

8806·9250.

GOL - vende-se, GT. 86. R$
4.500,00. Tr: 9962·3664.

GOL . vende-se, branco

97/98. R$ 12.000,00 ou

R$5.0000,OO + 20x R$
390,00 nego Tr: 370·9163.

FUSCA· Compra-se, 69 ou

inferior. Tr: 372·3922.
FUSCA· Vende-se, 78, bege.
R$ 2.800,00. Tr: 370·4468.

fUSCA . Vende-se, 75,
amarelo claro, lata, motor

1.600 e pneus, ótimo est. R$
2.500,00, aceita-se moto. Tr:

APOLO - Vende-se. gl. 1.8,
gas. 90. R$ 4.500,00 +5x R$
264,00 fixas. Tr: 9979·0605.

FUSCA· Compra- se, pg. à
vista até R$2.000,00. Tr: 371·
5917.

GOL· Vende-se, BX. 81. R$
2.500,00. aceito troca. Tr: GOL - Vende-se, especial,FUSCA Vende-se. 77.

SON
compra - vende - troca - financia - novos e usados

Revendedora excluslca da região de Reboques Plrâmicos

Slratus comp 96 verde mel G
Goll.0 MI 97 branco G
Goll.8 (bolai 95 preto G
Chevelle 89 bege A
8ellna ll.6 86 bege A
Escor' Europel GLX completo 98 azul G
Escort Ghla 89 verde G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Brasllla 80 branca G
Voyage 86 verde A
Jeep em couro/dh!frela a disco 65 Bordo G
Gol Preparado (De Corrida) 97 Azul RS 6.500
Opala SlE compl ' 89 Verde A
Audl A3 1.8 T lurbo 98 prelo G
Fusca 77 bege G
Pampa 1.8 91 prata G
Omega Suprema GlS top linha, compl. 93 azul G
Elba 88 azul A
Gol 84 branco G
F-l000 Gab. Dupla comp. Turbo 84 praia O
Uno 1.6 comp 93 praia G
êseert Xr3 1.8 comp 91 azul G
Kadett vd e trv elt, e dlr 93 prelo G

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

1.8, 8 válvulas, 2pts. R$
14.500,00. Tr: 9138·7591 c/
Reginaldo ou Mônica.

370·4810 ou 8803-7468. Tr: 372·0389 ou 9143·0509.

GOL - Vende-se, 95 c/ som.
Rodas esportivas e pneus
novos. Tr: 375·2136

.GOl . Compra-se 91/94. Tr:
376·1293, c/Glaudecir.

GOL - Vende-se, Special,
02/02, desem., vd.v., doc.
Quitada até final 9, branco,
aceito troca menor vir. Tr:

GOL . Compra-se, Glll, 8V,
02/03, ou celta VAC, 03/04.

GOL - Vende· se, branco

02/02. AR. Aceito troca. Tr:
370-4810 ou 8803·7468.

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( ) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2-- Ao lado da Joa Vídeo Locadora Marea ELX 99 azul Celta 2003 - 2p básico

Rede renault. Mais de 150 Concessionárias no Brasil

Liberte ITAJAí
346 - 7400

BLUMENAU
322 - 8800

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ
370 - 6006

Renault C:lid�
,

Promoção válida de 15/01 a 28/02 de 2005 H i -FIex
Vale do Ita] aí e Litoral Norte - SC

Financeira Renault I.groupe. RCI Banque

(1) IPVAGrátis para a Linha Clio (exceto AuthentiqÍJe e Hi Flex). (2) Taxa de juros válida para a linha Clio Dynamique, Expression e Privilége 04/04 e 04/05, nas seguintes condições: financiamento peloCDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor à vista
+saldo financiado em 24 vezes com 0% de juros +IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para as linhas Scénic 04104 e 04/05 e Mégane 04/05 e anteriores, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) comentrada de 50% do valor à vista + saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário, Financiamento Renault através da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à ana 'lise e aprovação decadastro. Taxa deAbertura de Crédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (4) Preço à vista sugerido do ScénicAlizé 1.616V 04/05, com frete incluso, cor solida, sem op'cionais. Não estãoInclusos os valores de pintura metálica e opcionais. Oferta limitada a unidades em estoque na Concessionária. (5) Preço à'vista di Clio Sedan Authentique 1.0 16V 04/05, com frete incluso, cor sólida, Não estão inclusos os valores de pintura metalica e opcionais. (6)Preço à vista do ClioAuthentique 2P 1.0 8V ,Sem air bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais, Preço válido somente para a aquisição do veiculo pela internet, com frete incluso para Todo o Brasil. Ofertas válidas
na data de veiculação deste anuncio ou enquanto durarem os estoques, Fotos "para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e / ou reterem-se a versões especificas. A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de
seus veiculas sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas,

.

�----------------�------------------------�v
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azul. R$ 1.500,00 e assume PNEUS Vende-se, 5.
financiamento. 19x R$ Firistine 660. aro 15. Tr: 371-
231,00. Tr: 8803-7474. 9157.

GOL I PLUS - Vende-se. 96. CBR Vende-se, Honda 450. VENDE-SE Som pi carro
Pessoa assume o financio ou 89. R$· 6.900,00. Tr: 374- Kenwood el controle.ex el 2
entrego quitado. R$ 11170u9975-0117. sub 10. R$ 400,00. Tr: 370-
lÓ.500,00. Tr: 273-1860. 8384.

5G TODAY Vende-se, 90
GOL - Vende-se, special, ótimo est, R$ 2.100,00. Tr:
vermo 02/02. Tr: 370-4810 ou 9102-9891.
8803-7468.

VENDE-SE Jogo de rodas el
pneu 14 pi fusca. R$ 80,00.
Tr: 273-6624.

TITAN Vende-se, 150. 05.
GOL - compra-se, 96 ou 97. 6.300Km. R$ 4.200,00. +

Tr: 372-2907. 18x R$ 122.00. Tr: 273-
0241.

GOlF - Vende-se, gl 1.8,MI;
97, 4pto, branco, compl. CI
trava central Tr: 9936-1304
ou371-8153.

VENDE-SE Carta de crédito
bis contemplada. cl partida.
R$ 5.880,00 49X pg. falta 11 x
de R$ 113,72. Tr: 276-0440.

lOGUS Vende-se, 95, GL
1.8. R$ 9.000,00. Tr: 9953- VENDE-SE Moto CG Todey APARELHO Vende-se, de

2642.c/Junior. 90. R$ 2.100,00. Tr: 9102- ginástica. Atletick. cl vídeo.
9891. Tr: 275-0707 ou 372-2018.

PARATI SURF - Vende-

94/95. 1.8, azul. orig Lt e ld,
R$ 10.950,00. Tr: (47) 379-

1314 ou (47) 379-2573 ou

9161-1461.

VENDE-SE YBR 04/05. ou BERÇO - Vende-se. R$
troca-se. assumirfinane. 23x 120,00. Tr: 370-5576 ou

R$170,00. Tr: 9141-7288. 9952-8812.

PARATI - Vende-se, 92, YOSUNG Vende-se ou troca- CACHORRO vende-se

impecável, rodas esportivas. se. 97. Tr: 371-9311. f i I h o t e s d e C o o k e r,

R$ 8.300,00. Tr: 9979-0605. desverminados, Lindos. Tr:

370-0975, após 19hs ou

997H052 cl Denis.SANTANA - Vende-se, GLS,
1.8,87 à alc. preto. RO. VE.
AR. OH. bancos de

APOLO - Vende-se, rodas

esportivas, AR. Ótimo est. Tr:

9141-2513 .

COMPRA-SE

CUR,bateria e amortece

dores novos. Tr: 9922-8567

.
ou 376-4387 ou 372-6650.

020 Vende-se, 89, turbo.
diesel. eompl. prata. CUR e

teto. R$25.000,00. Tr: 376-
2973.

SANTANA - Vende-se ou

troca-se, financ. CU, RO, em
ótimo est. Tr: 276-0397 ou

9103-8986. CÃO Compra-se, flihote
fêmea de Holwailler. R$
100,00. Tr: 376-4112 ou

9963-1576.
SAVEIRO - Vende-se, 1.8, F6000 Vende-se, motor

geração 3.01. Tr: (47) 373- 1113, à diesel,71. R$

1343. 16.000,00 Tr: 9973-9654.

COMPUTADOR Vende-se,
HO. cl 6.4 GB. Samsung.
R$100,00. Tr: 9992-9300.

MÁQUINA Vende-se, 2
retilineas Shima Seiki e 1
eoniealeira pi 8 cones. Tr:
8808-5378.

COMPRA-SE Casa de

boneca. Tr: 9101-3494 ou

371-8772.
MÁQUINA Vende-se,
digital, seminove. R$ 300,00.
Tr: 9991-6696.

COMPRA-SE Brinq. de

parque infantil ou play
ground. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.

MÁQUINA Vende-se, reta

industrial, Singer. Tr: 275-
0707 (hor. come.)

COMPRA-SE

pi bebê. Tr:

9101-3494.

Chiquerrinho MÁQUINA Vende-se,
371-8772 ou fotográfica. Vivitar. Mod. PV

311 B. R$ 250,00. Tr: 9992-
9300.

COMPRA-SE Bulfet quente
c/6 ou 8 cubas. Tr: 371-8772 MÁQUINA Vende-se,
ou 91 01-3494. fotográfica, YASUKA, MOO.

MBOO, alto flax. R$ 100,00.
COMPRA-SE Prateleiras de Tr: 9992-9300.
madeiras. Tr: 371-8772 ou

9101-3494. MONITOR Vende-se, 14

Samsung Synemaster. R$
COMPRA-SE Banheira de pé 200,00. Tr: 370-0037.
pi bebê e andador. Tr: 371-
8772.

COMPRA-SE Esteira elétrica
e máq. Overlock. Tr: (47) 459-
0071.

PENTlUM Vende-se, AMO
K6-2-360Mhz-32 Mb de
RAM. R$ 350,00. Tr: 370-
0037.

DOA-SE Berço, fogão,
bicicleta infantil. Tr: 370·

3141.

SCANNER Vende-se, Gênio
modo CS-FC 1300. R$150,00.
Tr: 9992-9300.

Va I e SECADORA Vende-se, de

roupa, Enxuta. R$ 40,00. Tr:
9103-9436.

SECADORA Vende-se,
ESTABILIZADOR Vende-se, Brastemp 4Kg. Tr: 370-0707
Orneli. Mod. 1200. R$l 00,00. ou 372-2018.
Tr: 9992-9300.

TV Vende-se, Panasonic. 29
FRIGOBAR Vende-se, cl controle. R$ 600,00. Tr:
Cônsul. R$ 300,00. Tr: 9932- 371-9242 ou 372-0079
2441.

VOYAGE - Vende-se, 1.6, 84,
gás. preto, em bom est, RS
3.600,00. Tr: 8806-9250.

TV Vende-se, 14 el controle.
CELULAR Vende-se, G055, FREEZER Vende-se, ótimo R$150,00. Tr: 9136-0973.

O�AlA Vende-se, 85 à ale. 4 Panasonic. RS 300,00. Tr: est. R$ 400,00. Tr: 9932.
ptos. 4 cc. R$ 4.000,00. Tr: 9136-0973. 2441.
9133-0757.

VENDE-SE Bis cl partida, em
ótimo est. R$ 3.000,00. Tr:

9102-9891.
VENDE-SE Bis, C 1 00. cl

partida, verde, 03. RS
1.900,00 + 20x de R$
167,00. Tr: 9936-1304 ou

371-8153.

CELULAR .Vende-se,
Siemens C55. R$ 300,00. Tr:
370-2059 ou 9975-8760.

CARROCERIA Vende-se de

TELHA Compra-se, até

2.000kg. Tr: 370-6344

VENDE-SE Aparelho de
som, Gradiente cl 3 cd's. Tr:

IMPRESSORA Vende-se, 379-0110.
matricial. Expson Lx 810. R$
180,00. Tr: 373-3073. VENDE-SE Lacres de

latinha. Tr: 9143-0040.

BIZ Vende-se, 03, c/ partida,

mad. pi caminhão, 8-150 CELULAR Vende-se, MÁQUINA Vende-se, de
longa. R$ 2.300,00. Tr: 370- Siemens MC 60. R$ 500,00. costura Singer. R$ 450,00. VENDE-SE Jornal velho. Tr:
5705. Tr: 370-2059 ou 9975-8760. Tr: 9136-0973.

-

274-8620.

"U m

Assistência Técnica

Especializada

c I i c k em

,

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

HORA tÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAs - R$ 20,00 +

R$ .15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 O km rodado
/rôT

s .u a

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

transportes, canarinho. Tr: O O A - S E C a c h o r r o

273-0516. Dobermam cl 1 ano, porte
grande. Tr: 273-6624.

CÃO -Vende-se, 2 femêas

micro-toy podlle el filhote. Tr:
372-3292.

CELULAR Vende-se, Nokia GERADOR Vende-se,
OPALA Vende-se, GNV. 80. 2 8260 NEO. R$ 250,00. Tr: corujinha, motor branco TROMPETE Vende-se, em

ptos. Ótimo estado. R$ 370-2059 ou 9975-8760. 1.800. R$ 1.300,ÓO. Tr: 376- dó. R$ 200,00. Tr: 370-1968.
6.500,00. Tr: 376-1428. 3945.

CELULAR Vende-se, Nokia TÁBUAS Compra-se, de
SILVERADO Vende-se, 97 el 8265 I el visor azul. R$ HOME THEATHER Vende- caixaria usadas. Tr: 370-6344
OH, GNV. R$ 25.800,00. Tr: 250,00. Tr: 370-2059 ou se, Gradiente (na garantia).
370-6929 ou 9933-1214. 9975-8760. Tr: 8802-3688.

Suprimentos

Venda de Equipamentos para informática.
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Suprimentos

V I d a pessoal

I Móveis

I�-;ormatização
I de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Acessórios

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com ele
você pode chegar a economizar 50% de
seus gastos com tinta! Faça-nos uma visita e

confiraesta novidade,

e p r o f i s s i o n a I "
",

Oferta
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6/9/
12 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada. monitor IS"
drive d ls que te 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E SERVI

371-5917

,7j�)rICl.L./iuIYZ ,

7Jo:srue s 7_;;'J.I'e.s i
j

APOSENTADO
E PENSI·ONISTA

DO INSS
- 1" Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - aUÚllunlca@plop.c,om.blrJI
Rua: ,Mal. Castelo Branco;

VVILLE
REFRIGERAÇÕES

Plantão: 9149-0840

* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras

FONE/FAX: 371-4051 CEL.9905-0202
Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 - Chico de Paula I. Rua Epitácio Pessoa� 5.�.!i�_.C:; ....ntro

� Até 36 meses para pagar;
l Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA ( E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

. �\. FRAN

E_� -STÚDIO FOTOGRÁFICO
J �-b

\J4�l F..... Infan.... Goa_..........
.AI Revelação e Reprodução
.....

�

DETETIVES PARTICULARES

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco n° 411
Sala 3 Jaragua do Sul se

Causas Cíveis e Criminais. Comercio e Industrial, Furtos e Roubos,
casoextra conjugal e desaparecimento de Pessoas •

Fone:372-0556 ou 9912-8114 Atendimento 24 horas

Fone: 370-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasilia - Jaraguádo Sul - sc_

Antiga Anelaie

Sigilo Absoluto

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista

,/ Serviços de Limpesa e Conservação
i SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

I

Computador e Impressora
MELHOR, PREÇO DA CIDADE

Atendimento a domicílio

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
At<Ú4- de� a.� CÚJ4. s� des� de 4«4�_
R�,� eH<-�� <UH-� des� da.A�

Tr.: 372-1309 ou 9123-7162

TERRAPlANAGEM
Rompedor de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

R: \Vi rando fvlenslin - Bae xmdi 275-1101 / 9104-2393

"'..

� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V6,_NDE-SE - Mini-system,
PipI. R$170.00Tr: 370-6651.

VENDE-SE Livro de inglês 5°
e 6°. Take Vour Time e compro
de 7°. Tr: 273-0516

VENDE-S'E Gaita, 120 preta,
amplif. super-6. Tr: 9902-
5259.

VENDE-SE Cx de som P-800
cl 2 microfones. Tr: 9902-
5259.

SECADORA Vende-se,
Brastemp 8 Kg. R$ 380,00. Tr:
371-0742 ou 9903-8855.

VENDE-SE - Play station c/2
controles e 4 memoricard. R$
450,00. Tr: 372-3184.

VENDE-SE Jetski, cl
carretinha. Kawasaki.
R$2.000,OO. Tr: 376-3945.

VENDE-SE Carroça de 1
cavalo cl pneus. R$ 400,00.
Tr: 9979-0605

VENDE-SE Jogo de cozo

compl. + mesa '9 cadeira
branca. R$ 500,00, Tr: 9136-
0973.

PRECISA-SE Doméstica c/
exp. R: Erick Kaufmann. Jguá
Esquerdo. Tr: 275-3725 ou

9933-1220,

CONTRATA-SE
ELETROTÉCNICO
Com experiência (AT e MT),

Mínima de 2 anos,
o Salário compatível com cargo

o Vale Transporte
o Vale Refeição

o Produção
Enviar currículum

servitecl@uol.com.br
Campo Grande o MS

(67) 398-4104

RENDA EXTRA!

1 ° e 2° turno. Tr: 370-6872.

PRECISA·SE De pedrereiro e

servente. Tr: 9918-1052.

.....
�

OFEREÇO-ME PI trabalhar

pintor, Tr: 9902-5259.
PRECISA-SE - Mensalista,
Barra do Rio Cerro. Tr: 376- OFEREÇO-ME PI trabalhar de
0332. mensalista pI registro meio

periodo. Tr: 9104-2210.
PRECISA-SE - Doméstica pI
pernoitar no emprego de seg á OFEREÇO-ME PI trabalhar de
sexo Tr:9992-4168. motorista categoria D. Tr: 370-

1968.
.

PRECISA-SE De costureira pI
cobertura e reta. Tr: 273-0741
c/Odete.

ASSISTENTE DE VENDAS

Masculino ou Feminino

Superior completo ou cursando
02 anos de experiência na função
(atendimento a Clientes/RC via

telefone)
Os interessados deverão enviar

curriculum para
rh@dalilatextil.com.br

Procuramos pessoas com visão

empresarial para oportunidade de

negócio baseado em casa ou

escrítõrln. Liberdade de horário.

Fornecemos treinamento e apoie.
Informações:

(47) 9955-9782/275-3122
com Cláudia ou Andréa

Seleciona
AGENTE DE TELEMARKETING

MOÇAS E RAPAZES

Requisitos:
'l? Ensino médio completo
'n Conhecimento de informática
?? Dinamismo Disponibilidade:
'1'1 Fluência verbal 2' a 6' - 9h às 15h ou 'lfih às 20h30min e

? Bom relacionamento interpessoal Sábados - 9h às 12h ou 13h ás 16h

Comparecer em horário comercial, munido de Currlculum Vitae e 1 foto·3x4.

1\., - A!��a ��I..P�OCÓPiO �omes de Oliveira, 297" Centro "

i i \ ,,\I�kl,;J,,·{:I\;\j\ilf·. laragua do Sul - 275 1364 "". .
' .;I ,.I'"f,.tjoj/�óit4��'!'/� 'ir... .n� ... � )\iof,'",,, 0/ � 'I

OFEREÇO-ME PI trabalhar
como jornalista cl registro
profissional no MTB. Tr: 9143-

PROCURA-SE Marceneiro que 0040.
fabrique mesa e cadeiras
infantis. Tr: 371-8772 ou 9101- OFEREÇO-ME PI trabalhar
3494. como mensalista ou diarista. Tr:

9933-6394

Seleciona

PROFESSORES DE INGL�S/ESPANHOL

Requisitos:
?? Fluência plena
?? Comlsem experiência
?? Tempo parcial/integral

Oferece:
?? Salário compatível
?? Treinamento
?? Acompanhamento didático

II -. Ôperador de Máquina
de Cort!J

Ensino rriédio completo
ou em curso.'

Conhecimento em

informática básica;
dinamismo, agilidade.

II Secretária Executiva
Blllngüe

Cursando ensino
superior em Secretariado

.

Executivo.
Inglês e Espanhol
intermediário.
Conhecimento

intermediário com

ferramentas do office e

ínternet.

SÁBADO, 12 de Fevereiro de 2005

•
. Atendente Interno e

Externo
Ensinomédio completo

ou em curso, ser
motorista habilltado
. em categoria AB,
conhecímento básico

em Informática.

.Orçamentlsta/vehdedor
Ensino médio técnico
completo na área

mecãnica ou elétrica
ou eletro eletrônica.

Conhecimento .

em informática, AUTO
CAD:.leitura e

interpretação de .desenho
,

mecânico.

II Torneiro Mecânico
03 vagas. Ensino
fundamental

completo, conhecimento de
dois anos na função.

II Operador de
Produção

20 vagas. Ensino médio
completo, para atuar em
setor de serralharia.

II Operador de Máquina
Guilhotina} Serra
05 vagas, Ensino
médio completo.

Desejável conhecimento
na função.

.

II ()per�cI�r de..

P�pduçã9
Ensino méÍjid. em curso .

Para ataação em segundo
turno com mOntagem de'

..

,

estruturas metálicas.

II Vendedór Externo
Ensino médio completo.
Ser motorista' habilitado e

ter carro próprio. Vivência
em vendas. Facilidade na

comunicação verbal.

• Auxiliar'Contábil
Cursando ensin8 superior
na área, neces$árl.o �r:n):ino

.

de conhecímentona
função.

• Operador de
Bobinagem

20 vagas. Ensino médio
completo, para ,

Atuação em
..
indústria

dê motores,
em segundo turno..
Necessário residir
na rnlcro região de
Jaraguá do Sul.

• Auxiliar de Produção
50 vagas. Ensino

fundamentál completo '

ou em curso.

Para atuação em

indústria
têxtil e metalúrgica..

.• Torneiro Mecânico'
Ensino fundamental

completo.conheclmento
. de dois anos na função.

• Auxiliar de Produção.
Ensino fundamental

completo.

• Operador de Máquina
Extrusora

05 vagas. Ensino médio
completo. Dois anos de
conhecimento na função ..

• Operador de cortee
Solda Plástica

05 vagas, Ensino media
completo, Dois anos de
conhecimento na função.

• Auxiliarde

Departamento Pessoal.
Ensino médio completo.
Um ano de conhecimento

com rotinas de
.

Departamento Pessoal.
Para atuação em Jaraguá
do Sul. Necessário residir
próximo ao-bairro Barra do

Rio Cerro,

• Auxiliar Químico
Têxtil

01 vaga. Ensino técnico na

área. Conhecimento
de seis meses na função.

II Costureira
.
Conhecimento de dois

anos com qualquer tipo de
máquina industrial.

li Auxiliar Contábil
02 vagas. Ensino médio
completo. Necessários

dois anos de conhecimento
em área de

escrituração fiscal.

" ,�," PROCURA·SE Moça pI dividir Comparecer em horário comercial, munido de Curriculum Vitae o 1 foto 3x4.
no Centro. Tr: 9113-9552. OFEREÇO-ME PI trabalhar de

.

pintor cl ferramentas. Tr: 370-
PRECISA-SE De costureira pi 6222.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro
. laraguá do Sul - 275 1364

RI. Vendedora
02 vagas. Ensino médio
completai conhecimento
de um ano com vendas
de móveis e decoração.

Salário médio de
R$ 1.000,00 por mês.

Centrais telefônicas Intelbras

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

",

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações 'de imagens

AUTOIYIA.ÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico colétivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de Imagens

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

1'1 lJ
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COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

c:!>Consertos de Celulares
(TIM/ VIVO/CLARO/BRASIL TELECOM)
e Tel. Convencionais.

c:!>Toda Linha de Acessórios.
c:!>Telefones s/ fio e convencionais.
c:!> Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

FONE/FAX: (47) 27501902
R. Henrique Piazera, 22 � Centro - Jaraguá do Sul - se

CORREJO DO POVO 290

SENAC é

pra toda vida... ;

. Porque educaçãoé �rª .sempre!
,'1: "·i· ";""(":'i"I l

Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

Programaláo de
. Cursos

� 276 1529'
reservlIs@m#C311sseSsoritl.,om.b,

ObJetivo: Capacitar profissionais para recepcionar ligações e clientes,
acompanhar visitantes e reunlões,como também assessorar empresas e
profissionais liberais em diversas atlvidades.

Carlla Ho"rla: 12h.· 4 DI••
Turma.: ManhA· Tardo· Nolto

tnv••Umento

Recepclonando Com Qualidade

R$ 110,00
ou 2,56.00

htud.nt••
.D�"'&tr•.,.dD.

RS 50.no
Porldoll]Menhlí II Tarde

Oratória· Para Iniciantes e quem precisa
falar em público. Nível I e II
Objetivo: Capacitar possoas, empresários, estudantes, homons e mulheres
8 exporem suas potencialidades através da comunlcaçêo Indlvualizada e

coletiva, desenvolvendo çu aprimorando suas formas de expressâo e

comunicação am públlco e domlnlo das Inibições 8 resistências BS exposlções públicas,
dando ao participante técnicas eficazes de encantar e dominar o publico.

É hora de melhorar as ações para COD1

oSeRHumano
ObJetivo: Confratemlz.r e reunir os profl•• lonÉlls de RH de Jaragwl do Sul. região, afim
de trocar experiências reais sobro vários assuntos relacionados os atividades, coma por
exemplo politica de cargos e -salérlos, sistemas motlvaclonala de funcionários dentre
outras dúvIdas e assuntos debatidos entre o profonor e os participantes,
C"rll. Horária: aha • 2 Dia. I".a.tlme.to "".......

Turma.: Nolt" R$ 190,00
• "':.$"':o';.�.d••

ou 2x Q6,OO P8rldoB Manhé 8 Tardo

C"rll" H",'rl,,: 10h•• 3 DI••
Turma.: Manhi • Tarde. Nolt..

Inv••tlm.nto

R$ 160.00
ou 2x 80,00

• O...mpr.".dOM
R$ 70,00

PerCdo8 Manhã e Tardo

Negociação Inteligente com o Comércio
Exterior - Módulo 1 . No Idioma inglês

Objetivo: Praparar, Capacitar, Informar e Treinar profi.slonais e estudant•• de
comércio exterior, um modalidades de IntroduçAo o nogoclação com o comércio
exterior a partir do prtmelro módulo que traia da cultur. e da flexibilidade na

nagociaçao no Idioma Inglês. 10 NECESsARIO FAZER O TESTE DE FLul':NCIA

Caril. Ho"rla: 12h•• 4 DI.. In._tlma.to hllld••t••

Turma.: Manhã· Tardo· Noite R$ 190,00
• o.�;mo"o�";."

ou 2x 95,00 Paridos ManhA e Tarde

Programa de Qualidade
em Vendas e Fidelização de Clientes

ObJetivo: Renovar tócnlcas o conceitos do mercado o atração do cllentea
pelo seu relacionamento e satlsfaçAo na qualidade de prestação
da serviços, Direcionado ã vondedores, gerentas e lideranças dê

C.r.a Horária: 16h•• II DI••
Turmas: Nolto

Invutlm.nto

R$150,OO
ou 2,75,00

)
Eaotud.nlll.

uD_lIrttpr•.,lIdol
RS 70.00 .

Parldoa ManhA I Tarde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

I.
,

CURSOS DE QUALifICAÇÃO E ,TREINAMENT
CONFECÇÃO E MODA

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERloDO HORÁRIO VALOR * Inscrições Critérios
atél Valor Seleção

Ter noções de informática e 26/02 à '07/05/05 I + I 10/02/05 Ordem de
Corei Draw - 40h

no minimo 16 anos sábados
8hàs 12h

R$ 10,00 inscritosR$ 80,00

Sabêr costurar e no mínimo
14/02/05 à

18hlOmin às 1+4 14/02/05 Ordem de
Modelagem Industrial - 300h

16 anos
14/07105

22h R$140,00 Inscrição2a a 5- R$ 10,00

Mecânico de Manutenção de 02/03/05 à
Teste de

18hlO às 1+1 28/02/05 seleção
Máquinas de Costura Industrial Ter no mínimo 16 anos 22/06/05

22h RS 150,00 OI/Dl/OS
160h 2a, 4' e 6' RS 10,00

18hlOmin

Ter noções de informática e O 1/03 à 20/04/05 18hlOmin às I + I 25/02/05 Ordem de
CAD - Confecção -lOh no mínimo 16 anos 2i a SK 22h RS 125,00 R$ 10,00 inscritos

Teste de
01/03/05 à 1+2 25/02105 seleção

Costura Industrial-160h Ter no mínimo 16 anos 17/05/05 18hàs22h
2i a Si R$ 200,00 R$ 10,00 28/02/05

18h

Ter no mínimo 16 anos e
08/03 à 28/04/05 18hlOmin às I + I 04/03/05 Ordernde

Drapping (Moulage) - 60h conhecimento em
r, 31e S· 22h R$ 175,00 R$ 10,00 inscritos

modelaoern e costura

I GESTÃO EMPRESARIAL

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERloDO HORÁRIO VALOR * Inscrições Critérios
até/Valor Seleção

Carteira Nacional de
habililação B, C, O ou E, 21 Teste de
anos completos e saber ler

19/02105 à 8hàsl2he 10/02105 seleção
e interpretar texto. 05/03/05 I + I

11/02/05
. MOPP-40h Apresentar Certidão sábados e

das 13hàs
R$ 90,00

R$ 20,00'
Negativa de Pontuação 17h 18hlOmin
(CIRETRAN) , 001 cópia domingos
do RG o do CPF. Para
efetuar a inscrição.

INSCREVA-SE E GARANTA
SEU DIFERENCIAL NO
MERCADO DE TRABALHO

47372-9500

www.sc.senai.br!jaragua/
jaragua@senai-sc.ind.br

MUITO + SAÚDE
Produtos Naturais

I;nll'T'gét.ico, brlimulant.e Sexuc:ll,
Deçent.oxica e �!ece o Qreonismo

MARILENE NEGHERBON

(47) 371-5176 ou 9118-8386

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO' COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO OE SANtA CATARINA

CURSOS DE IDOMAS SESC

Inglês e Espanhol

Ao dominar outros idiomas, você está dando um grande
passo para o seu sucesso pessoal e profissional.

Conheça nossa programação e organize-se para não

perder a sua matrícula.

Mensalidades a partir de R$ 40,00
conforme sua categoria.

Matricule-se até 10 de fevereiro

e receba ótimos descontos.

t#

SAUDE Bc ·INFORMA AO
Av. Getúlio Vargas. 49 Silla 105 - Em cima Banco Un!banco

ALFAAPV

Revolucionário energético á base .de .guaraná,
gengibre,jurubeba,abacaxi,cacau,jiló,açaí.
No Brasil 35% da população sofre de fraqueza sexual,

Preocupação,cansaço, fadiga e stress.

São algumas das causas. Cuidar do nosso corpo. Da

energia, das funções vitais é o mínimoque devemos

fazer.

ALFA APV estimula o apetite sexual, trata e previne o

envelhecimento, problemas de pele; seu suco tem

valor energético, duas vezes superior ao do leite.

Indicado em casos de anemia, conservação dos ossos,

dentes, sistema imunológico, nervoso, musculoso e

coração, atua como ckatrizante, favorece o trânsito

intestinal, ajuda na digestão, no emagrecimento, na

circulação, na dissolução de mucos ou catarro dos

pulmões, na prisão de ventre, nas infecções, na

dissolução de gorduras, na prevenção de câncer de
.

cólon.

- GINECOLOGIA -

fJ�i
se 1242 - TEGO 030179

SOB�CIL 1.079

.

Saiba como se inicia o processo de envelhecimento

o processo de envelhecimento inicia aos 22. anos, devido
a diminuição da qualidade de cópias genéticas. Tem
como causa principal o estresso
O que é o stress? E como ele age no organismo humano?
As emoções negativas (frustrações, raiva, ódio, rancor,
tristeza,mágoa,sofrimento ...),atuam sobre a hipófize,que
por sua vez controla as glândulas supra-renais,
produzindo em grande quantidade as catecolaminas das

quais a mais conhecida é a adrenalina e também os

corti'costeróide. Essas quantidades anormais de
hormônios provocam alterações do metabolismo e do
sistema endócrino, obrigando o organismo a mobilizar o
sistema imunológico, para defender-se do alto
envelhecimento endócrino. A dimínulção-das defesas do
organismo leva-o ao cansaço, franqueza, esgotamento,
das reservas de energia, configurando o quadro que

, chama-se estress.A progressão faz com que a situação se

agrave ainda mais, diminuindo as defesas do organismo,
tornando-o vulnerável ás doenças.A contaminação desse
fluxo de veneno endócrino poderá provocar: 1. stress; 2.
estado depressivo;3,desanimo total;4.fadiga musculans.

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

387
,289 - SI. 01
á do Sul- seRua João Picolli, 110 - Centro

Mono amino oxidade .

A mono amino oxidade é uma enzima produzida pelo
nosso próprio organismo. E diante da tensões,
nervosismo, preocupações, ansiedade etc. Ela acumula
no organismo e quando chega á um determinado nível,
atravessa a barreira encefálica criando um estado

depressivo de desanimo geral, fadiga muscular, apatia,
angustia que são 'fatores estressantes. A depressão, o
estress, preocupações; Falta de dinheiro, faz com que a

enzima Moao entre em ação provocando estress e

depressão. A oxigenação e nutrição celular são muito

importantes porque isso vem em declineo em todos os

seres humanos.

Chega de desanimo, fraqueza e stress
É só tomar e comprovar!
Alfa APV é naturalissimo!

Aproveite cada minuto da sua vida com saúde e

energia!
Ligue Agora!

371-5176 ou 9118-9396
Bela Vida

Av.Getúlio Vargas, 49 sala 105, em cima do Unibanco.

ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

Receituário
HERBALIFE

farmácia de manipulação
www.receituario.com.br

. WING TSUN
ARTE MARCIAL CHINESA

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

-

.

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

PROMETEU PARAR
DE FUMAR EM 2005?

Nós aludamos. .

Tratamento
antitabagismo com

Acupuntura
9955-0230 / 376-0698

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaragua do súl, 10 de Fevereiro de 2005
IIto" Hoffmann - Tabelião Substituto

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO,
Tabeliã Designada da Comarca de Jaraguâ
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:

EDITAL
ACN S CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - R EXP. CABO

HARRY HADLlCH, 35 - NESTA;
ANTONIO MOACIR MATEUS - R VICTOR WITHOSHI:467, LOTE 66-
NESTA;

,

ARI ANTUNES - R JOSE NARLOCH, 2441, SALA 1 - NESTA;
ARI ANTUNES - R JOSE NARLOCH, 2441 , SALA 1 - NESTA;
AVESA COM DE CONFEC LTDA. ME - EST RIBEIRAO ALMA SNR -

NESTA;
BRASIL METALURGICA LTDA - R MAXWILHELM 786 - NESTA;
CARVALHO E CASTRO LTDA - R. JOINVILLE, 5249 - NESTA;
CARVALHO E CASTRO LTDA - R. JOINVILLE, 5249 - NESTA;
CELlO RANGEL - R. ELPIDIO MARTINS, 69 - NESTA;
COMERCIO DE CONFECÇÕES CORREA LTDA - R CORONEL

LUCIDORO, 1201, CENTRO - NESTA;
ELEVADORES JARAGUA - R. ROBERTO ZIMANN, 2201 - NESTA;
FABIANO DE JESUS PELLENZ - R. JULIO TISSI, 889 - NESTA;
FLAVIA CRISTINA DUDUS FERNANDES - MARECHAL DEODORO

FONSECA, 429, AP 501 - NESTA;
GU-E-LU PRESENTES LTDA ME - AV. GETULIO VARGAS, 268, SALA

121-NESTA;
INACIO VENERA - R TREZE DE MAIO, 151 - NESTA;
JARAGUA COM DE TINTAS LTDA - R VENANCIO DA SILVA PORTO

769-NESTA;
JARAGUA COMERCIO DE TINTAS LTDA - R VENANCIO DA SILVA

PORTO 769 - NESTA;
JOSt BATISTA DE CARVALHO - R. ALEIXO DELLA GIUSTINA, 20 -

NESTA.

KO FOMENTO MERCANTIL LTDA - R. BERNARDO BRUBBA, 180 -

NESTA; •

� .-"'-"'1 ..... - .,.__ -!- --

LUCI APARECIDA M NASCIMENTO - R ANGELO FLORIANE, 76 -

NESTA;
MARCELO BATISTA - R. ARDUINO PRADI, 406, AP 204, SAO LUIS -

RETIFICAÇÃO
Retificamos as pessoas,

Francisca da Cruz Machado

- R. João Planinscheck,

1427 - Nesta; Francisco

Mariano do Nascimento -

R. 717 Maria Berti Moretti,

106 - Vila Rau - Nesta e

Mauricio da Serra Jardim

Lenzi - R. Luiz Kienen, 223

- Nesta; referente a

publicação no dia

05/02/05, sendo que as

mesmas nada devem o que

ocorreu foi um erro.

Declara Jornal

CORREIO DO POVO

CORREIO DO povo 31 O

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 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 N°25211 de 03-02-2005
RICARDO BERNARDES E SUELI MARILlSE VOLKMANN

Ele, brasileiro, solteiro, instrutor de trânsito, natural de Jolnvlãe, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Nelson Nasatto, 212, nesta cidade, filho de Otávio Bernardes e Mazilda
Bernardes.
Ela, brasileria, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
Rua Nelson Nasatto, 212, nesta cidade, filha de Odilo Volkmann e Darci Wienen Volkmann.

EDITAL N° 25213 DE 04-02-2005
RONALDO MESGALlSKI E TAIS SPEZIA

NESTA;
MARIA DE FÁTIMA SANTANA - R IRMÃO LEANDRO, 1576, FUNDOS

-NESTA;
METAL RGICA TUBOFLEX LTDA. - R. JOSE THEODORO RIBEIRO,
4420 - NESTA;
METAKLEIN MET JARAGUA LTDA. - R. JOSE THEODORO RIBEIRO,
754-NESTA;
MICHELLE MAGDA DOS SANTOS - R. VALDIR JOSE MANFRINI -

NESTA;
MIRIA WACKERHAGE - EST. PEDRA DE AMOLAR BAIXO SNR -

CORUPA;
MK3 ACESSORIA EMPRESARIAL - AV. GETULIO VARGAS, 827 -

.

NESTA;
ML LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA. - AV. GETULIO VARGAS

AO LADO ITAU -

NE8;�;MOTORSUL LTDA ME R ANGELO RUBINI, 65 - NESTA;
MOTORSUL LTDA M - R ANGELO RUBINI, 65 - NESTA;
NEIDE MARTINS DA SILVA - RODOVIA JARDIM MURTINHO SNR -

NESTA;
OTICA J.P. LTDAME, AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 260-
NESTA;
OTICA J.P. LTDA ME - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 260-
NESTA;
PAULO POSTAI- R ANA CECILIA FERREIRA SNR - NESTA;
RODRIGO CHAVES - NESTA;
SERGIO PAZ PEDROSO - R MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
830, SL 2 - NESTA;
SUELI SILVEIRA DE SOUZA - R. JOSE THEODORO RIBEIRO, 1014-
NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do
presente Edital, para Que os mesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua ArthurMuller, nO 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por Que não o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da
Lei, etc.

f

\

Ele, brasileiro, solteiro, ceramicista, natural de Itaiópolis, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Carlos Bayerl, 544, apto. 09, São Bento do Sul, neste Estado, filho de Elia
MesgaliskLe Ivanir Mesgaliski.
Ela, brasileira, solteira, assistente social, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Walter Marquadt, 2476, nesta cidade, filha de Américo Spezia e Arlete
.�Witkowsky Spezia .

AQUI EM CASA, TODO MUNDO lÊ!

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM, MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

•
CORREIO DO POVO

P��1919

LIGUE 3711919 E CONFIRA SOBRE TODOS OS PLANOS E MODALIDADES DE PAGAMENTO.
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