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Morador da região comenta que a poluição do rio tem aumentado e que são cada vez mais visíveis os sinais
de agressão ao leito do rio. Ontem, havia manchas de óleo no leito do rio e a água estava vermelha

Poluição do .Rio Jaraguá tem
preocupadomoradores da Barra

Ontem, os moradores das proximidades da

ponte pênsil da Barra do Rio Cerro denunciaram
a presença de mancha de óleo no leito do Rio

Jaraguá e ainda a coloração avermelhada da

água. De acordo com os moradores, o rio está

Horst Baümle

Na Repar estão os tanques de armazenamento de
petróleo, a área de refino, oficinas e laboratórios

Mime privilegia qualidade
o rígido controle de qualidade dos produtos comer

cializados na Rede de Postos Mime pôde ser compro
vada pela imprensa local através da credibilidad€ repas
sada pela Repar e pelo Terminal de Araucária.

PÁGINA 4

sendo constantemente agredido pela poluição,
causada pelas empresas instaladas ao longo da

Rua Walter Marquardt e também pelo esgoto
doméstico.

PÁGINA 5

Grupo de 31 policiais recebeu o certificado de

conclusão do curso de Polícia Comunitária
.

Solenidade de formatura
A formatura dos 31 participantes do curso de

Polícia Comunitária aconteceu ontem à tarde, no
Centro Empresarial doMunicípio. A intenção é apro
ximar os policiais da comunidade.

PÁGINA 10

�ÃRAGUÁ
" 273-1000

O marmorista Edson Sandro
Q'Lante foi agredido pelo filho de
seu patrão, no final do mês pas-

.
sado, em pleno horário de expedi

.

ente, e agora busca seus direitos
na Justiça. Página 8

Canoístas de JS vão

para a Copa Brasil
Seis atletas do Clube de Canoa

gem Kentucky foram convocados

para representar o Município na

Copa Brasil de Canoagem Veloci

dade, que será em Florianópolis.
PÁGINA 12

------------------------

Nesta edição, encarte
especial do aniversário de

Massaranduba

Grupo de ü:losos
faz caminhada

Mais de 800 pessoas, entre re

presentantes da terceira idade, fami
liares e voluntários, efetuaram uma

caminhada simbólica na manhã de

quinta-feira, no ParqueMalwee, com
intuito de promover a saúde.

PÁGINA 9

Cotação de ontem (8)

Compra venda

COMERCIAL 3.5450 3.5550

PARALELO 3.4000 3.5000

TURISMO 3.4000 3.5600
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A guerreira vai ao planalto
ELAINE TAVARES - Jornalista e educadora

Ela não é uma mulher qualquer. Tem a força do vento, alma de Iansã.

Quando chega, tudo semovimenta e seus olhos graúdos abarcam o horizonte.

Ninguém fica imune à correnteza arrasadora do seu discurso seguro. Tem a
.

garra quilombola, herança de África. Tem a voz do trovão e a doçur;dequem
sonha com uma sociedade justa, amorosa e feliz. Seu d-stino sempre foi o
de conduzir. Primeiro, os alunos, na difícil missão de ensinar física e

matemática, não só o dois mais dois, mas a idéia de que a soma de sonhos

pode gestar uma realidade boa. Não só o que é vetor, mas a certeza de que,
quem caminha seguro, numa direção de luz, chega lá, um dia. Depois, na
liderança dos colegas, educadores, presidente de um dos maiores sindicatos

I
de Santa Catarina, o dos professores estaduais. Inesquecível nas suas falas

emocionadas, na dura luta contra o governo e na defesa dos direitos de seus

companheiros. Mulher guerreira, vencedora.
Então foi para a Assembléia, incomodar o poder: Seu dedo em riste,

olhos faiscantes, riso aberto, ventania nos corredores do poder, deram outra

cara para a casa sisuda. Cutucou as onças com varas curtas e longas, buscou a

verdade, denunciou as falcatruas, não deu travas à lingua ferina e certeira.
Fez o bom combate com o governo Amin, deu abrigo a todas as lutas

por um Estado melhor. Educadora, sempre ensinou e aprendeu, solidárias
nas batalhas de cada trabalhador e trabalhadora; fossem eles da cidade ou do
campo.

Agora, a mulher do samba, da festa e da luta vai acontecer em Brasília. Vai
incendiar o Planalto com o brilho dos seus olhos, vai varrer os carpetes
verdes do Senado com sua risada cristalina, vai lutar por Santa Catarina e pelo
Brasil, vai carregar para dentro do Congresso Nacional os sonhos da gente,
fazendo-os virar realidade. Sambista inveterada, amante do Carnaval, vai
ainda derramar essa alegria pura que nasce dll,certeza de que a luta se faz com

razão e coração.
Tremei senhores do mal. Tremei! A guerreira Ideli Salvatti venceu a

oligarquia local, venceu. o machismo, venceu o preconceito. E, agora, feito
uma tormenta, dessas que vem e limpa tudo, vai nos orgulhar na grandecapital .

.

Primeira mulher, em Santa Catarina, a chegar ao Senado. Minha alma está
em festa. Porque sou mulher, porque respeito demais essa "louca", porque
acredito na sua força e porque sei, que, a despeito de tudo, ela vai nos trazer
alegria e orgulho. Que todos os surdos, atabaques, cavaquinhos e pandeiros
dancem .. .Ideli levou mais uma. E nós, com ela!!!!"

Massoterapia - O� cuidados

para com o nosso corpo
FRIDQUNO Bnvrxo ZUSE ---:- Massoterapeuta

A massagem não possui apenas fins terapêuticos, mas também se

constitui num poderoso auxiliar preventivo para a saúde em geral, graças aos

resultados que dela se obtém para o funcionamento normal do organismo.
A massagem apresenta papel fundamental nos esportes e ginástica, como

meio de revigoramento dos músculos e preparação do organismo em geral
para suportar esforços físicos extraordinários, trazendo. ao corpo maior

flexibilidade e predisposição para o desenvolvimento da cultura física. Antes
da prática dos esportes ou ginástica, a massagem é estimulante e depois se

aplica a massagem desintoxicante.
. ,

Assim constitui-se a massagem, num meio terapêutico auxiliar e até

mesmo, principal, conforme a hipótese. Submeter-se a essa modalidade de

terapia, seja mesmo para fins de "relax" ou cultura física, representa, sem
dúvida, um hábito sadio que só benefícios podem trazer ao organismo
humano.' .

Portanto, .convém que se destaque que a massagem é coisa séria, fundada
em bâs�� cientÍfic�s. Os profissionais devem, por conseguinte, conhecer
wm: �erta �ro�cÍidade � anatomiá humana, bem como o funcionamento
dos' principais sistemas orgânicos, ligados à especialidade, pois somente

assim estarão habilitados a melhor compreender a origem dos males que
pretende tratar.

A massagem, além de colaborar com a circulação sangüínea e linfática,
beneficia o funcionamento de todo o organismo. Além de provocar diversas
outras reações, pois a massagem é estimulante, desintoxicante e relaxante,
possuindo ainda efeitos revigorantes e terapêuticos, em casos específicos.
(Fridolino é formado em Anatomia Humana, Fisiologia Humana,
Terapêutica Ocupacional, Recuperação, Massagem de Drenagem Linfática,
Massagem Estética Corporal, Massagem Relaxante, Massagem Terapêutica e

Massagem Desportiva. Diplomad� em 27/11/1996. Decreto Federal8.345)
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfiCas e gramaticais necessárias.
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•

Admiração, .

na certa

• -

"O
OS textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinl!

Nos últimos 25 anos, a

Rede de Postos Mime traba

lha intensamente pàra viabili
zar produtos com rígido con

trole de qualidade, e, ao longo
dos anos, consolidou-se como

um empreendimento de total

credibilidade ocupando posi
ção de destaque em expansão
e desempenho. Para ver de

perto e comprovar a afirmati

va, a repórter de economia do

Jornal CORREIO DO POVO,
Juliana Erthal, juntamente
com outros representantes da

imprensa local, foi convidada

para avaliar todo o processo
de abastecimento dos postos,
da origem à expedição.

Com destino ao município
de Araucária, no Paraná, o

grupo teve a oportunidade de

conhecer e admirar a Unidade
de Negócio Repar (Refinaria
Presidente Getúlio Vargas),
uma obra conduzida, sem dú

vida nenhuma, pela mais alta

tecnologia. Com um investi

mento de R$ 400 milhões, a

Repar está construindo uma

nova unidade, destinada a

reduzir o teor, de enxofre do

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

. rTodos OSprocessos que
envolvem o petróleo
exigem sofisticados
controles do meio

ambiente .J

ria passam pelo Ter

Araucária, que tem c

sorciado as com�an'
Shell, Ipiranga, Pe

Texaco e Agip. É no

que os caminhões

dos postos Mime

cerca de 90% do co

comercializado pela
sendo os 10% restan'

dos da distribuidora
da em Guaramirim.

Todo o processo
conformidade carnal

estabelecidas peli
(Agência Nacionald
leo), que regulament
sistema de abasteci

rígido controle da

é visivelmente pratl
todas as fases, desde
até a chegada e per
do produto nos pos
leta, análise e certifi
combustíveis e outrO!

dos do petróleo são

tante I. de maneira,

resultado de tanta

facilmente percebi'
vista a expansão e

dade da Rede de po

me no decorrer dos t

óleo diesel. Todos os proces
sos que envolvem o petróleo
exigem sofisticados controles

do meio ambiente. Todo lí

quido, gás e produto sólido,
como papel, plástico e outros,

produzidos ou tratados na re
finaria, são feitos por tecnolo

gias diversas para garantir a

qualidade do meio ambiente

em que atua.

A vista impressiona. A es

trutura está instalada numa

área de aproximadamente dez

quilômetros quadrados, sen
do dois quilômetros de área

construida, onde estão os tan

ques de armazenamento de

petróleo cru e seu� derivados,
a área de retino, os prédios da

administração, restaurantes,
oficinas e laboratórios.

Aproximadamente 60%
dos produtos derivados do

petr<;)leo produzidos na refina-

Diretor- presidente:

REDAÇÃO E OPTO. COMERCIAL: Rua
\
Coronel Procópio

Gomes de Oliveira, 246, Centro - C EP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

TELEASSINATURAS: 372-0533 - 275-2853.1<
-370-6650. ,

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LTDA.: R

Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - exl

89251-970 -Jaraquádo Sul. se - graficacp
Tel. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389
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uriva do PFL de Jaraguá do Sul deve deciclit na

semana o nome do integrante do partido que

urar a Presidência da Câmara de Vereadores, no
vem.A eleição acontece no dia 12 de dezembro,
última sessão do ano da Câmara de Vereadores.

reivindica o direito de indicar um nome para a

ncia porque esse foi o acordo firmado com os

arridos, no irúcio deste ano. Os vereadores cota
MaristelaMenel, Carioni Pavanello, Valdir Bordih
e Ávila, mais conhecido como Zé da Farmácia.

radar-geral do Estado,Walter Zigelli, concedeu
ta à imprensa, ontem à tarde, para falar sobre a

concedida pela ministra do 'Supremo Tribunal

Ellen Grace, que determina a suspensão do edital
do Besc. A liminar é resultado da ação cautelar
erno do Estado, provocada pela Procuradoria
o Estado. A ação ajuizada pela procuradoria
nta que este momento é inadequado para
er o leilão, já que existe a possibilidade de o

r vendido com a conta única do Estado.

sperar O desenrolar dosacontecirnen
A afirmação é do deputado estadual Ivo
I ao referir-se ao processo de cassação de
andatol

IINDEFINIÇÃO: DEPUTADO ESTADUAL DO PMDB ESPERA RESULTADO POSITIVO SOBRE CASSAÇÃO

Ivo Konell apresenta sua

defesa nesta segunda-feira
}ARAGUÁ DO SUL - O

deputado estadual Ivo

Konell, que teve seu man

dato cassado devido a

problemas de rejeição de

suas contas pelo Tribunal

de Contas do Estado

quando era prefeito de

Jaraguá do Sul, há 10 anos,

pretende cassar a liminar

impetrada pelo segundo
suplente da bancada do

PMDB na Assembléia Le

gislativa, Valdir Cobalchini,
que apresentou mandato

de segurança, no irúcio des
ta semana, solicitando o

cumprimento da decisão

judicial que determina a

cassação do deputado.
Ivo Konell disse ontem

que .a atitude de seu com

panheiro de bancada foi

uma surpresa e que quem

I FATURAMENTO REATIVO'?
Apague este valor da fatura de
energia elétrica de sua empresa

ancos de capacltores
os e com controle
!rtomático para
orreção do
tor de
otência

Equipamento
computadorizado

para análises

Tecila EletrolndustrlaJ Uda.
Rua Joaquim Francisco de Paulo, 601

FoneBaJr� Chico de Paulo - CEP: 89254-710 - Jaraguá do Sul (SC)!Fax. (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecilaeletro@netuno.oom.br

Arquivo/CP

Deputado apresenta sua defesa na segunda-feira, dia 11

deve decidir sobre o assun-
/

to é a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa:
Mas, independente da de

cisão, o advogado dele, em
Florianópolis, vai entrar
com um mandato de segu
rança no sentido de cassar

a liminar do suplente. Ko
nell explica que tem prazo
até segunda-feira para

apresentar sua defesa junto
à Mesa Diretora, e que

agora só lhe resta esperar
o desenrolar dos aconteci

mentos. Apesar da difícil

situação em que se encon

tra, Konell salienta que
acredita que possa reverter

a situação porque alega ter
sido vítima de um complô.

Konell perdeu o direito
a concorrer à reeleição por
que foi impedido pela
Justiça Eleitoral em função
de processos administrati
vos relativos à época em que
joi prefeito de Jaraguá do
Sul. Além desse, outro pro
cesso determinou a cassa

ção de seu mandato parla
mentar. Mesmo assim a

Mesa Diretora considerou

que deveria ser instalado um

processo administrativo

interno, de acordo com o

entendimento e parecer do
presidente daMesa, deputa
do Onofre Agostini.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Fogaça afirma que é filiado ao PMDB
]ARAGuA DO SUL - o

advogado Altevir Fogaça
Júnior contestou a nota pu
blicada na edição anterior

na pagina de política, que
dizia que o mesmo não era

filiado ao PMDB de Jara
guá do Sul. O advogado
disse que é filiado desde

2001 e que a nota não pro

cede, e acusou os compa
nheiros de partido (alguns
deles) de estarem plantan
do mentiras na imprensa

Fogaça afirma que tem

provas de sua filiação e

aproveitou. a oportunidade
para desabafar sobre as

suas brigas com o deputa
do estadual Ivo Konell, a

quem chamou de "dese

quilibrado mental".

O chefe do cartório da

17' Zona Eleitoral, Peqro
Kramer, confirmou que
Altevir Fogaça tem seu no

me inscrito na lista de filia

dos do PMDB desde 2001,
e afirma não ter conheci

mento de nenhumarelação

(PFL), esteve reunido esta semana com

representantes do Ministério Público e

com o presidente da União de Vereadores

Catarinenses, Cleriton Henriques; para
definirem o acordo entre ambos a respei
to da emenda constitucional que reduz o

número de vereadores em Santa Catarina.

O acordo garante a permanência do

número atual de vereadores até que

completem o mandato, com os novos

números 'passando a valer a partir das

cando com as ações na Justiça, através
da emenda aprovada na semana passa
da, colocando a Constituição Estadual

no compasso do que estabelece a lei fe

deral.

O presidente da Assembléia afirma

que, agora, os vereadores poderão cum

prir seus'mandatos sem serem preju
dicados. A partir da semana que vem,

todas as câmaras receberão o resultado

do acordo.

extra-oficial onde não cons

ta o nome do advogado.
Altevir Fogaça e Ivo

Konell, apesar de serem

do mesmo partido, não re
zam a mesma cartilha. O

advogado reforçou que es

sa história de negarem a

sua filiação é mais uma das

atitudes contraditórias do

deputado Ivo Konell.

"Quando ele foi prefeito,
até trabalhei ao lado dele,
mas ele não é uma pessoa
confiável", afirma. (MHM)

Acordo com MP mantém os vereadores
FLORIANÓPOLIS ---' O presidente da eleições de 2004. Na avaliação do pre

Assembléia Legislativa, Onofre Agostinj sidente, o MP atingiu seu objetivo, bus-
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I CREDIBILIDADE: REDE DE POSTOS MIME APRESENTA O SEU RíGIDO CONTROLE DE QUALIDADE

Empregabilidade
Rede de Postos Mime viabiliza
visita à Refmaria da Petrobras

NEWTON GILBERTO SALOMAN - Diretor do
Jaraguá do Sul

o Senai (Serviço Nacional de-Apren
'

dustrial) iniciou suas atividades emJaraguá do
24 de junho de 1975, atuando no nível básic�
mecânica, elétrica e confecção. Nessa épocas
e os equipamentos utilizados nas indústril!
conhecimentos básicos e ainda a força h

predominava.na execução das tarefas.

Essas máquinas,no entànto, não pararam
Os homens as desenvolveram, incorp

novos conhecimentos, advindos, princip
microeletrônica, na qual a principal tarefa e�

ramento das mesmas.

Com isto, novos sistemas operacionais'
constituindo emudando, qualitativamente, al
de trabalho, pois amáquina complexa e supe�
pede também um profissional com novas q
autonomia para a resolução de problemas I

para a sua operação emanutenção. Este novor
deveria adquirir novos conhecimentos, vinda
formação mais sólida, para se adaptar às now

i,

de produção.
Diante disto, o Senai/Jaraguá do S�

acompanhou' a evolução tecnológica das'

através da implementação e instalação de

laboratórios nas áreas (metalmecânica, eletr
automação industrial; confecção e moda), aro
seu espaço físico (salas de aula, laboratórios e�'

qualificação e aperfeiçoamento dos professoe
colaboradores, visando o atendimento dessas

Além de toda a evolução tecnológica,
preocupou-se e incluiu-se nas estruturas curti

diversos cursos os conhecimentos de empreen
gestão de pessoas e processos, ferramentas da,
com o objetivo de aumentar o percentu�
pregabilidade dos seus egressos no mercado de

dados atuais, aproximadamente 90% dos nos

estão empregados.
Em outubro de 2002, o Senai/Jaraguá do

a atuar também como Centro de Tecno!
Eletroeletrônica, desta forma, além de prestl!
de Educação.Profissional e Serviços Técni

nológicos, desenvolverá Pesquisa Aplicada,
Na Educação Profissional oferecemos c

Básico, Técnico, Tecnológico e Pós-GradUl,
Serviços Técnic?s e Tecnológicos prestamOS a'

e serviços especializados.

jARAGuA DO SUL -

Comprometido com a qua
lidade da empresa, o sócio

gerente da Rede de Postos

Mime, Paulo César Chiodi

ni, viabilizou aos represen�
tantes da imprensa local, na
última quinta-feira, uma vi
sita à cida-de de Araucária,
no Paraná, onde se localiza
a Unidade de Negócios Re
par (RefinariaPresidenteGe
túlio Vargas) e o Terminal
de Araucária.

De acordo com Chiodi

ni, aproximadamente 12mi

lhões de litros de cornbus
tíveis e outros derivados do

petróleo são revendidos ao

mês, na Rede Mime, que
conta com 17 postos, locali
zados nos municípios de

Jaraguá do Sul, Guãrami
rim, Schroeder, Pomerode,
Itajaí, Apiúna, Joinville,
Lages e Piên/PR, com a ge
ração de 320 empregos. "O

objetivo desta iniciativa é

demonstrar às pessoas a se

riedade e o rígido controle
de qualidade pela qual pas
sam nossos produtos, da
origem à expedição", escla
rece.

Segundo Guilherme

KlingelsUs gerente de co-

asfalto e nafta, que é amaté

ria-prima utilizada nas in

dústrias petroquímicas.
Cerca de 60% do que é

produzido na Repar é ar

mazenado nos tanques do
Terminal de Araucária, que
é composto pelas compa
nhias consorciadas Essa,
Shell, Ipiranga, Petrobras,
Texaco e Agip. Através de
duas plataformas de carre

gamento, abastece 60% dos

produtos derivados do pe
tróleo para o' autotanque e

40% para os vagões. "Trei
namento, imagem, aditiva
dos e lubrificantes são tecno

logias únicas de cada com

panhia", finaliza.
(JULIANA ERTHAL)

Paulo César Chiodini no rol de entrada na refinaria

mercialização emarketing, a
Repar é uma das 11 uni

dades de refino da Petrobrás,
Iniciou suas atividades em

1977 e processa a média de
32 milhões de litros de pe
tróleo por dia. Esse volume

representa 12% da produ
ção nacional.

Os petróleos utilizados

pela refinaria emanam, na

sua maioria, da Bacia de

Campos, no Rio de Janeiro,
e chegam de navio ao ter

minal de São Francisco do

Sul, de onde são bombea
dos até a Repar por um
oleoduto, com 117 quilô
metros de extensão. Na

unidade de destilação, o
petróleo que entra na refina-

ria é transformado em vá

rios derivados, como GLP

(gás liquefeito de petróleo),
ou gás de cozinha, gasolina,
óleo diesel, óleos combustí
veis, querosene de aviação,

'fu..� ..

Guilherme Klingelsus, gerente de comercialização
I

Controle de qualidade
mistura da gasolina tipo "C", com os 25% de álcool anidro,
é feito no bico de carregamento.

Com a chegada dos combustiveis nos postos, mais
uma vez são realizados testes do produto para serem

conferidos com os dados provenientes do terminal, sendo
que há um controle periódico semanalmente, balcão de
testes para os clientes e unidade móvel de checagem e

monitoramento. "A gasolina comum da empresa Essa,
revendida nos nossos postos, diferencia-se das demais por
apresentar uma coloração avermelhada, como uma

estratégia demarketingpara identificar e fidelizar os clientes
aos nossos produtos", acrescen�a. (JE)

Todo o processo, desde a chegada do petróleo cru na

Repar até a saída dos combustiveis na bomba dos postos,
possui um rígido controle de qualidade, afirma o sócio

gerente da Rede de Postos Mime, Paulo César Chiodini.
A refinaria expede um certificado da qualidade do produto
ao terminal de Araucária que, mesmo durante o

recebimento, retirá uma amostra do material, examina-o
confrontando com os dados contidos na documentação.
Durante o armazenamento e permanência dos
combustiveis nos tanques é realizada amostragens diárias. '

No carregamento dos caminhões é colhido novamente o

material para garantir o efetivo controle da qualidade. A

fU] {jjJ1/�8.
'-' CRM: 3059 .. CPF: 4688593

Espccializaçiio:llospital de Clínicas Estado doHio�
e Ciírso lia Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia do RiD

Foné: (047) 275-1150 . .

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. MoXJlI1

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZ

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring;' 135 - ex. Postal 50 - eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 21.5'

Jaraguá do Sul - se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassull.Cassuli Advogados Associados SIC
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.POLUIÇÃO: MORADORES DA BARRA DO RIO CERRO O'ENUNCIAM AGRESSÃO NO RIO JARAGUÁ

Mancha de óleo no leito do
bandas alternativas da região fazem show hoje
no 10 Rock ln Santa, que acontece a partir das

ras, no bar próximo à Ponte da Trindade, no

Santa Luzia. A expectativa dos organizadores
a� nto é que todos os adeptos das bandas locais

ertório próprio apareçam para prestigiar a série
WS, As bandas que vão se apresentar são as

tes: Repulsores, Ziriguidu, Kanaã, Impérius e

nes, todas conhecidas na região pelos adeptos

. Jaraguá preocupa comunidade
que estão instaladas ao longo
da Rua Walter Marquardt,
''A população sabe que não

pode jogar nada no rio e está

respeitando. O que falta é

fiscalizar as empresas", con
sidera Rosângela.

De acordo com o su

pervisor de análise ambiental
da Gerência de Meio Am

biente da Prefeitura, Edson
Adilson Ferreira, a cor ver
melha vista na água aconte
ceu devido ao cozimento de
800 quilos de beterraba,I

"pela Ciluma". ''A cor ver-

melhãnão significapoluição.
O que vai para o rio é o que
sobra da estação de trata

mento", justifica Ferreira.

Sobre a mancha de óleo,
Ferreira disse que iriaverificar
a origem.
(MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGUÁ DO SUL - Os

moradores da proximidade
da ponte pênsil da Barra do
Rio Cerro, perto da Barra

Material de Construção, es
tão.indignados com as cons

tantes agressões ao RioJara
guá. Ontem pelamanhã, ha-.
viamanchas de óleo no leito
do rio e a água apresentava
uma cor vermelha forte, o
que fez com que alguns mo
radores do local ligassem
para a Secretaria de Meio

Ambiente da Prefeitura e

para a imprensa. "É -um

abuso. Isso acontece sempre
e ninguém dá jeito", afirma
a moradora lstela Barbi, 34
anos.

Da mesma opinião par-"
tilha a dona de casa Rosân

gela Cristofolini, 31 anos e

há 20morando no local. De

i�, euta ocupacionalMarian Manhke Henschel vai
obre Saúde Ocupacional do Cabeleireiro -:
ornia e Postura, na próxima segunda-feira, às

, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do

Quem promove a palestra é o Núcleo de

eireiros Profissionais da Acijs (Associação
)� reia! e Industrial de Jaraguá do Sul) e Clinica

t

palestrante vai orientar os profissionais da área
os problemas cada vez mais comuns causados

istúrbios osteomusculares relacionados ao

o que desenvolvem.

Cesar Junkes/CP

Istela Barbi comenta que a poluição é constante no local

acordo com Rosângela, a

poluição noRioJaráguá está
cada vez mais freqüente.
Além das freqüentes man

chas e cores, as mais varia

das, ela afirma que' o mau

cheiro também incomoda.
"O pior é que a gente recla
ma e não acontece nada. É

raro a gente olhar para o rio
e não ver uma sujeira, uma
mancha ou uma cordiferen

te. Hoje foi o vermelho,
amanhã a gente não sabe",
comenta Rosângela. Ela
acredita que a poluição, cada
vez mais intensa e freqüente,
é causada pelas indústriastente social e socioterapeuta Ermeli Mariot é a

ante do curso de Desenvolvimento Interpessoal,
ontece no período de 18 a 21 deste mês, na
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá ,

). A iniciativa é do Núcleo de Automecânicas

js, Para integrantes do núcleo o preço do curso

$ 35;00. Aos associados da Acijs/Apevi o preço
5,00, e para quem não é associado, R$ 60,00.

Igreja 'da Paz, de Schroeder, Estudantes jaraguaenses
mostram trabalhos

/ .

comemora centenano

SCHROEDER - Neste e prossegue, as 9h30, com ]ARAGUÁDO SUL-Alu- o objetivo do projeto é aju-
domingo, milhares de fiéis desfile alegórico com saída nos do ensino médio da dar os estudantes, que, por
de Schroeder e dos rnunicí- do PostoMime até o ginásio EscolaEstadualJulius Kars- um motivo ou outro, não

/ pios vizinhos estão sendo es- de esportes. Às 10h45 está ten participam, hoje, emBlu- estão acompanhando de

perados para a festa de co- programado culto campal menau, de mostra de tra- forma satisfatória o conteú-

memoração dos 100 anos defronte ao ginásio de es- balhos desenvolvidos por do. O projeto foi colocado
de formação da Comuni- portes, com participação do estudantes de todo o Estado em prática no início do ano

dade Evangélica' Luterana pastor Sinodal. Após, haverá que participam do Projeto letivo e está beneficiando

Igreja da Paz e dos 70 anos cerimonial dos 100 anos. A Largada 2000. O evento cerca de 45 alunos de primei-
de construção do templo, programação inclui ainda acontece no ginásio do Sesi, ra e quarta série do ensino

erguido a partir da união e show corri o cantor religio- onde dois alunos da Julius fundamental. Além de San-
do esforço dos descenden- so Emani Luiz, seguido de Karsten, SandraMaria Cola- dra e Edson, mais oito estu-

tes de alemães que �e instala- almoço. Às 14 horas, início ço Soares e Edson de Luca dantes do ensinomédio no-
ram na região, e, por inicia- das apresentações culturais, apresentam o projetoMulti- turno regular estão engajadas
tiva própria, semobilizaram tarde dançante com anima- plicadores do Saber, que no trabalho de ajudar os co-
para oferecer à comunidade ção do Grupo Musical consiste em ministrar aulas legas menores a superarem
a assistência espiritual neces- Atlântico-Sul e exposição de reforço aos alunos do as dificuldades encontradas.
sâria ao desenvolvimento de dos trabalhos realizados pela ensino fundamental que es- "É umamaneira que encon-
uma sociedade justa e correta. comunidade. O encerra- tão com dificuldades de tramas de colaborar com os

A festa começa às 7 ho- menta está previsto para as aprendizagem. colegas e com a escola", afir-
ras com o badalar dos sinos 19 horas. (MHM) De acordo com Sandra, ma Sandra. (MHM)

Ou ontem o prazo para que as5.545 prefeituras
pantes do Programa Nacional Bolsa-Escola

(I em à Secretaria Nacional do Programa as

ações sobre a freqüência escolar das crianças
tas .

no tnmestre julho/agosto/setembro. A
escola exige freqüência escolar mensal mínima
% das aulas às crianças bolsistas. A res-

bilidade por identificar os nomes dos alunos
üentes é d dmini -

I
.

O Ias a rrurustraçoes ocais. contra e

atizado e' r: .

d
A r: . .

reito a ca a tres meses e 101 im-

tado em julho. As famílias das crianças faltosas
de receber o benefício pelo mesmo número

ses que a freqüência escolar mínima não foi
a.
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Tranquilidade e diversão garantidos

STIVestuário construiu
novas piscinas e ampliou

� ..

a area com qUIosques
para melhor atender

a�s associados

Q�o complexo de piscinas e lazer da Recreativa dos Trabalhadores
Vestl!Jaristas será inaugurado às 10 horas do dia 9 de novembro.
desde abril deste ano, a direção do STIVestuário investe em obras no

"loGal-rfara tornar o verão ainda mais agradável aos associados e seus

familiares. Agora, a estrutura conta com duas novas piscinas e 13

churrasqueiras. A nova piscina adulta, com tobogã, tem uma área de

quase mil metros quadrados, e a infantil, com dois outros tobogãs,
possui mais de 200 metros quadrados.
Além disso, foram investidos recursos na construção de três novos

quiosques, totalizando 13' churrasqueiras com infraestutura
completa para garantir o melhor atendimento. "Trabalhador

vestuarista, venha desfrutar deste espaço que é seu! Convide a

família e amigos para passar um dia tranqüilo", chama o presidente
do Sindicato, Gildo Antônio Alves. Ele adianta que para 2003 "já está
prevista a construção de um auditório para festas e reuniões".
Inaugurada no dia 6 de novembro de 1999, a Recreativa dos
Trabalhadores Vestuaristas está localizada no bairro Ilha da Figueira
antigo Parque Aquático Zeca Schmidt -, fica distante 7,5 quilômetros
do centro da cidade e costuma reunir milhares de trabalhadores
durante a temporada de verão. Nos últimos três anos, o local passou
por intensas reformas, propiciando melhor atendimento àcategoria.
As três piscinas já existentes por ocasião da aquisição do Parque
sofreram melhorias, e ainda foram construídos outros dois
quiosques - cada um com área de 72 metros quadrados -, dispondo
de cozinha equipada com balcão, freezer e fogão, além de
churrasqueiras, banheiros masculino e feminino. "Nos dedicamos
ao máximo para oferecer aos associados um espaço privilegiado de
lazer e diversão, com ampla área verde e acolhedora", afirma Gildo
Antônio Alves.
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Jaraguá do Sul, Sábado, 9 de novembro de 2002

Em clima

Considerada a capital
catarinense do _arr-oL,
Massaranduba
completa 41 anos de
história no próximo
dia 1-3. e .cornernora o

aniversário com
;s, -

diversas atividades.
Em olima de'T�sta/p,
comunidade e sews
visitantes vão se

animar este fim de
semana com o quinto
Rodeio Crioulo
Interestaduai. Na -

municipal), acontece a

, Pr!meira Fei;a �
Municipal de

- •

Artesanato e CLirtura,
no Centro Esportivo
Municipal. Acompanhe
neste caderno especial
a história, o

desenvolvimento de
Massaranduba e os

projetos a serem

aplicados nos próximos
anos.

Agricultura

Desenvolvimento

Turismo
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2 CORREIO DO POVO MASSARANDUBA'- 41 ANOS SÁBADO, 9 de novem

IID.ouímICA
DIP'IIITIDA.

Massaranduba,
41 anos

de muito progresso.
Parabéns!

A colonização de Massaranduba (nome origi
uma espécie de madeira de cor rósea, existen
região) ocorreu por volta de 1865, quando imi
alemães da Região de Bruchsal, Sul da Alema
receberam autorização do seu respectivo gove

deixarem o país de origem que na época enfre
sérios problemas socioeconômicos. Em 1870,
instalaram-se os primeiros imigrantes alemães
região da Campinha e Patrimônio. Depois de 1

o agrimensor Oscar Schipmann iniciou suas ati

após o retorno de OUo Hermann Blumenau, da

Al-emanha.
'

No dia 15 de abril de 1893, o presidente do E

Santa Catarina, tenente Manoel Joaquim Mac.

apresentou a municipalidade da Vila de BlulB
autôrizou um quadro e terras de aproximadam
2,2 mil hectares a Massaranduba, conforme pia
enviada à secretaria do Estado.

A formação étnica manteve-se germânica, sendo

posteriormente mesclada com a vinda de italian

póloneses e açorianos, por volta de 1908.

Em 1920 foi realizado o primei ro censo do 9° D'

Municipal e Massaranduba totalizava 961 fam�
somando 6216 habitantes. Em setembro do me

ano, o presidente da província já oferecia lotesà
no interior da localidade, hoje Patrimônio e Ca

O Município foi propriamente constituído em 19

quando o governador Aderbal Ramos da Silva o

emancipou, nomeando como primeiro prefeito,J
Cordeiro. No entanto, pouco tempo durou a

denominação de Massaranduba, que foi decreta

Distrito de Guaramirim. Durante os dois govern
se seguiram, a nova emancipação ficou apenasn
promessa. Somente em 1961, foi novamente
emancipada, desta vez com o nome de Adolfo K

Os moradores da localidade fizeram um baixo,

assinado, solicitando a volta da nomenclatura

Massaranduba. Pedido aceito, o prefeito Ricard
ficou à frente da administração pública a realiz

cerimônia de instalação do Município no dia 11

novembro daquele ano. O primeiro prefeito eleit

Emílio Manke Junior.

IIIMstplllS
INDUSTRIAL LTD
Massaranduba, a grandeza do t

passado nos impulsiona em. direÇ
a um futuro cada vez mais brilha

Rod. Guilherme Jansen, s/n - Km 14 - Massaranduba - (47)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EFEITO DESTACA MEDIDAS
e geram o crescimento do cidade

ois de efetuar levantamento sobre a situação econômica,
inistrativa e do potencial da cidade, o prefeito Davio Leo

iniciou mandato em 2001 , traçou planos operacionais
raexecução dos serviços públicos. "De início trabalhei no

nejamento de ordem administrativa, orqanlzacional e

ruti!ral para poder cumprir com as ações inerentes às

opostas de governo. De início, fizemos uma reorganização
ministrativa, contratamos pessoas devidamente capacitadas

I ra exercer determinada função em sua respectiva área", diz
refeito.
partir desta mudança organizacional, cada diretor avaliou o

e era viável ser recuperado, reformado e elencou
uipamentos que deveriam ser adquiridos para melhor

ndição de trabalho. "Feito isso, buscamos a recuperaçãodo
'dito e melhor aproveitamento do dinheiro público, fizemos
plano de economia de material e bens de consumo, com
uramento normal de 30 dias, o que nos proporcionou uma

onomia inicial e foi determinante para que a Prefeitura

ançasse o estágio de estar em dia com o pagamento da
lha de pessoal e fornecedores", enfatiza.
vio l.eo ressalta a reestruturação realizada no

partamento de Agricultura para propiciar assistência os

odutores rurais, com intuito de melhorar a produtividade e

ersificação do setor. "Para acabar com a informalidade,
tamos efetuando cadastro dos aqricultores, que só tem
nefícios com este registro, poisrecebem direito de emitir
tas dos seus respectivos produtos e tem a vantagem de se

ilizar dos máquinas da Prefeitura, que operam com preço
erior ao cobrado no mercado comum", afi rma.

RABÉNS, MASSARANDUBA

Ag0ra cf atendimento 24 horas - BR -

Fones: (47)379-0513/379-2403
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POSTO BARRICA0
Parabéns, Massaranduba,
pelos 41 anos de sucesso!

Rua 11 de Novembro, 716· Massaranduba· (47) 379·1250

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Realidade e ficção com

Grupo Adulto da Scar•
SÁBADO, 9 de novembro de 2002

alidade ficção com o Grupo Adulto da Scar
Sandra Baron

interpreta uma

bordadeira que
não tem muitos
bordados para

f<!ler

o Grupo Adulto de Teatro da Scar (Sociedade Cultura Artística) apresenta, de sexta-feira a domingo, o
espetáculo "O Cristo nu", que será encenado no pequeno teatro da Scar, às 20h30. A estréia foi no último

.

final de semana (1, 2 e 3), e a temporada encerra no próximo final de semana. O espetáculo é encenado

por nove atores que se revezam para interpretar os personagens exigidos pelo texto, cujo original foi
escrito pelo dramaturgo Carlos Alberto Sofredini. De acordo com a atriz e diretora teatral Sandra Baron,
este texto é considerado pela crítica especializada como um dos melhores trabalhos do dramaturgo.
Ainda de acordo com Sandra, que interpreta uma bordadeira, a peça enfoca, de maneira única, as

relações humanas dentro da sociedade, mostrando e ressaltando a dominação dos aparelhos ideológicos
do Estado, como a religião, a política e a economia e a. forma como eles interagem entre si com o único

objetivo de alcançar os seus interesses específicos.
Sandra explica que a peça utiliza de muitas metáforas, sendo que a mais forte delas é o figurino,

especialmente o uso de casacos de lã e de roupas de inverno. "A peça é um verdadeiro quebra-cabeça que
cada espectador vai montar conforme sua experiência e vivência diárias", argumenta Sandra. Segundo
ela, a peça retrata as relações de poder dentro da sociedade e as formas que o poder têm em exercitar o
seu domínio sobre os outros. "O padre da cidade não tem Cristo para colocar na Igreja porque não aceita

um Cristo sem roupa", exemplifica a atriz.
O Grupo Adulto de Teatro da Scar existe há 15 anos em Jaraguá do Sul. Sandra integra o elenco há cerca

de 10 anos. Nesse.período, já realizou dezenas de apresentações. O grupo, que é integrado por atores que
se dividem em outros afazeres (estudo e trabalho), tem pouco tempo para ensaios e para montagens mais

freqüentes. Mesmo assim, consegue apresentar um espetáculo por ano. Casualmente, ano passado,
conseguiu fazer dois espetáculos: "Tanto trabalho para nada" e "TPM".

A peça "O Cristo nu" tem no elenco os atores Anderson dos Santos, Fabiane Riegel, Mery Petty, Paulo
Eduardo da Silva, Paulo Henrique Silva, Rubens Franco, Sabrina Marthendal, Sandra Baron e Vilmar

.
Olos. A iluminação e a direção é de Leone Silva, operação de som e luz Rodolfo Silva Bertoli e Diego de

Oliveira Marques Pereira.
Ingressos antecipados na secretaria da Scar a R$ 7,00 e, no dia, R$ 10,00.

As roupas pesadas, de
lã, são as metáforas '

mais fortes do

espetáculo

a
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I CIRCUITO FECHADO

Especial
o tradicional especial de fim de ano de
Roberto Carlos será exibido no dia 18 de

dezembro. Já famoso na programação da
G lobo, o especial do Rei entrará em seu

27° ano de exibição.

Reapareceu
Dóris Giesse, a ex-apresentador do "Fantástico"
esteve no programa "Hora da Verdade" e fez um

desabafo no ar. O seu marido não a deixa
trabalhar e tampouco lhe dá dinheiro. Ela foi

mais longe: pediu emprego para quem se

interessasse pelo seu talento de apresentadora. É
esperar para ver.

Testados
Muitos foram os indicados, mas o escolhido poderá ser alguém
que não costuma fazer novelas. Parece que a G lobo bateu o

martelo e Paulo R icardo foi o escolhido para ser o novo

namorado de Camille (Ana Paula f-\rósio), em "Esperança".
Caco Ciocler, Luciano Szafir e Marcello Antony também estão
cotados para o papel.' É esperar para ver.

Romance
Falcão está
namorando com a

sua empresária, a

espanhola Lilian. O
casal aproveitou a

turnê que o cantor

fez pela Europa
para visitar a

família dela, que
mora na Espanha.
Tem casamento à
vista.

Décima vez
O casamento aconteceu somente entre os

familiares, em São José dos Pinhais

(PR), cidade-natal do noivo. Gretcheri se

casou pela décima vez e se prepara para
ser mãe de gêmeos, uma vez que fez

inseminação artificial. O noivo é Juliano,
ex-segurança do Ratinho. O problema
agora é arranjar um tempinho para a

lua-de-mel, uma vez que a cantora tem a .

agenda lotada de shows

o Homem do Baú
Confirmado. O filme que vai contar

toda a trajetória do animador e

empresário Sílvio Santos começa a

ser rodado ai nda neste ano. O rotei ro
.

é baseado no livro de, biografia escrito

por Arlindo Silva, lançado no ano

passado.

Profissional
Márcia Goldschmidt
explicou que pediu o

afastamento do diretor do
seu p rog rama na

Bandeirantes, o "Hora da

Verdade", sem brigas.
Segundo a apresentadora,
tudo não passou de uma

decisão profissional.

Reconciliação
Marcos Paulo e Flávia

Alessandra, que estão

separados, freqüentemente
tem sido vistos aos

beijinhos, nos intervalos das

gravações de "O Beijo do

Vampiro". Tudo indica que
o casal está namorando de
novo.

1) Atualmente a atriz Barbara Borqes:
elenco de qual atração global?

n

a) Sabor da Paixão

b) Esperança
c) O Beijo do Vampiro
d) Malhação 1

c

2) No "Big Br o the r Brasil I", duri

competição, formou-se um casal de naml

Quem eram eles?
a) I<leber e Leka
b) Sérgio e Taís

,

c) Rodrigo e Tarciana

d) Sérgio e Vanessa

b) Lavína Vlasak '

c) I rene Ravac'he

d) Letícia Spiller

3) Qual dessas atrizes viveu a espl

personagem de José Wilker em "Suave Ve,

a) Totia Meireles

n
4) Em "O Clone" como se cham

,

personagem vivida por Totia Meireles?
a) Deusa

b) Laurinda

c) Mocinha

d) Dalva

5) Quem viveu Breno na novela "Um M

do Céu"?
a) Supla
b) Henri Castelli

c) Caio Blat

d) José Wilker
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Como se livrar das

anchas no tapete ou

'no carpete

Limpe com meio litro de água
a misturado com uma colher de vinagre.
co e urna colher de detergente.
m: Passe xampu para carpete
: Amoleça a cola que caiu esfregando um

ensopado com vinagre
: Esfregue com uma esponja embebida

ura: Para tirar gordura, coloque óxido

agnésio em pó. Depois ,é so passar o

radar

a de sapato: Passe, removedor comum,
ndo em seguida o local manchado com

. Deixe secar e depois escove

a: Deixe a lama secar bem. Depois vara,

TIl
em todos os sentidos. Se persisti r, passe
molhado em água misturada com

gre.

lete: Deixe secar e depois raspe

Igerante: Seque Tmediatamente com

seco e" em seguida, passe' pano
ecido com água.
ue: Limpe com água fria, sabão em pó
etergente líquido.
de frutas: Limpe com meio I ltro de água

TI
na e uma colh�r de vinagre de vinho

O: ESfregue a mancha de vinho tinto com

e' de barbear. A espuma removerá a

cha.
ito: Limpe com sabão em pó, depois
gUe bem o local da mancha.
r de urina: Limpe com uma solução feita
uma colher (sopa) de amô�ia pura em 1
d' r

.

'
,

agua. Enxague com uma esponja e

fria E.' nxugar com secador de cabelos.
a a '1o eo: Limpe com terebentina.

GB EDIÇÓES POR AGNÊZ HASSE

VERÃO! É TEMPO D�E
I

SOBREMESAS REFRESCANTES

PREPARQ: Descasque as goiabas, retire omiolo .

e pique a polpa (você deverá obter
aproximadamente 400 gramas). No copo do

.

Use a criatividade. Sirva o Sorvete de iiqüidificador; coloque a polpa de goiaba, o

Goiaba em cestinhas feitas da própria fruta açúcar e o iogurte e bata, em velocidade

máxima, por 20 segundos ou até obter uma
..--,__;_,_;__----------------, mistura homogênea. Despeje o sorvete num

IN G R EDIENTES: recipiente de metal. Cubra com filme plástico
e deixe no freezer por cerca de seis horas ou

até que fique bem firme. Coloque o sorvete

na tigela da batedeira e bata rapidamente.
Devolva ao freezer por mais 3 a 4 horas,

antes de servir. Se quiser picolés, coloque o sorvete em forminhas de picolé depois de bater na batedeira.

Sorvete de goiaba

Meia dúzia de goiabas médias;
1 xícar (chá) de açúcar;
3 copos de iogurte natural.

Gelatina de
laranja

Surpreenda a criançada
com a Gelatina de

Laranja

INGREDIENTES:
8 laranjas médias;
6 colheres (sopa) de água;

1 1/2 envelope de gelatina brancaPREPARO: Com uma faca afiada, corte delicadamente as

em, pó, sem sabor;
,laranjas ao meio. Esprema com cuidado, sem romper as

cascas e reserve o suco (você deverá obter duas xícaras
4 colheres (sopa) de açúcar;
1/2 xícara de creme de leite fresco;de suco de laranja). Com uma colher remova a polpa das
tirinhas de casca de laranja paralaranjas. Escolha 'as dez cascas de laranja mais bonitas
decorar.

e apóie dentro de forminhas de empada. Numa tigela.. .

refratária coloque a água, polvilhe a gelatina e deixe descansar por 5 minutos. Leve ao fogo
brando, em banho-maria e mexa com colher de pau até a gelatinà derreter. Retire do fogo e

junte, aos poucos, o suco de laranja e o. açúcar, mexendo sempre, atédissolver o açúcar. Despeje
a mistura nas cascas de laranja, enchendo-as até a borda. Coloque numa bandeja e deixe na /

gel.adeira por 1 hora, ou até ficar firme. Bata o creme de leite na batedeira até 'ficar em ponto �.
chantilly e coloque num saco de confeitar com bico pitanga. Tire as gelatinas da geladeira e

decore cada uma com montinho de creme chantilly e tirinhas de éascade laranja.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(lHE SHQl!jlf1'i IRE'''HAil.itiB
JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SAIA FI1ME/HOIIÁRIO GÊNERO

1 S

2

ESTRADA PARA PERDIÇÃO
19h15 - 21h30

DRAGÃO VERMELHO

16hOO - rsnao - 21hOO

SCOOBY-DOO
15h30 - 17h15

BARRY E OS URSOS CAIPIRAS

15h45 - 17h30

3

c

D/A

D/P

BLU M ENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA FIlME/HORÁRIO GÊNERO

3

TUDO POR UM SEGREDO

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

1
DRAGÃO VERMELHO

14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

2
CASAMENTO GREGO "

13h45 - 16hOO - lShOO - 20hOO - 22hOO

BARRY E OS URSOS CAIPIRAS

13h30 - 15h30

A HERANÇA DE MR. DEEDS
17h30 - 19h30 - 21h45

ASTERIX E OBELlX: A MISSÃO CLEÓPATRA
14hOO - 16hOO

4
UM ENIGMA NO DIVÃ

21h15

SCOOBY-DOO
14h15 - 16h15

5, - ..

CÓDIGO DE GUERRA

lShOO - 21hOQ

6 C

A-AVENruRfl/C-OOMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMNXi
F - FICÇNj R -ROMANCE!P-FQllCIAL/Dc-IXX:UMENfÁRIO

[,l�1j!§fl"%
JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

A

C

D/A

C

C

C

A

D

SALA FIlME/HORÁRIO GÊNERO

2

CASAMENTO GREGO

13h45 - 16hOO - 18hOO - zonoo - 22hOO

1
DRAGÃO VERMELHO

14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

SCOOBY-DOO
13h30 - 15h15

3

S

A

C

A - AVENlURA/C -ooMÉDlA/D -DRAMA/DA - DESENHOANlMAJXV
F - FIcçÃd R - ROMANCE!P - FQllClAL/Dc -IXX:UMENfÁRIO

VARIEDADES

IDICAS DE EL

SÁBADO, 9 de novemb
---"--�-�-�-----.---�--_.-

Mocassins masculinos multicoloridospara o verão
I

A HERENÇA DE MR. DEEDS

19hOO - 21h15 C

A-AVEIlffiJRA/C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMNXi
F - FICÇNj R - ROMANCE!P - FUUCIAL/Dc -IXX:UMENfÁRIO

Mocassins com cores fortes é a tendência para o verão 2003
Estilo também é o que n'

sapatos masculinos inl

pele de cobra Píton de!
por Fause Hat�

Depois do sucesso no último São Paulo FashionWeek e

no MiJano Moda Donna, a coleção masculina Verão 2003

da grife Fause Haten, que tanto tem agradado aos homens

com sua proposta moderna e elegante, fica ainda mais fica

criativa e completa.
A grife amplia sua linha masculina de calçados, lançando

mocassins com cara e estilo totalmente novos. A nova linha

em camurça traz o que o verão tem de melhor: as cores.

O estilista "tipo exportação" acaba de lançar a continuação
da linhademocassins para a estação quente, trazendo as cores

fúcsia, turquesa, demi (azul-escuro), royal, barium (bege), blush
(rosa claro) e coral (alaranjado).

O objetivo da coleção, que já está sendo chamada de

atraente e ousada, é trazero frescor para a estaçãomais quente
do ano.

A grife também está lançando para o verão 2003, calçados
que retratam os anos 50 a modernidade da streetwear, e

também um trabalho 'especial sobre os detalhes que

Leve toque

REINO DE FOGO

17h15 - 19h30 - 21h45 A

Estar sempre com a pele bonita e o corpo em forma é o

sonho de todas, mas nem todos os dias isso é possível.
Principalmente depois de um dia quente e estafante, daqueles
em que se trabalhou o dobro e, à noite, tem aquela festa

imperdível. O que fazer? O jeito é lançar mão de alguns
truques e perder a festa, jamais!

Se você, está um verdadeiro "caco", experimente este

truque caseiro: passe creme hidratante gelado sobre o rosto,
sem seguida aplique uma toalha molhada também gelada.
Você verá o efeito calmente em segundos.

Para um peejing rápido, experimente passarmel no rosto
e deixe por uns vinte minutos. O mel açucar�, massageie
suavemente provocando uma leve esfoliação. Lave o rosto

com água fria, abundante.
A pele está sem cor e sem vida, lance mão de um

autobronzeador ou de um

hidratante tonalizante. Espalhe
bem e com cuidado para não

manchar a pele.
Os corretivos faciais são

grandes aliados. Os corretivos em
bastão são mais sequinhos e não

derretem facilmente. Camuflam

espinhas e são excelentes para peles
Jovens e sem rugas.

complementam os looks feminino emasculino.f

são os sapatos e cangas concebidos pelo estiliste
durante o desfile no último São Paulo Fashion

Milano Moda Donna, semana de moda italiaa

As cangas, em lona, fotam desenvolvidas emtri

cores: preto, bordada com esferas prateadas; o
mesmo bordado das roupas formando imagem
a canga branca, especialmente confeccionada para,

passar o reveillon e adentrar o ano novo com

principalmente, estilo (sendo o contrário igualm
Estilo também é o que não falta nos sapato�

inteiros em pele de cobraPíton desenvolvidos porR
O tradicional macassim e os sapatos com ca

nas cores preto, barium (cru), blush e fúcsia, exis'
o primeiro modelo em couro preto, cujos detalh
conta dos recortes em pele de cobra.

A coleção do estilista vai "subir à cabeça" de�
teve tanto aos seus pés.

Aquelas que já apresentam sinais de ruguinhill
rosto, devem usam corretivos líquidos, de textuil

num tom mais claro que o da pele. Eles iluminanJl
as marcas no rosto.

E as terriveis olheiras? Ferva saquinhos de chá

•
e deixe na geladeira. Apligue os saquinhos gela0
olhos durante uns dez minutos. Depois passe um

a área dos olhos. Uma compressa de algodão OU

água bem gelada faz o mesmo efeito.

Você quer que o efeito da sombra mais d

passar um pouco de corretivo facial nas pálpeb
passar a sombra normalmente.

Para retocar o batom não é preciso removd
anterior. Apenas aperte Um. papel absorvente
reaplique outra camada.

CONHEÇA O NOVO uRACO MANIA" COM PR

E LANÇAMENTOS, AQUI VOCÊ SÓ TEM AG

Ligue e confirme sua visita!!!!
Av..MaL Deodoro da Fonseca, 97 sola 7· FoneS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o BEIJO DO VAMPIRO - 19 h ESPERANÇA - 21 h

NOVELAS CORREIO DO POVO SE

AÇÃO - GLOBO 17:30 H SABOR DA PAIXÃO -

18 H

. Otávio explica que a família do

inda não autorizou o transplante,

odolfo terá que esperar mais um

haíssa faz pouco do carro de

A família de Rodolfo fica cada vez

osa. Pedro pede que César espere

ào e vai ver se é possível visitar

távio descobre que o coração já
mas a família teme que ele não

�mpo por causa do trãnslto. César

êem Rodolfo pouco antes dele ser

ra a sala de cirurgia. Drica tem um

ento estranho e resolve ir para

. Júlia e Pedro decidem ir de moto

I onde a ambulância está presa

ito. Pedro pega u ma moto

da de um desconhecido. íris se

o se dar conta que Júlia sumiu.

lia pegam o coração de dentro da

ia.

SEGUNDA - Diana encontra também nas coisas de

Jean uma foto antiga de uma mulher muito bonita
com uma criança. Vicente chega e fica boquiaberto.
Branca mostra para Luiz.Filipe os papéis da adoção
preenchidos e o chama para ir ao Juizado de

Menores. Laiza vê os dois se beijando e recua,
sem ser percebida. Edith acende uma vela para
que Jean se recupere logo. Jean arromba a porta
do quarto e sai enfurecido. Alexandre manda recado

para a mãe depositar imediatamente o dinheiro de

Diana. Ubaldo e Juca se surpreendem ao saber

que Jean fugiu. O cozinheiro do bar pede demissão,
mais um problema para Diana resolver. Zenilda

jura para o filho que o contador fez confusão e que
vai depositar o dinheiro assim que o banco abrir.
Rita chora, sendo consolada por Cecília. Isadora
fica dividida quando Pedro lhe dá de presente
ingressos para um concerto. Guto conta para Diana

que Teca foi à sinuca. Diana se desespera 80

saber que Jean pegou todas as suas coisas no

hotel e desapareceu.

SEGUNDA - Marta avisa a Lívia que ela e

Augusto vão se casar. Van Pretta examina
Lara para ver se ela poderá engravidar.
Godzilla pede a Bóri s que lhe dê uma folga
para que ele possa jantar com Carlos. Marta

afirma a Lívia que quer terminar com o namoro

de Zeca e Bia. Lívia se irrita e deixa claro que
não vai se meter. Nadir fica arrasada ao saber

que Carlos vai jantar corr. o pai. Teima percebe
que Lívia não gostou de saber do casamento

de Augusto. Lara sai na capa de uma revista
de vampiras, para ódio das outras. Zoroastra
e Galileu ajudam Zeca a encobrir sua vida

dupla. Nadir aparece no jantar de Carlos e

Godzilla. Zeca descobre que terá que estudar

para ser um vampiro. Nadir afirma a Godzilla

que ele nunca será realmente pai de Carlos.
Victor não gosta de ver Ciça com Roger.
Armando pede a Matilde que volte a trabalhar

para ele. Rodrigo fica apavorado ao ouvir o

uivo de um cachorro.

Por estarem atrasadas, as gravações da novela

Esperança, até o fechamento desta edição os demais

capítulos da próxima semana, ainda não haviam
sido editados.

NOTA DA REDAÇÃO: As gravações da novela

Esperança estãc muito atrasadas. Geralmente estão
sendo gravados os capítulos no máximo com dois

ou trés dias de antecedência. O motivo é que o autor

Benedito Ruy Barbosa está entregando os textos

em cima da hora. Atê os atares já estão reclamando,
pois eles recebem o script no mesmo dia da gravação,
não dando nem tempo para decorar o texto.

explicar, mas

assim mesmo. Otávio vai atrás. Os
s se recusam a roubar o carro de
Maumau. Beta afirma para Solene
têm que tentar muito até ela

. Otávio faz Júlia jurar que vai se

estada de Pedro, mas ela passa a
Ia pensando nele. Marianá sugere
a mostre sua tatuagem a Màrcão.
firma para Ihalssa que todos vão
esnobá·la se ela não pedir desculpas
médico avisa que Rodolfo ainda não

de risco. Mariana descobre que era
m estava lhe mandando cartas de
ganha uma pulsetr a de Charles.
doido ao ver a tatuagem de Letícia.
a uma carona para Bia, que deixa
a no porta·luvas. Otávio avisa a Júlia
ção de Rodolfo parou.

edro afirma ' .

d que Júlia é Bárbara e se
e que f .

Júlia f
OI Rodolfo quem o .tez

?ed
ica desconcertada e vai embora

ro vai atrás e eles se beijame que N .

.

ingU-
aOml nunca use a pulseira

m
em. Pedro e Júlia relembram o

que se co h .

evolva
n eceram. Bia pede que

nunc
sua pulseira. Pedro garante a

ficara mais vai deixar que nada os

ção Juntos. Júlia e Pedro descobrem

de ROdolfo voltou a bater Pedroe que R
.

m se
odolfo estava morto quando

PUlse�aS��hO: Farofa avisa a Cabeção
rado.

Bla para Naomi, deixando-

ndre .não consegue se divertir na festinha
miou em sua casa .. Luiz Filipe janta com

a,'e promete voltar para dormír. Cecília
,

e Rita a ficar no Brasil. Orlandonão qUer'
'eito, mas acaba concordando que
conta pará DI.ana que des

.

sóclos, sia.

QUARTA - Alexandre aplaude a cena. Diana
cobra o seu dinheiro. Alexandre garante que
veio explicar tudo, mas ela desdenha. Ele assina
um cheque, entrega na mão dela e vai embora.
Alexandre volta para a festinha, beija uma

mulher e garante aos amigos que Zenilda estava

certa.Vicente confessa a Xavier que tem um

amor proibido. Nelson pede que Hermínia seja
sua aliada. Aloísio abre um sebo e dá um livro
de presente para Alba. Orlando decide ir ao

concerto. Nelson mente para Diana dizendo

que Alexandre conversou com ele em Portugal
e mandou que ele se afastasse dela, pais
tinha mais dinheiro e queria se divertir com

Diana. Xavier apresenta Cacau como sua

namorada para Rita. A portuguesa pede que o

advogado ajude-a a legalizar sua situação, já
que deseja ficar no Brasil. Laiza é agressiva
com Luiz Filipe, que confessa estar dividido.

SEXTA - Cecília proíbe a filha de ir ao hospital.
Solange fica cabreira quando Edith acha o plano
uma loucura. Hermínia se queixa da vida de
viúva para Quintino e Silva no. Juca explica para

Cecllia que e,stá tratando Laiza do jeito que ela
estava tratando-o. Diana começa a chorar ao

derrubar um dos brincos que Alexandre lhe deu.
Nelson tenta consolá-Ia, mas ela manda ele ir
embora. Laiza garante a Diana que Nelson
mentiu sobre o seu encontro com Alexandre e

que deve ter envenenado o relacionamento dos
dois. Cecília incentiva Edith a adotar Mani.
Alexandre decide investir em Cacau para
agradar a mãe. Alba ensina para Solange o

que a falecida mulher de Edgar gostava..

- Lívia se

e pede ajuda. a Ezequiel. Matilde se recusa a

voltar para casa e Armando Jura que vaí se vingar.
Rodrigo explica a Livia que tem se sentido muito
mal ao chegar perto de' cachorros. Zeca pergunta
a Bóris porque os vampiros .existem, Marta tenta

Impedir Galileu de entregar um bilhete de Zeca

para Beatriz, deixando-a arrasada. Nadir garante
a Carlos que não vai' suportar que rle se dê bem

o pai. Zoroastra consulta Augusto para saber
o Matilde pode conseguir yma; Indenização
Armando. Roger concorda em cozinhar para

Armando, contanto que receba u Victor
afirma para Ciça que não é Ia.

Ezequiel aparece na hora e

embora. Zeca ameaça uni
fala mal de Livia. Lívia cont

QUARTA - Lívia pergunta a Zeca como ele fez

aquilo. Bóris vê o que Zeca fez pelo espelho e

faz com que todos esqueçam tudo. Lívia coloca
Zeca de castigo e ele afirma que ela foi injusta.
Bóris fica satisfeito ao ver que seu filho brigou
com Lívia-. Galileu cozinha uma peeue. para servir
aos hóspedes da pensão. Renato convence Zeca
a perdoar sua mãe. Uvia fica arrasada ao saber

que Zeca brigou para defender Gui. Bóris explica
a Zeca que ele não pode deixar que os outros

saibam que ele é um vampiro. Van Pretta se

entristece porque Godzilla está sofrendo por Nadir.
Drácula manda rosas para Lara, deixando Victor
louco de ciúmes. Zeca e Lívia fazem as pazes.
Todos elogiam a pael/a de Galileu. Ezequiel ajuda
Zeca a arrumar suas coisas para passar a noite
com Bóris. Bóris avisa que tem que resolver algo
urgente, deixando Mina desconfiada. Mina segue
Bóris e descobre que ele foi ver Lívia.

SEXTA - Ezequiel protege Rodrigo. Zoroastra vê
nas cartas o que aconteceu com Lucinha. Bóris
declara que tentou matar Rodrigo por amor a

Lívia, deixando Mina muito magoada. Lucinha
confirma para' Zoroastra que foi violada pelo
menino que amava desde criança. .Túlio -charna
Zeca para uma briga. Ezequiel decide punir Bóris
pelo que ele fez com Rodrigo. Mina vai embora
da mansão, deixando Bóris chateado. Zeca
humilha Túlio com seus poderes de vampiro, e

eles acabam concordando em ser amigos. Galileu
pede a Zoroastra que ponha as cartas para ele.
Lucinha confessa a Baratão que também gosta
dele e os dois se beijam. Ezequiel ordena que
Bóris saia da cidade.

SEGUNDA - Maria e Dani entram correndo e

batem em Mercúrio. Júlia fica chorando. Fernanda
fala no telefone com Helena e diz que vai alugar
um apartamento. Julga conversa com Maria sobre
Mercúrio. Baby chora e vai conversar com

Mercúrio. George tenta descobrir onde Fernanda'
está hospedada. Júlia vai procurar Caio. Débora

chega de. viagem. Hugo a convida para a

formatura. Júlia conta para Amália que Mercúrio
tentou agarrá-Ia. Helena diz para Alberto que

George não quer que ele estude cinema. Maria
conta para Rafael sobre Mercúrio e Júlia. Samurai
diz para Mercúrio que Léo não quer pagar.
Débora chega na casa de Alberto. Ela conta

para George que Fernanda está hospedada em

sua casa. Alberto discute com Débora por causa
da viagem. Júlia entrega uns papéis a George.
Fernanda diz que acabou de alugar um

apartamento. Celine segue o carro de Heloísa e

Fernanda. Alberto convida Júlia para almoçar.
Mercúrio e a gangue quebram o bar de Léo.

TERÇA - Júlio,. sem graça, fala com Alberto.

Luigi fala para Rosa que Alberto veio falar com
Júlio. Calo conta a Guilherme que vai emprestar
dinheiro a Júlia. Alberto conversa com Júlio e

pede ajuda para conquistar Júlia,' Geraldo espera
Fernanda para sair. Ela chega linda. Alberto
conta para Júlio que não está mais namorando
Débora. Alexandra conta para Baby que Caio
vai emprestar dinheiro a Júlia. Heloísa combina
de jantar com George. Caio esculpe um busto
de madeira com o rosto de Júlia. Alberto e júlio
continuam conversando; Caio os observa. Júlio
entra; Caio finge estar trabalhando, contrariado.
Helolsadá uma indireta de que Fernanda está
saindo com outro homem. 'Heloísa diz que vai

ajudar George a reconquistar Fernanda. Mercúrio
conta para Samural o que aconteceu. Rafael
sai do .hospital em cadeira de rodas. Fernanda
fala com Alberto. ao telefone. George tenta falar
com ela.

QUARTA - Dani diz que a polícia levou Júlia e

Caio. Débora beija Hugo. Ela diz a ele que
quer voltar com Alberto. Júlia pede ajuda a

George. A família de Júlia chega à delegacia.
George e Alberto chegam e o delegad
conversa com eles. Júlia é libertada por
policial acompanhado por Alberto. Pato b

Mercúrio vêem Júlia e Caio saindo. Policial oíz

que vai transferir Mercúrio e sua gangue.
Policiais colocam Mercúrio no camburão. Hugo
e Débora se beijam. Alberto os vê e sai sem

ser visto. Alberto manda flores para Júlia.
Dêbora diz que vai a um churrasco na casa de
Pilar .. George leva buquê de flores para
Fernanda. Ela o ignora. Alberto pede
desculpas a Júlia. Dêbora chega.

SEXTA - Júlia sai chorando. George vai atrás
dela. Débora desmaia. George abraça Júlia
e a leva para () carro. Alberto procura por
Júlia. Júlia chora com George. Baby conversa

com Caio. Os dois tomam vinho. Caio fica
bêbado. Baby o chama para ir para o quarto.
Pilar aconselha Hugo a não ficar pensando
em Débora. Júlia chega em casa e conta

para Rafael o que aconteceu. Ela abraça o

pai e chora. Caio, bêbado, cai na cama de
Baby, ela começa a tirar a roupa. Baby dá
bom dia a Caio, que não sabe o que está
fazendo lá. Caio diz a Júlia que não quer
mais vê-Ia. Baby convida Caio para ir ao

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS
•

26/9
Weslley Patrick Sampaio
20/10
Laura Helena Braun
Masson
22/10
Luan Victor Cardoso
Moreira
Bárbara da Silva

24/10
Iohana Maria Linhares

25/10
Maysa Pereira Zatelli
Elisabeth Stephani
Jaimir Correa Junior
27/10
Luana dos Santos Galina
27/10
Rafael José da Silva
28/10
Felipe Machado Dionizio
Jeferson Hang
William Silva da Costa
Laura Camylle Severo
29/10
Henrique Rafael Pereira
Paz

30/10
Alberto Stenger Neto
Leonardo Müller Rodrigues
Eduarda Atkinson de
Souza
Bruno Vitor Krehnke
Sérgio Miguel
P lan i nscheck
Vera Moraes Münzfeld
1/11
Victor Gabriel Liscano
Anna Laura Bortolini
Müller
Isabelli Brandenbrug
2/11
Henrique Rhaian Fachini
Meurer
Julia Zanghelini
3/11
Kevin Deretti
30/11
Guilherme Gabriel Felipi
•

I�@[{U�@���@��I Dra.Miriam Voigt Schwartz

II CR02290�.�. -� j
1275-2701 ht'/

INFANTIL SÁBADO, 9 de novem�------__-------

A linda e

sorridente
"janelinha" é
Luiza
Aparecida
Miranda, filha
de Luiz Carlos
e Josiane
Maria, que
completa,
amanhã, 5

alegres anos.

Ela avisa que a

festinha será
hoje, na

residência,
para
amiguinhos e

familiares

"Olhos negros, olhos negros, eu quero te ver ..." Luane

Jacqueline da Silva, 7 meses, filha de Luciano e Elain�
e simplesmente!

*

Um grupo de bruxinhas e bruxinhos, muito maaaaau, da Kids
Wizard Idiomas visitou o comércio próximo à escola para a

comemoração do Dia das Bruxas (Helloween)

REGISTRE UMA DAS MELHORES
FASES DE SEU FILHO

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

Fone: 275 3555

..

ii il

de estar na "'0ela
..

; I
\p I

Isabel a (como o nome já o diz) Spézia p�try festejoU 1

aninho no dia 26 passado. Os pais corujões, Gilmar e,�mais a irmã, Amanda, mandam-lhe votos de muita sau I

paz

*

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

I

www.nicolodelli.com.br
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I . TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIO DOPOVO 7E

lE SPÉZIA .WWW.ctl:..com.br etuno.com.br

A realização de um Sonho
Como patrão de CTG, sou um homem realizado

,3 de novembro, ao ver o sol brilhar depois de tantos dias chuvosos, eu
ele queria me transmitir algo, e eu não estava enganado, pois foi um

o especial para patrão do CTG Laço Jaraguaense e o Piquete Estampa
. De manhã, bem cedinho, eu e os peões do CTG fomos participar do 20
e Laço do CTG Alma Gaúcha, Rio Negrinho, e, ao chegar lá, me defrontei
s acampamentos dos piquetes filiados ao CTG Laço Jaraguaense, motivo
e deixou muito contente. Na cancha de laço, peões com a camisa do
G preparados para laçar, cumprimentei um por um com muita alegria,
r no Virgílio, ele percebeu o semblante de satisfação, e perguntou:
o patrão está tão alegre?", Virgílio, eu sou um patrão realizado. Hoje,
ço Jaraguaense é o CTG que eu sempre desejei, e foi com muito esforço
e todos eu consegui este objetivo. 'Todos os piquetes agradecem por
parte deste CTG, mas, sinceramente, eu é que agradeço por realizarem
o que era do meu pai e eu estou tendo o prazer de sentir. No mês de
ano q.ue vem, após um mandato de 2 anos, eu entrego a patronagem do
meu Irmão, mas eu poderia entregar hoje mesmo e nunca mais ser

eTG, porque ter muitas famílias envolvidas na tradição gaúcha também
o�ho meu, por isso, como patrão do CTG Laço Jaraguaense, sou um

otalmente realizado. Quando alguém escrever a História do CTG Laço
nse, ao citar as famílias que' fizeram deste um grande CTG, não poderá
ente as famílias Demarchi, Franzner, Ropelato e Spézia, pois, a partir
esta pessoa terá a obrigação de citar as famílias Marcon, Nanes,

er� Paternolli, Rau, Vargas, Vieira, Zimermann e outras, senão esta

;ao será real, e estará incompleta. Muito obrigado por' me darem a

iade de eu ser o patrão de pessoas tão valiosas, um abraçot Geovàne

CASA
CAMPEIRA

TRAJES .GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
www.casacampeira.hpj.axn.br

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

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524
.JARAGUA DO SUL· se

E�mail: demarchicarnes@netuno.com.br

DEMARCHI

Nike e Assis, jun
to com Joaquim
Moura, patrão do
eTG Alma Gaúcha,
e Wanderson Rau,
patrão do Piquete
Estampa de Tau
ra. Domingo foi um
dia especial para
o Piquete Estampa
de Taura, que
também teve seu

sonho realizado ao

conquistar o pri
meiro lugar na ca
tegoria Laço Du
pla, com Assis e Nike levando o nome desta entidade. Eu parabenizo os peões e

principalmente os patrões Marcon e Wanderson por conduzirem tão bem as rédeas
deste piquete. Esta equipe é um exemplo para todos os CTGs e piquetes pela dedicação
aos treinos de laço, e, atrás desta grande vitória tem um' grande incentivador e

professor de laço, uma pessoa às vezes detalhista, mas com propósitos de conquistas.
A você, Marcon, parabéns de todo o CTG Laço Jaraguaense, pelo seu empenho e

dedicação. Geovane Demarchi
.

"Meu nome é Leandro, tenho 9 anos e

mais de 40 troféus. Comecei a ir para
os rodeios com 6 anos, mas para mim
não bastava sõ estar lá, eu queria par
ticipar, então meu pai comprou um laço
e fez um cavalete, onde comecei a trei
nar na vaca parada. Passava a manhã
toda treinando, cada vez aprendendo
e gostando mais. Participei de uma

prova de laço na categoria Piazito e

consegui o 10 lugar, ou seja, meu lo

troféu, daí em diante só fui soman-do.
Hoje laço na categoria Piá, vaca para
da e também em boi. Domingo, ganhei
meu primeiro troféu 110 boi! no CTG
Alma Gaúcha. Agradeço meu pai por
me apoiar, minha mãe por estar sem

pre presente, meus parentes por vi
brarem a cada 'armada feita, e, a um

amigo que me chama de 'Meu Ca
nhotinha de Ouro', e que já faz parte
da minha família, obrigado, Marcon.

Quero seguir o exemplo de vocês, pois sei que estou no melhor caminho, uma
. criança a mais no rodeio é uma a menos nas drogas". Carta enviada ao jornal e
escrita por uma criança, Leandro Nanes, filho de Virgílio e Marli. "Eu fico com a

pureza das respostas das crianças" ••• (Otávio Murilo)
.

Cavalgada em ''ALTO PALMEIRAS"
Grupo de Cavaleiros Paixão de Tropeiro

realiza, nos 'dias 15, 16 e 17 de novembro,
cavalgada à localidade de Alto Palmeiras, Rio
dos Cedros, percurso de 42 km, Saída: 8 horas
da residência 'do sr. Neco Moretti, .Nereu
Ramos, seguindo para a serrinha do Ribeirão

Cavalo, Garibaldi,Jaraguazinho e chegada em
Palmeiras, na pousada do sr, Faustino, No
sábado à tarde, um passeio pela região da

represa e Mata Atlântica. O retorno será no

domingo, após o café da manhã, (josé, 370-
1058; Neco Moretti, 276-0430)

.

CAINES _I
CARNES

��
..

""

•
.

I �
•
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Allegro
O Allegro Restaurante Bar convida para 'a
Noite à Brasileira. Serão servidos vârios

pratos da gastronomia nacional, quem
assume a cozinha é a renomada Confraria
du Bocca, acompanhados de boa música,
preparada por' Daniel Fagundes e

con'vidados. Na segunda feira, a partir das
20 horas.

Show!
Programe-se para um grande show que
acontece dia 15 deste mês, no Café Pinhão,
na praia de Perequê, e aproveite seu feriado

antecipando o verão. Quem comandará a

festa é a banda RPM!!!!!

Inaugurou
Dia 4, a Loja Restaura Jeans e Lavanderia

Brilhante inaugurou. Ela fica no corredor

de serviços do Shopping Center Breithaupt,
e prestará serviços diversos como consertos

em roupas, além de lavanderia. E, no dia 7,
também no shopping, inaugurou a Loja
Paquetá Calçados! Confira as novidades ...

Pessoa de so....te
Confita se você é uma pessoa de sorte na

Videoloteria Phoenix. Uma casa de

entretenimento que funciona 24 horas com

atendimento Vip e estrutura de bar. O

endereço é no Shopping Fali.

camarote@jornalcorreiodopovo.com.br

a empresária
Viviane Cecília

Lunelli, que apaga
velinhas nesta

terça-feira (12).
E Ia recebe todo o

carinho dos

amigos e do
Dálcio

As operadoras
BV Financeira,

. Maga (O) e

jantar oferecido
aos clientes esta

semana, no C I ube
Atlético Baependi

Em pose, Maria
Madalena Reiser,
Iraci Ferreira,
Edson Ferreira e

Josiane Gomes na

área vip do Big
Bowlling

Muitos anos de vida - para ter ainda mais história

pra contar - para a amiga Juliana Clarissa Karinq,
que completa 19 aninhas, amanhã, felicidades!

BRINDE COM NOSSA BRUT E ASTI

ONDECOMPRAR EM JARAGUÁ DO SUL:
- Rede Mime - Cantina Gianella -

_ Oistr.: f\o!quêch - Sardagna - Claudete M.da Costa -

- Nos melhores restaurantes da cidade -

. C�s.fechadas também no:

TELE-VENDAS
fone (47) 472-1470 fax 473-9273
demarseille@terra.com.br AREPRESJo:NTANTI! RXCWSI\'O '

NORTE E I'I.ANALDO NORTE DE se �R()I�"'HI!Ittf

Cüntc« J€ Cí),uJ"oía 7Jldstíea
�stitíea e 7C-€1u.l)'aJ�)'a

7)1'. _Alil%an�1'il fOil1'nil1'
----.. Cfi/iIS9i19

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

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

Parabéns ...

SÁBADO, 9 de novembro
Contato:
camarote@jornalcorreiodopovo.J:om
www.lookhere.com.br/camarote

Rock em Santa
Acontece hoje a primeira edição
Rock em Santa, "O Fim do Sil'
Santa Luzia. O festival apresenta
região como Hiperion, Kanaã, P

Zirighidu. O ingresso é um quilom
ou, então, R$ 3,00. Informações I

274-8234.

Churrasco beneficente
o Lions Club organiza, com o

Clube dos Motociclistas, um

beneficente na Igreja Matriz São S·
renda beneficiará a crianças caren

municipal e estadual, que já foram

por um médico oftalmologista e,e
do evento, receberão óculos. Terá'
horas. Participe, é por uma boa ca

Mares do Sul
Contando as horas para um

empolgantes bailes do ano! Ho�à
tonelada de frutas e muito som com

5' Avenida e Jackson & Cia,
freqüentado Clube Atlético Bae

ninguém pode perder...

... a Iracema Rita Theiss, um cam

felicidades!

On-line
Fique por dentro de tudo oq
acontecendo em nossa r

acessando o site
www.lookhere.com.br/carnar
conferir a coluna Camarote

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PRÊMIO QUALIDADE EMPRESARIAL E

PROFISSIONAL 2002 DE JARAGUÁ DO SUL
Evento realizado no dia 31/10/2002 - Local: Restaurante Itajara, às 20hs

A EM PROV Pesquisas fêz a Premiação pelo 6° ano consecutivo, é filiada ao Conselho Federal de
Estatística (COWFE) e também ao Conselho Regional de Estatística (CON RE).
O Estatística técnico responsável é o sr. Júlio Gnapa do Instituto Bonília de Curitiba.

VERDUREIRA DA RAQUEL JATEC INFORMÁTICA -
.

- Com. de Frutas, Legumes e Hortaliças Assit. Técnica em Informática

CESTAS E PRESENTES REGINA- ARTCOLLOR-
Com. de Cestas de Café da Manhã Comércio de Tintas

Com. de Produtos Naturais Construtora
CONSTRUTORA BETA -

KIBEL - Distribuidora de
Doces e Salgados Imobiliária

CEJA - Educação para
Jovens e Adultos

Massoterapia

MUNDO DOS BRINQUEDOS GRÁFICA,CP-
- Loja de Brinquedos Gráfica

COLCHOES CENTER
Comércio de Colchões

LEONE KRAWULKI -

Massoterapeuta

DIFUSO - Com. e Dist. de
Parafusos e Ferramentas

CANIL BABY DOLLY
Canil (Estética Animal)

PERSONAL PISCINAS -

Farmácia Comércio de Piscinas
.

LABORATORIO FLEMING - CORTILEX - Loja de
Lab. de Análises Clínicas Cortinas e Acessórios

DEMICAR - LAVANDERIA BRILHANTE
Oficina de Latoaria e Pintura - Lavanderia

Revistaria

Atendente de Farmácia
DRO RICARDO PUFF -

Médico Otorrinoladngologista

ESCR. CONTÁBIL MARUAN
- Escritório de Contabilidade

RESTAURNTE ITAJARA

Serviço de Buffet

LAB. DE PROTESES DENTARIAS
JARAGUÁ - Protese Dentária

ALDO SALAI
Contador,

JORNAL CORREIO DO POVO -

Jornal de maior circulação

maior audiência
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.Bngetec
CRECI934-J

1044-loteamento Versalhes: Casa em alvenaria
(sobrado) em construcão (fase de acabamento
com 270,OOm2contendo 1 suíte t 2 qtos, sala de
lVI estar e jantar, copa, coz., lav., gar. para 3
carros.Terreno t- 480,OOm2• RS 93.000,00

1066- Amizade - casa em alv., semi-acabada, 2
qtos, 3 bwc, sala, coz., gar. pi 2 carros, 1 suíte,
copa,lav. Terreno 450m2: Casa 280,11 m2 área

const. RS 140.000,00 aceita-se carro

1027- (asa em alvenaria com uma lanchonet
ompleta virada para rua principal. Quase e

rente ao colégio Julio Karsten. RS 95.000,0

1062 - (asa cl 1 suíte, 2 qtos, sala estar,
i ntar, tez. sob medida, gar. pi 2 carros, área.

eher., + ou - 600m2• Área constr. 180m2•
RS 150.000,00'

Engetec Construtora e Imobiliária
. ,

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
I , .

E.--mail: enqetecj eezee.com.br:
Rua Padre Francken, 253

AMIZADE
1060- Coso em alv., c/ 340m2 de área consl. e 600m2 de terreno. 3 suítes,

.

2 qfos, 3 bwc, sala esfar, chur., cozo sab medida, gar. c/3 corros no valor de
R$280.000,00
1044- Casa em alv., 101. Versailles. (asa c/ 280, 11 m2e terreno c/450m2•
Aceifa-secarro. R$140.000,00

130.000,00
1021-Terreno Rua RobertoZiemann (próx Canannho) com 2.548,91 32
x 24,80 - R$150.000,00
1022 - 2 casas com terreno de t- 650 m2 - R$ 90.000,00

ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alv., Rua Maihias Ryson, próximo POsfo Pérola, área com

435m2 e construção com 104m2, 3 Quartos, sala, bwc,lavanderia. RS
70.000,00
1016 -loteamento da Dona Olinda Terreno com 304 m216x19 - R$
15.000,00- Rua Santa Júlia.
1065· Casa c/160m2, 3 qtos, copa, coz., lav., gar. c/ chur., 4'50m2de
terreno. R$65.000,00' .

1100- (asa em alv., c/área de 160m2, terrenoc/450m2, c/divisão intena,
3 qtos, salas, copa, coz., área defestasc/ chur. e gar. Rua Pe. Donato, 318
-Ilha da Figueira. R$ 65.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
1031-Casa com 504m2, Rua João Franzner, terreno com 15x31. R$
160.000,00
1101- Casa em alv., área de 180m2,.terreno c/600m2, c/divisão interna,
1 suíte t 2 qfos, sala eslar, coz., áera de feslas, chur., pisiina, gar. p/tcarros.
R. Arduíno �radi, Jguá Esquerdo. R$ 125.000,00

1001 - Casa semi-acabada, ótima loeol'
ao lado da recreativa da Duas Ro�ol.

170.000,00
«<

1007- Terrenos com 425,25m2(15x28,35) ·R$31

BARRA
1002- Úlsa c/3 quartos, bwc, cozinha, sala, gar. cosa tem 90,00 m2 de área
construída. Terreno c/ 600 m2• R$36.000,00
1003 -Iot Girolla, terreno c/ 392m2• R$29.000,00
1005 - Barra do Rio Cerro: Terreno com t- 320,00 m2/ loteamento
Raeder R$7.000,00.
1061- Terreno c/ 392m2, no 101. Girolla. R$25.000,00

aNTRO
,

1032-Ed.ÚlIarinaErching, 1 suíte tI quarto,bwc,sala,efc... R$70.000,00,
1033-Casaem alv.c/162m2eterrenoc/1.050m2• R$180.QOO,00
1037- Terreno com área de 650m2, em frente ao Ed. Amaranthus. R$
65.000,00
1038-Apto no Edf. Carvalhoc/ 1 suíte t 2 qfos, sala, coz., lav., dep. de emp.
completa, mais 1 bwc social. Apto c/153m2• R$ 60.000,00 t 38 parcelas
junto a Úlíxa Econômica Federal.
1039- Apto no Edf. Carvalho c/ 1 suíte t 2 qtos, sala, coz., lav., dep. de
empregada compl., mais 1 bwcsocial. R$ 90.000,00
1040 - Apto cobertura no Edif. Jaraguá, 2 salas conj., 1 suíte t 2 qfos,l bwc,
lavabo, dep. de empregada compl. R$180.000,00
1045 -:- Ed. Catarina Ersching, apto com 330m2 - contendo 4 quartos (2
suítes) e demais dependências. localização central próximo ao rodízio de
Pizzos Úlneri. R$ 270.000,00
1057- Úlsa em alv., c/ 191 ,56m2 e terreno c/ 1.050m2• Semi-acabada.
R$150.000,00
1062 - Casa em alv., c/ 150m2de área consto e t - 330m2 de terreno loc.
na Rua Felipe Frenzel, 89, próx. a Milium, 1 suíte, 2 qtos, 2 salas, copa, coz.,
chur., gar. p/2 carros.

NOVA BRASILlA
1064-A - Terreno sem benfeitorias, próx. Arte laje, c/ 1200m2, fazendo
frente p/Rua João Plan�nchek, em 20m, c/60m de prof. R$85.000,00

VILA BAEPENDI ,

1056 - Apto c/3 qfos, 2 bwc, sala, cópz, coz., sacoda, gar. R$60.000,00

VILALALAU
1017- Terrenoc/585,OOm2e sabradocom 140,00m2 R$70.000,00
passa a ponte da Ilha da Figueira para Vila lalau entra na primeira a direita.
10 19- Apto. próx a recreativa Mansol, com suite t 2 quartos 240,00m2,
sala cozinha, dep. completa de empregada - R$ 100.000,00

CZERNIEWCZ
1020- ÚlSa 2 andares c/suíte + 2 quartos (entrada na rua do Pomo) R$ VILA NOVA

Ut24 - NEREURAMOS - terrenod
rua João Ropelatto, esq., c/ a rua fa
Kock, cl 31.012m2, edificado como

aprox.80,OOm2• ValorRS J35.0�
Condifões a combinar

R. Eptócio Pessoa, 566
Características Principais:
localização Central; Escada e corredor bem

. dimensionados; Acabamento Sóbrio e com zel:meticuloso; Garagem com facilidade de mano ri

VALOR DEALUGUEL
PAVIMENTO SUPERIOR:
Fundos: de 300,00 a 470,00
Frente: de 340,00 a 415,00
PAVIMENTO TÉRREO:
200m2:RS 1.900,00
Esquina: RS 2.300,00
Térreo total: RS 3.900,00

\ '
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Lançamento
Diamantes são· eternos ...

2 ou 3 dormitórios com .

dependências de serviço
vi' Salas de estar e jantar

Todos ambientes com
iluminação natural

v' Sacada com revestimento
metalizado

.

Aquecimento a g6s (opcional)
Hall com piso em granito

Segunda vaga de
garagem (opcional)

v'" Sacada com churrasqueira
em aço mox

Alto padrão de acabamento

.Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada
Taxa de condomínio reduzida

CRECl643-5

Compra • Vende • Aluga • Administra
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6 CORREIO DO POVO SÁBADO, 9 de novembro

Jardim Ltda.Jaraguá
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 ou 371-6582 / PLANTÃO: 9997-9471

CENTRO - casa madeira cl área pI fins
comercial na rua: Guilherme Weege, n°

350, cl área total de 120,00m2 - terreno
.

(14x35) 490,00m2.Valor a combinar

CENTRO - apto. Ed. Schiochet - cl área total
de 170,00m2, suíte + 2 dorm., sala cl saca
da, bwc-social, cozo cl armários sob medida,
área, serviço, gar., piso revestimento cerâ

mica, salão festa e piscina. R$ 85.00,00

CENTRO - apto
novo, liberado

pi morar - Res.
Clarice Koch, cl
área total de

128,00m2, suíte
+ 1 dorm., sala
cl sacada +

chur., bwc-social,
COZ., área

serviço, gar., 2

salões festas e

piscina. R$
80.000,00,

CENTRO - sobrado cl área total de

120,00m2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwc, área.
serviço, garagem. Terreno cl 256;00m2.

Valor: R$ 55.000,00.
.

CZERNIEWICZ - sobrado cl área total

250,00 - suíte + 3 quartos, 3 salas,
cozinha cl armarias, área serviço, 2

banheiros, churrasqueira, garagem terreno

cl área total de 450,00m2 - Valor R$
150,00 (próx. Hospital Jaraguá)

VILA NOVA - ótima casa em alv. CI área total
de 180,00m2, suíte + 2 dorm. 2 salas,

escritório, bwc-social, lavabo, cozo cl armários,
área serviço gar., terreno cl 450,00m2.

Valor: R$ 105,00.00 (aceita Proposta)

SÃO LUIS - casa em alv., cl área total de

110,00m2, 2 dorm., 2 salas, bwc, coz., área

serviço, gar. pi 2 carros, terreno 500,00m2•
Valor R$ 50.000,00 (Prjeto pronto pI fazer
sobrado). Obs.: Libarada pI financ. bancário

BARRA RIO CERRO - casa em alv. cl área
total de 134,00m2, suite + 2 dorm., sala,
banheiro, cozinha, área serviço, garagem -

terreno cl 420,00m2. Valor: R$ 70.000,00
(entre lanchonete Pinguim e Malwee malhas).

ÓTIMA OPORTUNIDADENO CENTRO DA CIDADE
CENTRO - ôtlrna c

em alv. cl área tot�
167,OOm2, 4 dom.,
salas, bwc-social,
cozinha, área servi�
gar. p/ 2 carros,

churrasq., toda
murada, terrenocj
335,OOm2• Valor:

'.

R$ 60.000,00 (a
vista) - Obs.: imóv
todo escriturado

VILA NOVA - lindo sobrado cl área total de

400,00m2, 4 suites, 3 salas, algumas pe
cas da casa com moveis sob medida, pisci
na, garagem pI 2 carros - terreno 515,00m'.
Valor R$: 300,00.00

CENTRO - casa antiga pI fins comI.

jorge Czerniewicz (próx. Hospital Ja

cl área consto de 280,00 - varias de

rena cl área total de 2.500,00m2. Vai

110.000,00 (aceita imóvel de menor

na cidade)

VILA RAU - casa nova(pronta) cl área
134,00 - suíte + 2 quartos, 2 salas,

cozinha, área serviço, 2 banheiros, chur.,
gar. terreno cl área total de 500,00m2 -

Valor: R$ 100.000,00 (próx. UNERJ).

CENTRO - casa em alv. cl área total de

157�00m2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwc, coz.,
área serviço, gar. pI 2 carros, chur. - terreno

561,50m2. Valor: R$ 85,000.00 (aceita casa

de menor valor em Jaraguá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cf suíte + 2

qtos.
R$ 55.000,00

_ ;t-j:' I fl ;;t��:""']i;r 'k .X�·ií C
FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO
E-MAIL: garcia@unerj.br CRECI.1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302

Ret. 674 - ED.

IZABELA -

CENTRO - APTO
MOBILIADO - cf
1 suíte + 2 qto.
R$ 88.000,00

CASAS

CASA de ALVENARIA Cf 130,50 M2, (14,5 x 9) CONTENDO 01 SUíTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA,
BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO Cf 544,00 M2 (16 X 34).LOCAUZADA NA RUA 1085, BAIRRO
VILA RAU (DEFRONTE GG LAÇO JARAGUAENSE). VALOR RS 35.000,00. (ACEITA-SE TROCA POR CASA
EM JOINVILLE).

CASA de ALVENARIA Cf 106,00 M2, CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM +

GALPÃO. TERRENO Cf 520,00 M2, TODO MURADO. LÚCAlIZADA NA1WA (60) JOAQUIM FRANCISCO
DE PAULA (CEP 89254-710), BAIRRO CHICO qe PAULA .. VALOR RS 48.000,00.

TERRENOS

TERRENO Cf 333,00 M2, Cf AlICERCE PI CASA CI 70,00 M2. LOCALIZADO NA RUA (59) (CEP 89252-
470) IRMÃO LEANDRO, BAIRRO VILA LENZI. VALOR RS 17.000,00.

TERRENO Cf ÁREA de 640,00 M2. PRONTO PARA CONSTRUIR, ESPECIAL PARA EDIFíCIO, POIS SE
LOCALIZA NUMA REGIÃO QUE CRESCE A CADA DIA. LOCALIZADA NA RUA (147) (CEP 89256-250)
ALBERTO SANTOS DUMONT, BAIRRO VILA LALAU, PRÓXIMO AO VIEIRENSLVALOR RS 55.000,00.

* Pensamento do dia *

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

SÁBADO, 9 de novembro

3047 - CHÁCARA·c/
62.500,00m2• Santa Luzia, gro�
funda, 2 lagoas, cachoeira, co

futebol, casa caseiro, mata n
'

R. Estrada Rio Manso,
RS74.000,00

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

5210 - CZERNIEWICZ . Casa alv. c/
157,74m2 - suíte + 3 dorm. + dep. empr. .

Terreno c/ 408,OOm2• R. Rio de Janeiro,
87. RS 65.000,00 + financ.

2362 - BR-280- Terreno c/
400,OOO,OOm2• RS 480.000,00

5178 - AMIZADE - casa alv., nova, c/
1l7,OOm2, suítu 2 dorm., 1 bwc.

Terreno e/378,30m2• RS 70.000,00

Ref. 2481 - Terrenos - Barra do Rio
Cerro - Lot. Resid. Dona Verônica - c/

360,OOm2 ·RS21.000,00 (quitado) ou
RS 10.000,00 entrada + saldo parco

2466 - NEREU RAMOS - Terreno

roml, c/ 31.012,OOm2• R. João Ropelato,
1455, c/ 1 casa antiga. RS 135.000,00

5140 -ILHA DA FIGUEIRA - sobrado cf
183,60m2, ri 3 dorm., bwc social, sala em 2

amb., sala TV, varandão, gar., rez. cf móve�..
Terreno cf409,50m2• R. 895, s/nº,

R$78.000,OO

2457 - POMERODE - Centro - Terreno,
c/ 20.000,OOm2• R. Francisco Weege.

RS 150.000,00

2427 - CENTRO- Centro - Terreno, c/
346,58m2• R. Eleonora Satler Prodi

RS39.000,00

5155 - SÃO LUIS - casa alv., c/
190,OOm2, 4 dorm., 1 bwe, terreno c

405,OOm2 (15x27). Rua Cristina
Adriana Pereira, 901 -

RS 68.000,00

5043 - RIOMOLHA -Mini
Chácara cf 5.708,97m2, cf 1 sobrado
cf 250,OOm2, suite master + 1 suite,

piscina, lagoas, pomar.
RS220.000,00

5192 - VILA NOVA - casa alv. c/
1 00,OOm2, 3 dorm., 1 bwe, piscina.

Terreno e/4500m2• R. Ana Karsten,
103. RS 63.000,00

Rei. 2480 - Terrenos - Barra do Rio Cerro
- Lot. Resid. Piazera - c/ 364,OOm2 -

RS22.000,00 (quitado) ouRS".000,00
entrada + saldo parcelado

. 2479-BARRA-terrenocf325,OOm2(13x25)
- Lot. Miranda, lote 14 - RS3.000,00
+ 36 x RS175,00pimês+ poupo

<'

5193 - VILA RAU-easa alv. c/
. 70,OOm2, e/2 do'rm., 1 bwe + 1 casa alv.
c/ 120,OOm2, 3 dorm., 1 bwc. Terreno c/
425,OOm2- RS 55.000,00 R. Carlos Enke

2436 - NOVA BRASILlA - Terreno c

15x32 - 480m2• Lot. Maurício Lenzi. R: 978,
lote 09 - RS 25.000,00

I 56,OOm2 - 3 dorm., 2 bwe (1 c/ hidro),
terreno c/ 378,OOm2• Rua Henrique

Marquardt. RS 65.000,00

2458 - BARRA - 2t�rrenos e/200,80m2
(cada) 1280x2350. R. Bertha Weege, 800m
acima da Malwee - RS 16.000,00 cada.

somente a vista

Rei. 5203 - Casa alv. - Rou - c/II O,OOm2 -

03 dorm. - 01 bwe - sala - copa/cozinha - gar;
-lavanderia - despensa -terreno e/468,75m2
- Rua Exp. Erwino Raaseh, 71 - RS32.000,00

2469 - VILA RAU· Terreno comercial; c/
6.916,50m2• Todo plano. Rua Pref. José

Bauer - RS 150.000,00

5199 - BARRA DO RIOMOLHA - casa

em alv., c/ 129,46m2, 4 dorm., 1 bwe.
Terreno c/ 481,50m2• R. Frederico Curt Vasel,

fundas 193 - RS 68.000,00

5115- BARRA DO RIOJIt
sobrado c/ 251,OOm2, suüe + 3 �

bwc. Terreno cf 595m2• R. aa

Raboek, 21 esq. Padre Alu�io i

RS 160.000,00

x -:.;;'J>:._

4264 - CENTRO - Ed. Arion . apto em

eonst., última. unidade, c/ 95,31 m2, 1 suíte
+ 2 qtos. R. Expo. Cabo Harry Hablich. RS
80.000,00, ou sinal + pare. em até 60x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 1001" VILA NOVA- EOANA
CRISTINA - R: PEDRO GONZAGA, APTO
Cf ÁREA TOTAL II O M2, 1 SUíTE, 2
DORM, 1 BANH, SACADA, CHUR.IND.,
BICIClETÁRIO, 2 PORTÕES
ElETRÔNICO, CENTRAL DE GÁS E
GARAGEM. RS 44.630,00 + 8 X RS
1.007,00. ULTIMA UNIDADE PREÇO DE

.

CUSTO. DATA ENTREGA FEVEREIRO DE
2003. '

REF 2323 " ,�,

CENTRO - R: JOSE I
EMMNEDOERFER,
820- CASA EM
MADEIRA.
TERRENO
484,50M2 .

RS 33.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

Casa em alvenaria (3 dormitórios),
c/ área 250 m2, em terreno de
603m2. Ilha da Figueira (Prôx.

Salão Vitória) Preço: R$ 55.000,00
.

(Aceita casa em Ioinville)

Vende: 2 casas em alv., sendo: uma 60m2
(3 dorm.); e outra 36m2 (2 dorm.).
Terreno de 360m2. Lot. Corupá.
Preço:R$ 28.000,00 (Aceita carro)

Vende: Casa alvenaria, cf área
125m2, em terreno 392m2. Rua
Marcelo Barbi (Vila Lenzi)
Preço: R$ 75.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área
130m2, em terreno 450m2.

Rua Luis Bortolini (São Luis)
Preço: R$ 37.000,00

o

Vende: Sobrado (semi-acabado), c/
área 265 m2, em terreno 356 m2.

Czerniewicz
Preço: R$ 76.000,00 (Negociáveis)

Vende: Apartamento (l suíte + I

dorm.), c/ área total 62m2• Rua
Francisco Domingos Medeiros
(Centro)Preço: R$ 55.000,00 (neg.)

Vende: Casa em alvenaria, cf área
189m2, em terreno 1.094 m2.

Iaraguâ Esquerdo
Preço: R$ 172.000,00

Vende: Casa alvenaria, cf área
aprox. 100 m2, em terreno 390 m2.
Rua Esmeraldina Klein (Vila Lenzi)
Preço: R$ 36.000,00

VENDE

Vende: Casa alvenaria, cf área 105

m2, em terreno 322 m2. Rua Alfredo
Hanemann (Barra)
Preco: R$ 50.000,00

vende: Terreno cfárea 469,35 m2.
Rua José Picolli esq. clRua 902

(Estrada Nova)
Preço: R$ 12.000,00

VENDE
-+ Casa em alvenaria (semi acabada), cfárea 120 m2, em terreno 392 m2. Rua

Exp. Fidelis Stinghén (Centenário). Preço: R$ 43.000,00
-+ Casa em alvenaria (4 dorm.), cfárea 220m2, em terreno 367, 50m2. Rua Exp. r

Cabo Hadlich - Centro. Preço: R$ 110.000,00
-+ Casaalvenaria, (2 dorm.), cf 78 m2, e terreno 640 m2. (Vila Lalau). Preço:

R$ 60.000,00
ALUGA
-+ Casa alvenaria, 3 dorm., (demais depend.) Rua Dr. Aguinaldo J. de Souza,

81 (Água Verde) Aluguel R$ 450,00
-+ Sala Com!., 110m2 (terrea). Ed. Tulipa - Centro. R$ 400,00

,-+ Sala, 85m2 (térrea). Rua Exp. Cabo Hadlich. R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O· 1 suíte, 2 qtos, sala, copa,
owc, sala com bwc + ou - 44m2 e

Terreno 460m2• RS 65.000,00,
rro e terreno no nego

CASA ALV. - R. Fidelis Esting, lote 187 -

Centenário, c/ 4 qtcs, salas, coz., bwe,
lav., gar. c/160m2• RS 65.000,00

CASA - R. Rodolfo Carlos Emilio, 127 - c/ 1

suíte, qtos, salas + dep., c/ 210m2 e

terreno c/ 1.400m2• RS 90.000,00

CASA - R. Artur Withorft, 145 -llhn da
Figueira, e/3 qtos, sala, coz., lav., bwe,

chur., ótimo aeab.
RS79.000,00

. CASA - Rua Cristiano Adriano Pereira, 727
- São Luiz, c/ 3 qtos, sala, eoz., bwe. e
demais dep., c/167m2 construído e

terreno c/405m2• RS 63.000,00

-

CASA - Barra Velha, ótima loe., e/3 qtos,
sala, eoz., lav., bwe, var., ehur. + 2 qtos

nos fundos. RS 36.000,00
/

TERRENO -Iot. Santo Antônio, c/364,50,
próx. Mercado Quinzote. RS 7.500,00

CASA - ESTRADA NOVA:l suíte + 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav., gar. RS 48.000,00

TERRENO-e/2.000m2• BR-416, próx.
Malwee. RS45.000,00

TERRENO - BARRA -101. Ouro Verde, esq.,
c/376m2• RS 15.000,00

TERRENO - c/420m2, próx. Prefeitura,
ótima loe. - Jguá Esquerdo -

RS29.000,00

SOBRADO - c/ 3 qtos, 2 salas, c/ lareira,
eoz., lav., esu., energia solar. Troca por

apto. RS 115.000,00

TERRENO - Centro - Guaramirim, c/
9.538m2• RS250.000,00

TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA, e esquina,
c/400m2• RS 15.500,00

TERRENO - R.Leopoldo João, fundos DG
daWeg, c/407m2• RS 20.000,00

APTOANITA GARIBALDI
1 por andar, c/ aeab. ou sem aeab., suíte
mester, 2 suítes, 2 salas + dep. Área total

392m2• Valor a eomb.

COBERTURA ED. CATARINA ERCHING,
com 3 suítes, salas, eoz., copa, 2 sae. +

dep. RS240.000,00

Apto de 1 suíte, 1 qto, bwe, eoz., lav.,
sala c/ chur. RS 69.000,00

IENO-c/3S0 2Im, Lot. Beira Rio -

bS Guaramirim
I 300

.

I

• 0,00 entro +pare.

tl1&Ü 11 118 ti888 6f1B tdl

Área eonst., 800m2, terreno 900m2, 17
quifiíletes, renda mensal RS 3.000,00.

RS 185.000,00

TERRENO - Jardim Francisco, esq., 450m2•
RS26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Palio ED 00
GM Kadett GLS compl. 98

Corsa Milênium, 4p Branco Okm G Fiesta 4p 97Corsa Sedan ,4p Cinza 01 G
F 250 XLT 20.000 km 01 Marrom D R$ 58.000,00 Corsa GL, 1.6, compl. Verde 97 G Tempra 96
Palio EDX 4p 98 Champagne G R$ 11.500,00 Celta 2p Branco 02 G, Kadett GL compl. 96
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 .Monza SL/E, 2p Cinza 88 G Tipo 4p 95Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00 Chevette Bege 81 G
Gol MI 98 Azul G R$ 11.500,00 Uno Eletronic 95
Ranger 4p 98 Preta G R$ 24.500,00 VW Uno ELX, compl. -Ar, 4p 94
Ranger, comp. 97 Cinza G R$ 17.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G Kadett GSI, compl. + couro 93
Blazer DLX 96 Cinza G R$ 26.000,00 Gol Special cl ar Branco 00 G Fiorino LX 89S-10 9.5 Bordô G R$ 14.800,00 Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G 88Corsa Wind ,95 Vinho G R$ 8.900,00 Gol CU, 1.8, ar e dlr, Azul 95 A

Escort guia
Omega, compl. 93 Grafite G R$ 11.900,00 Passat Flahs 87
Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 FIAT F-l000 86
Monza compl. 90 Cinza G R$

'.

6.500,00 Palio Fire, 4p Branco 02 G -, Santana,4p 86D-40, baú 90 Branco D R$ 21.000,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G 85Mercedes 1318 88 Azul D R$ 39.000,00 Santana 2p DH
Pampa 96 Branca G R$ 8.500,00

Mille Smart, 2p Branco 01 G
Fusca 78Palio EDX, cl d.h., 4p Vermelho 97 G

Tempra Ouro 95 Impecável - único dono, R$ 12.500,00
Gol competição Gil

FORD
Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

" e�rcu��� 311·4225
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul- S

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00
Gol CL 1.8 jogo de roda Preto 98 R$ 10.500,00
Uno vermelho 96 R$ 7.900,00
Escort GL 1.8 vermelho 96 R$ 9.800,00
Goll000 bordô 94 R$ 7.200,00
Tipo compl. 2p bordô 94 R$ 7.500,00
Escort Hobby . bordô 94 R$ 7.300,00
Escort GL, ale, bordô 93 R$ 8.000,00
Apolo 92 R$ 6.000,00
Parati CL branca 91 R$ 7.200,00
Verona, GLX preto 91 R$ 6.300,00
Monza SLE, alc. azul me. 91 R$ 7.500,00
GolCL branco 90 R$ 5.700,00
Del Rey Ghia cinza 89 R$ 4.900,00
Saveiro GL, alc. bege me. 89 R$ 5.900,00
Del Rey GLI alc .. verde me. 87 R$ 3.800,00
VoyageGL prata 87 R$ 4.400,00

Rua João Januário Ayroso, 65
371·5343 - (47) 9903-2936

Fiat
Uno Mille EX 1.0 4p, gas., , travae V. ê. cornpl.t-ar) 98

Palio 1.0 4p, completo, cl ar 98

Palio EDX 1.0 2p compl. ar 98

���� �

Uno ELX 4p compl. 94

Tempra 16V compl. 4p 95

vw

Gol CU 1.6 para-choque pers.
Saveiro CL 1.6'
Parati CL 1.6 VE, gas.

GM

Corsa Super 10. Sedam 4p t.v, alarme, desemb. 99

Corsa Wind 2p, hmp., desernb., alarme, TE 98

Corsa Super 1.0 4p desemb. Lim. Ar quente 98

Corsa Wind 1.0 96

S-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Vectra GLS 2.0 completo 95

Kadet SL 1.8, desemb., ar cond., ar quente 93

Kadet SL 1.8, desemb., aerofólio, para-choque pers. 91

Chevette SLE 1.6, álcool 89

FORD

Escort Guaruja 1.8 4p trio elétr.
Verona 1.8

Bordo F-250 XL 01
Branco

Bordo Palio EX 4p. 99
Cinza met. Corsa Wind 2p 99
Azul meto

96Branco Kadett Sport 2.0 cornpl.
Gol 1.0 16V 4p 98

Branco
Escort Hobby 96Azul mel.

Prata Kadett CL1.8 v.e. 95

branco
Gol CLll.8 95

Verde meto Escort Hobby 94
Prata Kadett SLE 90
Prata

Azul Voyage 90
Azul met. Chevette 86
Cinza

Verde meto Fusca ,80
Marom Fusca 74

Preto.

Vermelho mel.

96

95

91

92

91

perooRU!?�:!!�'!
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00
Vectra GL 98 Prata M, R$ 20.000,00
Chrysler Stratus LX hidr. 97 Preto R$ 27.000,00
Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00
S-10 Deluxe compl. 96 Verde met. R$ 15.500,00
Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 -j! fino

Golf 4p ,GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00
Monza Classic 90 Cinza R$ 6.000,00
Pampa 90 Vermelha R$ 6,500,00 li

Verona 90 Vermelho R$ 6.500,00
Gol 90 Preto R$ 6.300,00
Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000,00
Premio 86 Branco R$ 3.000,00
Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00
Fusca 78 Bege R$ 2.600,00
Brasilia 79 Amarela R$ 1.800,00
Ipanema 93 Prata R$ 7,800,00
Escort L 1.6, alc 88 Verde R$ 5.200,00
Pampa 90 Cinza R$ 6,800,00
Omega GLS, gas, 94 Azul meto R$ 15.000,00
Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00

Gol16V 4p 99 R$13.
Gol16V 4p 99 R$14.
Van 99 R$14.5
Fiesta 98 R$12.
Gol GU1.8 95 R$ 9.5
Uno 1000 ELX 4p 94 R$ 8.2
Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.5
Gol 93 R$ 7.

Parati 91 R$ 6.

F-l000 Dupla 91 R$ 30.
Fiorino Fechada 1.3 89 R$ 4.

Belina Del Rey 88 R$ 4.

F-l000 87 R$17.5
Chevette 87 R$ 3.5
Passat Pointer 86 R$ 3.

R$ 2.
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COD340 - FIGUEIRA �Terreno medindo 395,00m2 - Loteamento

Divinópolis - ValorRS 15.500,00 ,

COO350 - ÁGUA VERDE -terreno medindo 468,00m2 - em frente 00
Shopp dub - ValOIRS 18.000,00
COO353 - VILA NOVA -Terrenos excelentes próximo à igreja Rainha do
Paz - Valores apartir rle RS 38.000,00
COO354 -NOVA BRASILIA -Terreno medindo 800,00m2 no ruo José
Emmendoerfer- ValOIRS50.000,OO
too379-SÃO LUIZ- Terrenodeesquino-ótimo para comerdo- ValOl
RS30.000,00
COO 385 - JARAGUA ESQUERDO - Terreno no ruo 80hio medindo
1.080,00m2 - ValorRS 48.000,00
COO387-aNTRO-Terreno com frente para o ruoJoiioMorartlo, próximo,

00 Colégio São Luiz - RS 100.000,00
COO 397-ESTRADA NOVA -Terreno de esquino medindo 565,00m2'
- próximo 00 Mercado 8rasõo - ValOIRS35.000,00

..,
O
"
"
,...

O
O

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (47) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

3 - ANAPAULA - residência em alvenaria com 3 quartos, demais
. emfrenteoocolégio- ValorRS58.000,OO
-SÁOLUIZ- residêndo em alvenaria meílindo 180,OOm2-1 suhe,
,15olos, 2 banheiros, óreo de festas, garagem -terreno medindo

m2-Ruo:Amozonos- VolorRS 150.000,00
-UNZI-residêndo em alvenaria com 3 quartos, solo, copo, cozinho,
2bonheiros, garagem - ValOIRS 60.000,00
'-8AEPENDI-Sobrodo medindo 35Ô,00m2 -I suite, 5 quartos
dependêndos-aoladodo RádioJoroguá- ValOlRS 160.000,00
I-MOLHA- residência em alvenaria com I suite, 2 quartos, solo,
onde ria, banheiro, 2 garagem - ValOlRS53.000,00

3 - VILA NOVA - residência em alvenaria medindo 400,00m2 - I

rtos,demaisdependêndos- ValorRS 130.000,'00
4 -LEN1'- SOBRADO NOVO- I suíte, 2 quartos, 2 solos, 2

I ,rarinho, lavanderia, terreno todo murado - ValOlRS 95.000,00
6-ANA PAULA-residêndo em alvenaria de esquino, 3 quartos, solo,
.

ho, lavanderia, banheiro - ValorRS 65.000,00
9-RAU-Residêncio em alvenaria, 3 quartos, solo, copo, cozinho,
,banheiro, terrena todo murado perfazendo 2 esquinos- ValorRS

- VILA NOVA- Residêndo medindo 235,OOm2": 3 quartos, 3 solos,
sOO,rotinha, lavanderia, garagem, área de festas com churrosqueira-
120.000,00
-(ORU�A- Bairro Âno Bom - Residência em alvenaria novo, 1
artos,demoisdependêndos- ValorRS 40.000,00
- JOÁOPESSOA- residêndo em alvenaria, 3 quartos, solo, cozinho,
,oonheiro, garagem- ValOlRS55.000,00
-ÁGUA VERDE-] suíte, 3 quartos, 2 solos, copo, cozinho, lavanderia,
,�garagens, órea de festos- ValOlRS 180.000,00

4 - ANA PAULA - residência em alvenaria c�m 3 quartos, solo,
nderio, banheiro, garagem, varando, terreno todo murado - ValOI
,00
7- VILANOVA - residência em alvenaria medindo 191 ,00m2- I
oartas, demais dependências, ficam moveis embutidos - Valor RS
00
- VlERAS- residênoo em alvenaria com 3 quartos e demais dependênàos

RS50.000,00
9 -LOTEAM.MIRANDA� Residência misto - 3 quartos, solos,
onderio, banheiro, garagem - ValorRS25.000,00
-MOLHA- 3 quartos, solo, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem,
iran�lumlos_ VaIOlRS45.000,00

I-UNll-sobrado em oho podrão-I suite com socado, 2 quartos com
,r�nnha, lavanderia, banheiro, lavabo, solo de estar, solo de Iv, óreo

CDrn plSCJno, garagem para 2 veiculos - ValOlRS 165.000,00
8-ANA PAULA- Coso em alvenaria - 3 quartos, solo, cozinho,
,banheiro, garagem - ValOIRS30.000,00
2-ANAPAULA_ residência em�Ivenorio com 3 quartos, e demais

- ValorRS3S.000,OO
- SANTOANTONIO- 3 residências em um terreno - ótimo para

�lXlrolor�ão_ Vti_orRS25.ooo,OO
9,�8ARRA- Sobrado com I suite 3 quartos sala intimo solo copo
00 � •. , I I I I

.n erros, e�ritório, dispensa, lavanderia, dep. de empregado, área de
Val

entoogós, 3 garagens, muros de pedros, colcClllento interno, mo>so
orRS120.000,OO(lroca_se)

.

.2h-A�A PAULA- residência em alvenaria com I suite, 2 quartos,
; 0':,0 ,lavanderia, banheiro, área de festas, garagem - próximo 00
- ,aJO(RS70.000,00

.3-2bFIGUEIRA-residência misto com 3 quartos solo copo cozinho
a h' I I I I

i-
on

erros,garage.m?ispenso, golpão- ValOIRS40.ooo,OO�O • Re�denoo em alvenaria - 3 quartos, 2 banheiros, solo,
�LENnderia,rI��:goragem,edículo- ValOIRS 120.000,00

3101
II. �esldencro em alvenaria medindo 270,00m2 com 4

_ V:;RbSanherros, 2 dispensas, cozinho, lavanderia, área de festos,
220.000,00

-,J!AGUÁ ESQUERDO_ Residêndo em alvenaria-terreno com

_��pararuo:J�ão�onUáriaAyroso-.VaIorRS50.000,OO
2'- d

ULA. R�dênao em alvenaria com 4 quartos, 3 banheiros,
, IlVan erlo óreod f

.

O-FlGUEIR' e.e��,gorogem- ValorRS58.000,OO
porolli(Q -

A-3 resrdencros em um terreno medindo 1.280,00m2
-Alr- VaIorRS8S.000,OO

V%,R: ::ULA-I solo comerdoi + 2 residêndos- 00 Iodo do Posto

1-8ARRA�000:�0 .

'

PtrO(om .
Re�dencro em alvenaria com 3 quartos e do� banheiros

2 _ �r;�� em frent.e?o Posto Gdade - ValOIRS48.000,00
- ValO(RS 3 LA-Regdenao em alvenaria com 3 quartos no Ru�José
03 5.000,00
-AMIIADE r 'd" I

.

2_1 suite 2
- esr encra em o venorio novo (pronto) medindo

lenos 2 va' :uortos, solo em 2 ambientes, banheiro social, cozinha,
00' gas e garagem, jardim, terreno todo murodo- ValorRS

S-RAU'(ondo ..

R
164

mimo e�oscenço- Residência novo de esquina em

2
,110m2 -I surte, 2 quartos, solo em 2 ambientes, cozinho,

-SÃO iuti..1lI de.g�r�em, áreo de festos- VtIorRS 92.000,00
�rio, 2 ba h Re�d.enoo em alvenaria - I suite, 2 quartos, 2 solos,

regado jardn �ros, areu de festos, cann, garagem dispensa, escritório,
22-NOVA�;- VqOlRS 105.000,00
sao,cqro,�tinh fSIL/A � Residência em alvenaria com I suite, 3

o, ovondeno, banheiro, garagem, esuilório- ValorRS

dejaimoveis@netuno.com.br DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - se

COO 325 -NOVA BRASILlA -I suite, 5 quartos, 3 cozinhas, 210vonderios, 2
garagens, 3 dispensos, 2s010s, área de festas - ValOlRS 120.000,00
COO327 - NEREU - Residêndo em alvenaria medindo 80,00m2 - 3 quartos, solo,
copo, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - ValorRS25.000,00

.

COO 328 - NOVA BRASIL/A· 2 Residências (Misto 200,00m2) + (alvenaria
70,00m2)- 3 quartos, 3 solos, copo, cozinho, lavanderia, 3 banheiros, 2 garogens
ValorRS 120.000,00
COO329 - FIGUEIRA -loteamento Piazero - Residêndo em alvenaria, 3 quartos,
solá, cozinho, lavanderia, banheiro, deposito- ValOlRS30.000,00
COO331- SCHROEDER -coso mista - 3 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia,
bcnheiro,gorogem- ValorRS 18.000,00
COO335 - FIGUEIRA -cosomista com 3 quartos, solo, cozinha, lavanderia, banheiro,
goragem,golpão- ValOlRS 18�000,OO
COO 337- VILA NOVA- Residência em alvenaria 4 quartos, 2 solos, 2 banheiros;
copa, cozinha, lavanderia, óreo de festas, garagem - ValOlRS 80.000,00
COO 343 - JOÃO PESSOA - Residência em alvenaria, 2 quartos, solo, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - ValOlRS20.000,00
COO 344 - FIGUEIRA - Residência em alvenaria, I suite, 3 quartos, 2 banheiros,
2 solas, copo, cozinho, lavanderia, garogem- Va(orRS 96.000,00

. COO345 - JARAGUA ESQUERDO-Sobrado novo, I suite, 2 quartos, 2 banheiros,
2 solas, cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - ValOlRS 120.000,00
COO 348 - BARRA - Residência em alvenaria, 4 quartos, solo, copo, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - ValOlRS60.000,00
COO 352 - SÃO LUIZ - Residência em madeiro com 2 quartos - próximo o'Modre
Poulina - ValOlRS 15.000,00
COO 359 - LALAU -Sobrado com I suhe, 3 quartos, dep. de empregado, solo, copo,
cozinho, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem':' ValOlRS 110.000,00
COO 360 - CENTRO - Residência com 3 quartos, 2 banheiros, sola, copo, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - ValOlRS 90.000,00
COO 365-JARAGUAESQUERDO-Sobrado-4 qoortos, sala, cozinho, 4 banheiros,
varando, 2telefones, terreno todo murado- ValarRS58.000,00
COO367-BARRA -Residêndo em alvenaria medindo I OO,00m2 - 3 quartos, solo,
copo, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, portão eletrônico, pisdno- Valor RS
BO.OOO,OO
COO 368 - LALAU - Residência em alvenaria - I suite, 3 quartos, 2 banheiros,
lavanderia, copo, cozinho - ValarRS46.000,00
COD376-CHICODEPAULA-coso misto com 2 quartos-terreno todo murado com

grade de aluminio, fundamento poro residênda- ValOlRS.23.000,OO
COO 377 - UERNIEWICI - residência medindo 200,00m2 - 4 quartos, sola,
copo/cozinho, lavanderia, 3 banOOiros (Ioho tenninor I), dispenso, áreo de festos, garagem,
área livre- ValOlRS 106.000,00
COO381 - FIGUEIRA - Residêndo em alvenaria com laje - 3 quartos, sala, cozinho,
Iovonderia, bmOOiro, garagem, terreno todomurodo-próxino 00 centro-RS58.000,00
COO 382 - SCHROEOER - residênda em alvenaria -4 quartos, sola, copo, cozinho,
lavanderia -terreno medindo 875,00m2 - ValarRS 19.000,00 ,

COO 383 - BARRA -Residência em madeira, 3 quartos, solo, cozinho, banheiro,
cispenso, Iovonderio, 2 gorogens- edkula em alvenaria com lo� com cozinho, lavanderia,
áreaoberta-RS30.000,00

.

COO384":RAU - Residêndo em alvenaria com laje medindo 99,00m2 - 3 quartos,
solo, copo/cozinho, lavanderia, banheira, dispenso, garagem - Próximo à faculdode
VaIorRS47.500,OO
COO 386 - BARRA· Sobrado medindo 200,00m2 - inacabado - 3 quartos, 2
banheiro, 2 solos, cozinha,m lavanderia, garagem - ValOlRS 75.000,00
COO 389 - SANTOANTONIO - 3 quartos, sola, cozinho, lavanderia, bonheiro
ValorRS25.000,00
COO393 - SÃOLUIZ-Cosomisto com 4 quartos, solo, cozinha, lavanderia, banheiros,
garagem, dispenso - ValorRS25.000,00
COO 394 - VILA NOVA - 2 Residêncios de alvenaria e I de madeira - ValorRS
200.000,00
COO 395 - CORUPA - Residência em olv;norio -'- 3 quartos, solo, copa, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Rurol- RS 19.000,00
COO 396 - CORUPA -Coso em construção com terreno de 900,00m2 - Rural
ValorRS 12.000,00
COO 398 - JARAGUA ESQUERDO - Residêndo em alVenaria medindo 230,00m2
-suíte com doset, 3 quartos, sola, copo, cozinho, lavanderia, banheiro, 2gorogens
ValorRS85.000,00

APARTAMENTOS A VENDA
COO 022 - CENTRO-ErJifício Arno Be"i - (170,00m2) I suite, 2 quartos,
sola, copo, cozinho, lavanderia, banheiro, área de festas, pisdna, garagem socoda com
churrasqueira- VaIOIRS 140.000,00
COO 029 - CENTRO - Em cima rio Ponto Frio -I suite, 2lquortos, dep. de
�regodo 2 banheiros, solo, copo, cozinha, lavanderia, garagem - VtiorRS80.000,00
COO 102 - CENTRO - Erlificia Catarina Ersching -I suite, 2 quartos, solo,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, sacodo com churrasqueira, áreo de fe�os, piscina
-RS76.000,00
COO 155 - CENTRO - ALTO PADRÃO - Erlifício Anita Garibaldi- um
apartamento por andor - 3 vagos de garogem-Valores com ou sem acabamento o partir
de RS 200.000,00
COO265 - CENTRO-apartamento de alto padrão, com I suite, 2 quartos, sala, copo,
cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - ROYAL BARG RESIDENCE- ValOlRS
100.000,00
COO 293 - CENTRO- Erlifícia Monte Carla-I suite com socodo, 2 quartos,
socuda tripla, solo em dois ambientes, cozinho, lavanderia, banheiro sodol, 2 vagos de
goragens- VaIOIRS 120.000,00
COO 308 - BAEPENDI-Apartamento com I suite, 3 quartos, sola, copo, cozinho,
lavanderia, 2 banheiros, varando, garagem - ValOIRS 130.000,00
COO 330 - VILA RAU - ErlHício BrunaMariana - ao larla da faculrlarle
Aptos de 1 ou 2 quartos, com garagem e elevador - Financiamento rlireto com a

construtora
.

COO333 - VILA NOVA - Edifício Porta Seguro-I suite, 2 quartos, sola, copo,

cozinha, Iovonderio, banheiro, socudo com churrasqueira, garagem- VtiorRS75.000,00
COO 334 - VILA NOVA - Resit/enáqBela Vista-3 quartos, sola, copa, coiinha,
lavanderia, banheiro, socado, gorogem- RS65.000,00
COO 338 - NOVA BRASILlA - Edificio Mothedi 11- 3 quartos, solo, cozinha
mobiliado, lavanderia, banheiro, garagem - ValOlRS52.000,00
COO 351- NOVA BRASIL/A - Edificio Mathedi - 2 quartos, doset, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor 52.000,00 - TROCA POR APTO EM
MEIA PRAIA -ITAPEMA
COO 380 - CENTRO - COBERTURA DUPLEXCOM PISCINA -totalmente
mobiliada, suíte com doset e hidra, suite simples, 2 quartos, dep. de empregado com

banheiro, órea de festas com piscina, 2 banheiros, lavabo, 2 vogas de garogem
NEGOCIAVEL

SALAS E PREDIOS COMERCIAIS A VENDA.
COO 058 - ANA PAULA- 3 em 1- Solo comerdál com banheiros, residência em
olvenari; com 3 quartos, galpão em alvenaria com banheiros - ValorRS 90.000,00
COO 063 - NOVA BRASILlA - residência em alven�rio com I suite, 2 quartos, 2

.

.solos, copo/cozinho, lavanderia, 2 banheiros, terraço, garagem, solo comerdol- Valor
RS 100.000,00

.

COO 070 - JARAGUA ESQUERDO-I galpão medindo 200,00m2 + I galpão
medindo 240,00m2 interligados, escritório, banheiros, mezanino
COO312 - SÃO LUIZ - 2 Galpões, 6 banheiros, apartamento, garagem, escritório, 2
solos- VmOlRS 150.000,00
COO 323 - NOVA BRASILlA - Prédio com vórios solos - próximo à justiça federal
,.:. VaIOIRS 160.000,00
COO391-aNIRO -Prédio comerdol medindo 763,3Om2 VaIOIR$230.000,00

.

CHACARAS EFAZENDAS A VENDA
COO079 - CHICODEPAULO--Áreo de terramedindo 4.391 ,00m2, com frente paro
o Rua Frandsco de Paulo - ValarRS 48.000,00
COO 165 - SCHROEDER - MINI CHACARA - Residêndo em alvenaria nova-
1 suíte, 2 quartos, solo, cozinho, lavondeno, banheiro, óreo de festos, piscina em con�rução,
fonte, grande óreo de jardim, terreno todo murado - VALORRS35.000,00
COO 176 - FIGUEIRA - Residência em alvenaria medindo 200,00m2 -I suite,2
quartos, 2 salas, 2 banheiros, cozinho, lavanderia, dispenso, garagem, área de festas,
pisdna, edicula com 2 quartos, terreno medindo 1.200,OOm2todomurado- ValorRS
85.000,00
COO 274 - FIGUEIRA - chócora medindo 50.000m2 - com excelente residênda,
logoas,estrodo,muro- ValorRS 150.000,00
COO281- GUARAMIRIM- Chácara medindo 63.000,00m2 -área de festas com
churrasqueira e pisdno Próximo o FAMEG - ValOlRS 120.000,00
COO 286 - JARAGUÁ ESQUERDO-Mini chácara no centro do cidade - órea
medindo 2.200,00m2 -residência mista em ótimo e�odo - ValorRS 60.000,00
COO297-ARAQUARI- Fazendo para crioçãà de godo -totalmente formado com

todas os benfeitorias prontas e postagem - medindo 15.580.000,00m2totolménte
ereida- VaIorRS4,s00.000,OO

.

COO 313 - NEREU - AUTODROMO DE JARAGUÁ DO SUL - Área total
medindo 232.307,OOm2 -pi�a profiSsional de corrido no terra -galpões- oportClllento
-portória- ValOIRS350.000,OO
COO 319 - SERRA DEPOMEROOE - CHACARA -Medindo 139.314,00m2
- com residência com suite rústico - 210goos - rio com cachoeiras - 4.000 palmeiras
real de 3 anos - 1.000 eucaliptos de 20 anos - rancho - galpão - Valor RS
9IlOOO,OO
COO 324 - MOLHA - CHÁCARA -medindo 3,500,00M2 -A cinco minutos do
centro.com ruas I 00% osfaltodos-óreotodoescriturada· 21ogoascom peixes- rancho
- jardim -partão eletrônico- residêrido com 4 quartos, sola, cozinho, garagem -terreno
murado - pomar - portãó eletrônico - Valar RS 110.000,00 - Aceita·se
caminhonete a rliesel como parte rio pagamento
COO342 - CHICODEPAULO - 4 quartos, solo, copo, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, área de festas, terreno medindo 3.500,00m2 - ValorRS 110.000,00
COO 364 - CENTRO-Terreno medindo 1.125,00m2 com 38,00m de frente
ValorRS55.000,00
COO366 -CORUPA -Chócoramedindo 117.500,OOm2 - 2 residêndosmobiliados,
palmitos e arvores enxertadoÍ- ValorRS40.000,00
COO 375 - SCHROEDER - Terreno medindo 3.750,00m2 - atrás de Morisol
ValorRS 15.000,00
COO 392 - MANSO - Chócora medindo 222.500,00m2 com 250,00m de frente

poro o estrado gerol- VmOlRS70.000,00 \

COO399-MASSARANDUBA - POUSADA -opqrtomentosmobiliados, cozinhas,
restaurante, candmde bocha, compo de futebol, lagoas, estooonClllento para 100 veiculos,
pisdnos, áreas de churrasqueiros- ValorRS400.000,00

TERRENOSA VENDA
COO037-LALAU-Terreno todo murodo com sola comercQ- VtIorRS26.000,00
COO 134 - UNlI-terreno de esquinomedindo 875,OOm2 - ValorRS22.000,00
COO 204 - FIGUEIRA -Terreno medindo 450,00m2 - ValorRS20.000,00
COO 205-AMIZADE-lotes prontos para construir, com toda infra-estruturo já
formooo- ValOlRS 11.000,00
COO251-NOVA BRASiuA -terreno medindo 470,OOm2 - excelente locolizoção
- VaIOlRS42.000,OO
COO 266 - FIGUEIRA -Terreno medindo 400,00m2 -loteamento Schmidt- RS
12Il00,00
COO280 - RAU-Terrenomedindo 450,OOm2 - próximo à faculdade - pronto poro
construir - ValOlRS 23.000,00.
COO291-CENTRO": terreno medindo 20X35 -700,OOm2'_ Próximo o fiot Jovel
- ValorRS350.000,00
COO316 - BARRA -Terreno na Ruo Postar Alberto Schneider - medindo 825,80m2
- Próximo o Tritec- ValorRS35.000,00
Coo320-JOÃOPESSOA-Terrenomedind0870,97m2- ValorRS 12.000,00
COO 332 - CENTRO -Terreno de esquina na Rua Alagoasmedindo 771 ,00m2-
ValorRS55.000,00

ÁREAS DÉ TERRAS INDUSTRIAS E COMERCIAISA VENDA
COO080 - NOVA BRASIUA-Terreno medindo 750,OOm2 no Ruo João
Plorlncheck - VtIorRS75.000,00-Trocopor inóvel na praia demenorvmor
COO 117-LENZI-Terreno de esquino medindo 2.716,00m2 -com 65
metros de frente paro o ruoVenândo do SIlvo Porto - ValorRS 110.000,00
COO216 - FIGUEIRA - Excelente -e- órea de terramedindo 17.000,00m2
ideal para qualquer tipo de industrio ou comerdo na Rua José Teodoro Ribeiro
- ValorRS300.000,00
COO 224 - CZERNIEWZCI - Terreno medindo 480,00m2 - galpão
medindo 70,00m2 de esquino - próximo à ponte - ValorRS 70.000;00
COO230-CENIR0-terreno no centro do cidade medindo 1.300,00m2
- ValorRS350.000,00
COO263 - RAU-óreo de terra medindo I 0.500,OOm2 - residênda antigo
- ValorRS300.000,00
COO279-RAU-óreo de terra medindo I 0.500,00m2 - galpão novo

próprio poro qualquer tipo de comerdo- residêndo em olvenorio- VIÍOIRS
270.000,00
COD296-NOVA BRASILIA-Áreo de terramedindo 3.726,62m2-com
três frentes para ruas comerdois, João Plonincheck - José Emendoerfer
Amazonas - já separados 810tes comerdais ou residenciais - Valar RS
3SD.011qOO
COO299;..LALAU- Área de terra medindo.43.689,00 - com 55,40m de
frente pora o Av. Pref.Waldemor Grubo - ValorRS480.000,00
COO 31O - UERNIEWla - Terreno medindo 3:648,OOm2 de frente

poro a Rua: Roberto Ziemonn - residência mista, residência em olvenorio
ValOlRS230.000,00

' .

COO315 -JOÃO PESSOA -Área de terra medindo 4.658.65m2 -com
37,50m de frente para o Rodovia - Ao lodo do Motel Mistérios - ValarRS
13O.ODO,00
COO321-GiJARAMIRIM -Área de terra medindo 26.180,OOm2-com
56,00 metros de frent� para BR 280 - Próximo o FAMEG - Valar RS
280.0D0,00
COO 326 - BARRA -Área de terra medindo 5.697,90m2 - residência
nova em alvenaria, I suite, 3 quartos, sola, cepe, cozinho, lavanderia, 2
banheiros, óreo de fe�os, 2 garagens, lagoo- com 50,OOm de frente para o ruo
BertaWeege- VaIOIRS400.000,00
COO 339 - BARRA - Área de térreo medindo 16.000,00m2 - área
industriol- ValOlRS 120.000,00
COO 349 - UNZI-Terreno de esquino medindo 3.176,50m2 de frente
paro a ruaVenánáo do SI"lvo Porto- Próxino aWEG 1- ValorRS65.000,00
COO 355 - ESTRADA NOVA -Área de terrQ medindo 8.700,00m25-
ótimo para loteamento - ValorRS 125.00');00
COO358 - FIGUEIRA '-Área de terra medindo 38.ÓOO,00m2 - Valor
RS200.000,00
COO361 ;...NOVABRASIUA -terreno de esquino medindo 1.0000,OOm2
-r excelente poro qualquer tipo de comerdo- ValOIRS 100.000,00
COO 362 - GUARAMIRIM -Sobrado com I suíte com hidra, 3 quartos,
2 solos, copo, cozinho, lavanderia, 2 banheiros, escritório, óreo de festos
VriIlrRSI3O.000,00

PONTOS COMEROAISA VENDA
COO 201- CENTRO-lanChonete completo com instolaçães para lanches,
refeiçães, sorveteria ou qualquer outro tipo de festfood- próXimo 00 terminal
rodoviária - ValorRS45.000,00
COO:208 -UNZI-locadora de.vídeo completo em fundonomento, locação
de gomes - ValorRS 10.000,00
COO 370 - FIGUEIRA - Ponto comereol para lavação e outros, rompa,
escritório, residêndo - Ruo José Teodoro Ribeiro - ValOlRS 9.000,00

PRAIASA VENDA
COO295-PlÇARRAS-Sobrado merlndo I OO,00m2-3 qoortosmobiliodos
com socados, 2 banheiros mobiliados, lavanderiamobilioda, cozinho mobiliado
com Ireezer, geladeira, fogão, sola mobmodo co",�llInente (som), dispenso, 2
vagos de garagem, telefone, soido paro borco no rio, 400,00 mts. do proia
ValorRS62.000,00
COO 372 - BARRA DOSUL - Sobrado com 2 quartos, 2 banheiros, sola,
éozinha, lavanderia, garagem, churrasqueira - ValorRS33.000,00

. COO374 - BALNEARIOCAltfBORIÚ -COBERTURA DUPLEX COM VISTA
PARA O MAR - Suíte completo C9m sacada e vista para o mor, 3 quartos,
banheiro, lavabo,�o de estar,�o, de�ntor, dep. de�regodo com banheiro,
óreo de festos com churrasqu�ro e socado - VtiorRS220.000,00
COD388-PIÇARRAS-Aptodefrenteparoomor-mobiliodo-1 suhe,
3 quartos, 2 banheiros, ampla cozinho, dispenso, solo de jantar, sola de tv,.
socado, garagem -o 20,00m do mor - .VriIlr RS BO.OOO,OO

-im!
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VENDA
1002 - CENTRO,- (PROx.FARMÁCIA BARUFFIl
- CASA ALVENARIA - e/154,89m2,. el 4 qtos.
R$ 120.000,00

.

1071 - AMIZADE - RES. VERSALLES - CASA
ALVENARIA - el 180m2 em terreno el 450m2,
suíte, 2 qtos, eoz., mob., terraço el
churrasqueira. R$ 110.000,00
1093 - BAEPENDI - (PRÓX. RECR. MARISOLl -

CASA ALVENARIA - el 360m2 (semi-acabada),
suíte + 2 qtos, garagem pi 2 carros. R$
240.000,00
1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE ALV.
- el 200m2 em terreno el 500m2, 3 qtos, ehur.,
piscina. R$ 120.000,00
1174 - CZERNIEWICZ (PRÓX. GRUTA) -

SOBRADO - el 300m2 em terreno el 1470m2,
suíte + 3 qtos. R$ 135.000,00
1233 - CASA DE ALV. - JOÃO PESSOA - el
160m2, suíte, 2 qtos. R$ 95.000,00
1314 - VILA LENZI - CASA - (1 de madeira e.1
de alv. semi-acabada, ambas com 70m2).
Terreno el 450m2, murado. R$ 37.000,00
1357 - VILA NOVA (VILA MABA) - CASA MISTA
- el 120m2 - 3 qtos. R$ 45.000,00
1375 - VILA RAU (CONJ. HABITACIONAL
ÁGUAS CLARAS) - CASA DE ALV. - el 50m2, 2
qtos. R$ 18.000,00 + financ. - Aceita carro,
terreno.
1985 - PICARRAS - SOBRADO - el 100m2, �

qtos, ehur., el telefone. Troca por imóvel em

Jaraguá. R$ 62.000,00
<'

1986 - GUARAMIRIM - CASA mista, parte
alta, el 200m2, terreno el 616,87m2, 3 qtos,
2 bwe's, ehur., gar. pI 2 carros. Aceita imóvel
em Jaraguá. R$ 60.000,00
2003 - CENTRO - TERRENO �o lado Javel,
885m2 (30x29,50)
2022 - CENTRO - Terreno e/609m2, próx. Beira
Rio - R$ 48.000,00
2034 - CENTRO - próx. Justiça Federal - Terreno

el 793,48m2 - R$ 66.000,00 - frente pI 2 ruas

2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO -

468m2 (26x18) - R$ 18.000,00
2176 - CZERNIEWICZ (PRÓX. AO PAMA) -

TERRENO - el 15.901,40m2, cf frente pI R.

Jorge Czerniewiez. R$ 790.000,00
2199 - FIGUEIRA - TERRENO - de frente pi rua
principal, esquina el 421,40m2, sendo 22m
de frente. R$ 34.500,00
2201 - FIGUEIRA - TERRENO - lateral da rua

principal el + ou - 1.000m2 - R$ 24.500,00
2299 - VILA LALAU (PRÓX. WEG) - TERRENO -

el 630m2 - R$ 55.000,00
2369 - VILA NOVA - TERRENO parte alta, el
4651,40m2. R$ 150.000,00
2982 - GUARAMIRIM - TERRENO defronte pI
asfalto pI Massaranduba, el 42372m2• R$
40.000,00

'

2983 - GUARAMIRIM - TERRENO próx. Pedrei
ra Rio Branco, el área 450m2 (15x30). R$
7.500,00
3000 - ED. CRISTIANE MONIQUE - suíte, 2 qtos,
eoz. mobiliada, dep. ernprgada, 2 vgs garagem.
Área privativa de 128,09m2 - R$ 80.000,00
3001- CENTRO - ED. MARAJÓ - APARTAMENTO
- el suíte + '2 qtos.' R$ 65.000,00. Aceita
parcelamento
3007 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - suíte,
2 qtos, eoz. e área de erviço mob., dep. emp. -

R$ 95.000,00 - aceita troca por casa
3092 - RES. BARTEL - APTO - novo el suíte +

2 qtos, el piso laminado - R$ 47.000,00
3101 - BAEPENDI - próx. da Rod. - APTO ej 3
qtos - 32 andar, piso de madeira - Valor :25
eubs de entrada + 74 eubs parcelados em

1.324 eubs mensais.
3213 - JGUÁ ESQUERDO - APTO NO ED. FRAGATA
- el suíte, 2 qtos,'mobiliada, sacada el ehur.,
piso = madeira. R$ 35.000,00 + finane.
3316 - VILA LENZI - APTO - RES. ILHA DOS
ACORES el suíte + 1 qto, sacada el ehur. R$
55.000,00
4208 - SCHROEDER - CHÁCARA el
245.800m2, tendo 400m frente pi estrada
principal, casa em aIV., lagoa, a 3km do Centro.
R$ 150.000,00

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

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

A. E-mail: girolla@netuno.com.br

ADQtilllllt SEO tEnOr
Usando seu FGTS, e começando a

pagar o financiamento da CAIXA só

depois de receber as chaves.

1195 - ILHA DA FIGUEIRA P

CASA ALV. cl 123m2, terreno cl
431m2 - 3 qtos. R$ 60.0000,00

1253 - NOVA BRASILIA

(PRÓX. CENTROl - SOBRADO cl
254m2, suíte, 3 qtos, gar. pI 2

carros. R$ 150.0000,00

1116 - CASA DE ALV. - BARRA DO
RIO CERRO cl 180m2, suíte + 4

qtos. R$ 70.0000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cl
210m2, suíte + 2 qtos, dep. empr.,

chur., gar. pI 3 carros. Aceita apto até
R$ 100.000,00. R$ 170.0000,00

1500 - ESTRADA NOVA - CASA DE
ALV. cl 2 qtos. R$ 21.500,00

1319 - CASA- DE ALV. - VILA LENZI cl
301m2 em terreno cl 600m2 - suíte cl
hidro e closed, 3 qtos. R$ 150.0000,00

. .",

1352 - CASA DE ALV. - VILA NOVA

cl 150,OOm2 em terreno de

448,OOm2, c/4 qtos. R$ 70.000,00.
Aceita imóvel de menor valor na nego

1991 - CASA DE ALV. -

SCHROEDER (próx. Posto Dalçoquio)
cl 168,OOm2 em terreno cl

1.485,OOm2, 4 qtos, 2 bwc's, área pI
festas, chur. R$ 48.000,00

LOCACÃO
601- CASA MISTA - VILA NOVA PRÓ
VILA NOVA) 4 qtos. R$ 400,00
603 - CASA DE ALV. - CENTRO cf SUftl
R$' 1.200,00

.

604 - CASA DE ALV. - ILHA DA AG
qtos. R$ 300,00
605 _IJARAGUÁ ESQUERDO - CASA Ali
2 qtos., gar. pi 2 carros - R$ 500,00
606 - CASA DE ALV. - JARDIM CEN
suíte + 2 qtos. - R$ 550,00
609 - CASA DE ALV. - BARRA DO RIO
suíte + 2 qtos. - R$ SOO,OO
612 - CASA DE ALV. - CENTRO c/1
320,00
613 - CASA DE MAD. - JGUÁ ESQUERDO
R$ 200,00
616 - CASA DE ALV. - ÁGUA VERm
CARINHOSO) el 4 qtos, ehur., gar. p/í
560,00
620 - APTO. - JARDIM CENTENÁRIO
li el 3 qtos. R$ 300,00
622 - APTO. ED. ARNO REICHOW· C
suíte + 2 qtos e gar, R$ 480,00
623 - APTO PE UENO - CENTRO EM CI

BRINQUEDOS) qtos. R$ 220,00 �
624 - APTO el suíte + 2 qtos . Ed. V

400,00
625 - CENTRO - ED. SCHIOCHET
ANGELONIl APTO. el suíte, 2 qtos, de,
480,00
626 - APTO CENTRAL EM FRENTE COL

el 1 qto, não tem garagem. R$ 250,00
630 - APTO - ED. GARDENIA - CENTROcl
2 qtos. R$ 300,00 x 2 edepols R$3
631 - APTO - BARRA DO RIO CER
HÚNGARO (PRÓ. MALWEE) cf 2 qtos,
632 - APTO - SANTA LUZIA cf 1, 2 e

partir de R$ 160,00
633 - APTO - CENTRO PRÓX. SINA
ESQUERDO el 2 qtos. R$ 300,00
635 - ED. MAROUARDT - QUITINET-ª')
R$ 200,00
636 - APTOS NOVOS - VILA LENZI cf
qtos e garagem. R$ 385,00
639 - ILHA DA FIGUEIRA - APTO EM
CASA DAS CORTINAS) 2 qtos. R$ 330
640 - APTO CENTRAL - ED. JGuÁ cf si
dep. empr. R$ 400,00
642 - CENTRO - APTO NOVO - ED, t

ERSCHING (PRÓX. PIZZARIA CAN!Jf®
2 qtos. R$ 580,00
645 - APTO CENTRAL - ED. CAETANO
el 3 qtos, 2 bwe's. R$ 350,00
646 - APTO PEQUENO NO AMIZAJ);, Ri

655 - SALA COML. - ED. K!J)1i(
(mesanino). R$ 400,00
659 - SALA COML. - CENTRO c/ 3 a�

após centro médico odontológico, R$
660 - SALA COML. - CENTRQ cf 7

Leopoldo Malheiro - R$ 300,00
663 - 3 SALAS COMLS. - PRÓX. AN
30m2 cada. R$ 200,00 cada sala
664 - VILA LALAU - SALA COMERQ!A!,'
el estae. na frente. R$ 670,00 e

671 - SALA COMERCIAL - CENTH!1 cf'
60m2. R$ 300,00
673 - SALA COMERCIAL _ CENT.BQ . cf

400,00
674 - SALA COMERCIAL - VILA !J!l1!'
R$ 220,00
676 - SALA COMERCIAL - CE]!!.!lQo
Deodoro da Fonseca, el 32m2 - R$ 2�
78 - SALA COMER IAL - ED. MAR�'J

CENTRO - el 45m2• R$ 270,00
�ALA COMERCIAL - VILA�
Waldemar Grubba, el 70m2 - R$ 4400
683 - SALA COMERCIAL _ ILHA DA A

José Theodoro Ribeiro, a partir de R$�
697 - SALA COMERCIAL - CENIBº'
Gomes de Oliveira. R$ 2.500,00 �
804 - GALPÃO - ILHA DA AG�'
Ruysan, el 525m2, R$ 1.500,00 P.
902 - TERRENO - CENTRO - Rua Barãodo'
el 800m2, R$ 500,00
903 - TERRENO - CENTRO R. AngelO 5

500,00m2. R$ 280,00
905 - TERRENO - VILA NOVA R. Guilne�
,!aekerhagem, el 1.807,01m2, R$ 350,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vi Votoralltim I Finanças

373-1881

00 branca G

01 cinza G ,

Corsa Wind 98 verde
89 branca G Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

85 vermelha A Go14p,16V 99 branco \ Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.

92 branco G Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.
96 vermelho G Corsa super, 2p 98 verde Gas.

Palio ED, 4p 98 azul Gas.
92 cinza G Vectra GL, compl. 97 cinza Gas.

Polo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
92 branca G Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

92 branca G Kadett GL; compl. 96 cinza Gas.
F-l000 S Turbo 89 preta die.

94 cinza G Gol CL 1,6 96 branco Gas

95 vermelha A Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

84 vermelha A Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gás.
Santana CL 1.8 4p. Dh/ar 93 , azul Gas.

91 vermelho G Saveiro CL 1.6 91 prata cas.

Voyage GL 89 cinza Ale.
86 Azul G CB 400 84 azul Gas.

demar Grubba • Jaraguã do Sul • se
branco 01
branco 01
branco

\
00

prata 00
branco 99
vermelho 98
vermelha 98
prata 97
prata 96
prata 96
branco 95
verde 95
prata 94
azul 93
azul 89
azul 86

verde 81
marrom 76

J
·190

prata 01205x51 vermelho 96405 SlI cinza 95

I 50
vermelho 76S500E
roxa 94

Sedan branco 1999 R$ 13.800,00

branco 1999 R$ 12.300,00

branco 1999 R$ 11.500,00

.branco 1999 R$ 13.500,00

branco 1997 R$ 10.300,00
.6

vermelha 1997 R$ 13.800,00

cinza 1995 R$ 11.500,00
letronic

verde 1994 R$ 6.800,00

azul 1993 R$ 7.800,00
,4p, connpl. Prata 1991 R$ 7.800,00
l

370-,2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se

F-l000 89 Parati 92
F-l000 78 Parati 84
Saveiro 91 Golf 95
5-10 96 Gol GIII16V ÔO
Chevy 92 Gol 99
Rorino 86 Gol 96
Calibra 95 Gol 96

Omega 94 Gol' 94
Vectra 95 Escort 98
Vectra 94 Escort 94
Corsa, cf ar 01 Escort 89
Corsa 94 Escort 88
Logus 94 Escort 87
Kadett 93 Escort 86
Quantum 95 Ipanema , Uno 91
91 Prêmio 89
L 200 D. 96 Chevette 87
Verona LX 4p 94 Opala 80
Tempra 93 Sportege D. 97
Monza 91 Fiat 147 79
Monza 90 Brasilia 78
Ipanema 96 Uno Mille 92

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fon,e/Fax: 375-2018 / 9993-5854

-

,

JGI VEICULOS 37&-'1781
Faça aqui o melhor negóciO!

Corsa Wind 1.0 99 branca
Saveiro CL 1.6 99 verde
Saveiro CL 1.8 98 vermelha
Ranger XL, compl. 97 preta
Versailes Guia, compl. 95 vermelho I'

Monza GL, compl., 4p 95 azul
Uno Mille cf trio 95 verde
F-1000 compl. Diese' 94 cinza
Corsa Wind 1.0 94 preto
CorsaWind 94 azul,
Gol CL 1.8 93 branco
Monza SLE cf Trio 93 azul
Tempra 8V, compl, 92 azul
Escort GL 1.6 92 azul
Escort L 1.6 90 dourado
Gol CLl1.6 89 branca
Kadett SLE c/Trto 89 verde
Gol CL 1.6 88 vermelho
Monza SLE 'cf Trio 86 prata
Passat, âlc 83 preto
Fusca 74 branco
Titan OK cinza

FINANCIAMOS
SEU VEíCULO,

Preeure-nes pelos seguintes telefones:
/

' .

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840
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16 CORREIO DO POVO

REF. 303 - EDIF. KLARICE KOCH - 115m2, 2
dorrns, -Centro. R$ 67.000,00
REF: 304· EDIF. SUELEN - 105m2 - 3 dorms. "

Pr6x. Resid. Champagnat-R$ 53.000,00
REF. 305 • EDIF. ROYAL BARG • 160m2• 3
dorrns. - centro-R$190.000,00
REF. 306 . EDIF. CAPRI (entrega 2003) - 2
dorrns. - Vila Nova - Entr. + pare.
REF. 307 - EDIF. CAPRI (entrega 2003) . 3
dorms.· Vila Nova-Alto padrão
REF. 308 - EDIF •. CARAVELAS - 3 dorrns. -

Meia Praia-R$í30.000,OO
.

REF. 309· EDIF. 3 andares ·1 dorm .• Barra
Velha- R$ 22.000,00

REF. 127 - ALV. C/ 3 dorm.,
Barra/Papp-R$130.000,00
REF. 128· CASA ALV. (Semi
suíte :I- 3 dorms, 96m2 ,Vila
40.000,00

n
..

I ó v
..

I
REF. 503 • Terreno eqluna,
Corupá - R$11.000,00
REF. 505 - Área 536m2 - Bairro
R$13.500,00 (entr. + 12x)
REF. 506 . Terreno, 960m2• Co
10.000,00
REF. 508 . Área 633m� . Água Ve'
55.0PO,00
REF.511.Áreae/476m2 ·Ana�
R$ 22.000,00
REF. 512 - Área c/ 3.515m2, Vilal
36.000,00
REF. 513 - Área c/305m2, Sam o

Malwee). R$18.500,OO
REF. 515· Área e/90.000m2·Rua
Dum./ Joinville. R$ 700.000,00
REF. 516.Âreac/ 391m2, Lot.Z&l
R$13.500,OO
REF. 517 -Área c/322m2, LotZan
R$11.500,00
REF. 519-Terreno, 7.700m2·Gua �

• R$ 250.000,00

CRECi - 19'59·J

275-31O8 Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro - 19uá do Sul

-. . .. .

REF. 102 - CASA ALV.• 3 dorms, 120m2 -

Arnlzade-R$ 45.000,00
REF.103·CASAALV. ·2dorms, 47m2-Barra,

. próx. Malwee - R$ 45,,000,00
REF. 104 - CASA ALV. (nova) - 3 darmo -

Estrada Nova- R$ 43.000,00
REF. 102 - CASA ALV. - 3 dorms, 120m2•
Amizade- RS 45.000,00
REF. 105 - CASA ALV.• 1. suIte + 2 dorms,
142m2·Schroeder ·R$45.000,OO
REF. 106· CASA ALV.. 4 dorm. (231,00m2) •

Bairro Santa Luzia- R$ 35.000,00
REF. 111· SOBRADO ALV. - 3 dorrns, 220m2
-AnaPaula- R$110.000.00
REF. 121 - CASA ALV. - 4 dorm .• 432m2 -

Czerniewicz - R$14O.000,00
REF. 122 - CASA ALV. - 3 dorm., 95m2•
Jaraguá Esquerdo - R$ 70.000,00
REF. 123 - CASA MISTA· c/ aprox. 105m2•
Jguá Esquerdo- R$ 35.000,00
REF. 125· ALV. C/ 4 dorm., 150m2 - são Luis>
. R$ 40.000,00
REF. 126 - ALV. C/ 3 dorm., 85m2 - Sto
Antônio .•R$27.000,00

.(
., Casa madeira, 2 dorm., Pról

Municipal. R$ 300,00
., Apto, 2 dorm., Sem gar., Nova

próx. KikarAuto Center. R$ 280,00
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rena Marcelo Barbi, c/ 350,00m2• R$
0.00.
ena c/ órea de 442,00m2 (13x34), sito no

aI' ento Piermann, próx. a escola Giardini Lenzi.

R$ 20.000,00.
CASAS

a de madeira c/ 72,00m2, Rua Antonio José

o· Constantino Pradi - Jguá Esquerdo. Valor
0.000,00.
a de alvenaria, Jguá Esquerdo, c/ 65,00m2,
1. R$ 18.000,00 + 39x R$ 270,00.
a de alvenaria, c/ 85,00m2, nova, no Firense,
52. 'R$ 48.000,00.

'ua a de alvenaria, c/ 400,00m2• Centro.
a de alvenaria, c/ 220,00m2 - Lo!. Juventus.

.000,00 - aceito carro menor valor.
a de alvenaria, c/ 90,00m2• Rua Horácio Pradi,

•

APARTAMENTO

Florença, c/ l70,00m2 - ótimo acabamento.

30.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA.
POSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II

RO VERDE • FIRENZE

CONDOMlíNIO FECHADO
-FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA

Aptos de 2 e 3 quartos
(financiamento próprio)

VENDE-SE OU TROCA-SE

i�t� (nova) em Joinville por casa em Jaraguá do

5
alrro Vila Nova. Apto c/160m2, terreno cf

mrn2. R$ 75.000,00, toda em itaúba, fina

oc��to, pintura a óleo, 1 suíte, 3 qtos, sala, 3

rt�a, sala de jantar, coz., gar., varanda, lav. +
T
ra PI 2 veículos c/34m2 (toda em itaúba).
ratar: (47) 439�1100 ou 9975-0963.

APARTAMENTO PiÇARRAS
ar-l s .

a
ulte + 1 qto casal + 1qto + bwc, cozinha

na, amPla sala, área de serviço, área aberta,
na g

a
aragem, 20m da rua principal BOm do

cada b
d _

co erta, c/ churrasqueira de frente -

ad
a area s/ condômínio - água própria _

o. Tratar: (47) 345-2668/9993-3638.
.

I
. .,. .

ImOVelS
I CHICO DE PAULA - vende-se,

c/ 383,44m2• R$ 12.000,00.
Tratar: 9975-2164, c/ Junior.
CRECI 9465.

COMPRA-SE - terreno de 600
a 800m2, bem localizado .

Tratar: 9122-5747
Creei: 4820

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se

c/ 577,76m2. R$ 18.000,00.
Tratar: 9975-2164, c/ Junior.
CRECI 9465.

PRÓX. UNERJ - compro
terreno de 600 a 800m2•
Tratar: 9122-5747 -

Creei - 4820

CENTRO - aluga-se, em frente
Caixa Econômica Federal.
Tratar: 372-0639 ou

371-7390.

ESTRADA NOVA - vende-se ou

aluga-se loja, ótimo ponto.Tratar:
370-0287 após 19hs.

VENDE-SE - loja e papelaria
Cultural, com estoque,
completa. Tratar: 371-0452
ou 9905-2653 ou

9902-8751.

RIO MOLHA - vende-se, c/ área
de 20.850m2, R$ 130.000,00
ou de 40.850m2, R$
160.000,00, ou área total de

140.850m>; R$ 360.000,00, á
6km do centro, perto de tudo que
ve precisa. Local c/ toda infra

estrutura, chalé e edícula no

estilo suíço, aq. á lenha e para
bóliea, rede sanitária septíca,
rede hidr., direto da nascente,
rede elétrica c/ iluminação ex

terna, galpão c/ quitinete, canil,
lagoa e mais terrenos prontos
p/ construir, aceito imóveis e ve

ículos c/ parte do pgto. Tratar:
370-8563.

VENDE-SE - terreno p/ cháca

ra, c/ 40.000m2, sendo

10.000m2, área plana, c/ 2

riachos, c/ água cristalina, lago,
caminho p/ Pomerode. Próx.

Parque Aquático Paraíso, 12km
do centro. R$ 35.000,00. Tra

tar: 370-8928, c/ Marcus.

I
ALUGA-SE - procuro para

alugar, casa 'na Vila Lenzi ou

Nova Brasília até R$ 200,00.
Tratar: 372-3492 após 18h

c/ Dagmar.

I
CENTRO - compra-se, até R$
80.000,00. Tratar: 372-
1817.

ITAJAí - vende-se, de alv., c/
2 pavimentos, anexo casa c/
3 quitinetes p/ alugar, área
terreno 360m2• R$
40.000,00. Tratar: (47) 349-
6132, c/ Cláudia.

I
RIO CERRO - vende-se, mista,
c/60m2, terreno c/
441,50m2, Rua Clara

Haneman, ao lado n2 235. R$
20.000,00. Tratar: 9975-
2164, c/ Junior. CRECI 9465.

VENDE-5E - c/70m2, c/ lage
de alv., 3 qtos, perto CTG

Laço Jaraguaense. R$
22.000,00. Tratar: 371-
7527, c/ Sr, José.

VIEIRAS - vende-se, .R$
3.500,00 + 28 pare. R$
150,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 9991-6059.

CZERNIEWICZ - vende-se,
com 2 quartos, suíte, sala,
cozinha e demais

dependências. R$ 48.000,00.
Tratar: 370-2542.

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana

Paula, avo Beira Mar, 92 andar,
c/97m2, c/ 3 qtos, 2 bwe,
sala, sacada, todo mob., c/
gar. R$ 45.000,00. Tratar:
9973-5212 ou 371-6418.

PROCURA-SE - moça p/
dividir apto no Centro. Tratar:
9902-6762.

PROCURA-SE - pessoas p/
dividir apto mobiliado no

Calçadão, Centro. Tratar:
370-0908 c/ Gilmar.

CORREIODOPOVO 17

'MEIRA REFORMA
Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Encanador

Para compra de imóveis, construção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo_ temos créditos para caminhões e automóveis.
.. Autorização BACEM

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Fone/Fax: (47) 275�1858
�a_I'41.�Of ,I_�n_o Fe.!f84ra, 258 • ao lado_dlllI.!n.f_��!ila La�u • Saraguá da SUl

AUTOTEC AUTOMAÇAO E
TECNOLOGIA EM EQ. ELET. LTDA.

Rua Reinoldo Rau, 806, sala 04 -

Centro Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



18 CORREIO DO POVO

MASSOTE·RAPEUTAI
Massagens em Geral I

empregos
trabalhar a partir de casá,
tempo integral ou parcial,
ótima remuneração. Trat�:
276-3184 ou 9902-2182.

AJUDANTE GERAL - admite.
Tratar: 275-2364, el Sr.
Walter.

RAPAZES - precisa-se, pI
atuar em loja de brinquedo do
Shopping. Tratar: 9117-3289,
el Ana Lúcia.APOSENTADOS - precisa-se

para pequenas serviços.
Tratar: 370-3320.

PANFLETEIROS - precisa-se
de pessoas pI trabalhar el
panfletagem, período integral.
Sexo masculino. R$ 250,00 +

passagem. Tratar: 370-3320.
I

CHACREIRO - casal el
experiência se oferece pI
trabalhar. Tratar: 273-5086.PROCURO PESSOAS - p/

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 370-6371,
el Miehele.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
na área de malharia. Tenho

prática em dobração, revisão,
embalagem, corte e máq. De
pressão. Tratar: 373-3787, el
Noeli.

PROFESSOR PARTICULAR -

ofereço-me pI dar aulas de
Química e Matemática. Tratar:
275-1856.

QUíMICA - ofereçome p/atuar
na responsábilidade técnica
.para empresas da área

quimica. Tratar: 275-1856.

I

I

(llJ 3411-0296
lIWW.decldavellCflr.cOlllJlr/clrlco

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

CURSO CH PER[ODO DIAS HORÁRIO

Legislação Tributária 30h 18/11 a29/11 28a68 19h30 às 22h30
Decoração deVitrinas 12h 11/11 a 14/11 28aS8 18hàs21h

Maquilagem 1Sh 18/11 a 16/12 28 feiras 09h às 12h ou 19h às 22h
Embalagens Natalinas
eOcasiões Especiais 15h 18/11 a 03/12 3aeSa 18h30 às 21 h3
AArte de Bem Receber

18/11 a 26/11
,

eServir 20h 28a68 14hàsUh
Atendimento eVendas
noVarejo 15h 25/11 a 29/11 28a6à 19hàs22h
Oratória 15h 25/11 a 29/11 28a6a 19hàs22h
Arte Floral Arranjos e Buquês 20h 02/12a13/12· 28a68 18h30 às21 h30

* Decoraçüo de Ambientes
* Etiqueta Social e Profissional

06S: Ao final do curso Workshop
Como se Vestir com Elegetnda

* Orat6ria Nrvel I(

CURSOS TÉCNICOS SENAC 2()03
• TécNICO EM VENDAS E REPRESENTAÇÃO

COMERCIAL
• TtCNICO EM TRANSAÇOES IMOBILIÁRIAS
• TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR
• TÉCNICO EM ENFERMAGEM

cursos

róximos cursos inseri ões abertas'

SÁBADO, 9 deoutub�

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

O SESC JARAGUÁ DO SUL opresento o Oficino MOTIVAÇÃO PARA VENCER, com o ConsultorMário Domingos. Senhortal
o SESC coloco-se à disposição poro uma visito à suo empreso, paro divulgoção, em especial 00 RH (Treinomenlo e O
da suo empresa comerciol, i,ndustriol e de serviços. Bosto ogendor pelo fone (47) 371-8930 e iremos olé você.

-

MOTIVACAO PARA VENCER
,

.

Com o Consultor e Motivador MARIO DOMINGOS

Dias: 12 e 13 de novembro dos 19h às 22h
Local: Grande Auditório ACUS

CONTEÚDO DA OFICINA:
.

Importância de trabalhar em equipe; Disposição poro os mudanças; Relacionamento entre os funcion"
de Futuro; Espírito �e üderança; Desenvolvimento do criatividade; Saber ouvir; Comprometi

COM CERTIFICADO EMITIDO PELO SESC e COFFEE BREAK

OFEIfTA DELANÇAMENTO:
Poro empresas associados o ACIJS, e estudantes em gerol, garantindo sua vago até diom

novembro de 2002, ingressos à vendo no valor de RS 20,00 por pessoa.

Investimento:
Comerciário e Dependente: RS 25,00 Empresários e Conveniados: RS 35,00 Comunidade em geral:�
Ingressos à vendo o partir de 28/10 no Centrol de Atendimentos do SESC Jaraguá do Sul

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajoroguodosul@sesc-sc.com.DI

SENA/se
JARAGUÁ DO SUL

VESTIBULAR VERÃO 2003
. INSCRiÇÕES 140ut a 03 dez

Curso Superior de

TECNOLOGIA EM PROCESSOS

DE PRODUÇÃO MECÂNICA

Local da� Inscrições: SENAI de Jaraguá do Sul ou www.sc.sena.iJl!
I

Taxa de Inscrição: R$ 50,00

Documentação: 1 foto 5x7 e identidade

Provas: 15 de dezembro de 2002

Horário das Provas: 8h às 12h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 2 de novembro de 2002

JAIME'MOTO PEÇAS TEM:
Toda linha completa de peças e acessórios para motos.

Serviços de mecânica em geral
Multimarcas (novas semi-novas eusadas)

ATÉ DEZEMBRO DE 2002,
EM COMEMORAÇÃO AO 40 ANIVERSÁRIO,

S COMPRAS ACIMA DE R$ 35,00 A VISTA ..

OCA DE ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

ículos
. ,

Chevrol

ende·se 01, 2p,
1.,20,000km.
,00. Aceito
ratar: 371-5233 cj
élio.

ende·se, GLS, 00,
2 dono. R$

. Tratar:
3, c/ Marcelo.

BLAZER - vende-se Exc., 97
preta, cornpl., cf gás. Natural.
Tratar: 275-6060.

CORSA - vende-se, Pick-up, 97,
ótimo estado. R$ 9.500,00.
Tratar: 9973-3373, cj Marcelo.

CORSA SUPER - vende-se, 97,
4p, person., ótimo estado. R$
7.000,00 + financ. R$
265,00, ou troca-se por carro
de igual valor. Tratar: 372-
3882, a partir das 14h30.

KADElT -'- vende-se, SL, 91, 1.8,
gas., prata, ótimo estado. R$
6.500,00. Tratar: 9112-0427.

KADElT - vende-se, bordô, 95,
pj quem procura um carro bem

conservado, por apenas R$
8.600,00. Tratar: 370-7175.

KADETT - vende-se, GSI,
conversível, ou troca-se por
carro no valor de R$ 12.500,00.
Tratar: 9111-7033.

KADElT - vende-se 92, SL. R$
5.000,00 ou entro R$ 2.300,00
+ 23x de R$ 240,00. Tratar:
9952-5027 ou 370-7879 após
19hrs; cj Jackson.

Capas de Chuva Delta

Kit Relação KSD

Capacete HGF .

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido
E-mail: estofariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

R$ 33,90 a vista (100 peças)

R$ 25,00 a vista (300 peças)

R$ 33,90 a vista (100 peças)

Tratar: 9963-5287.

KA - vende-se, VL, 00, preto,
cj ar cond. Tratar: 275-2256.

CORCEL 11.- vende-se, 83. R$ MARAJÓ - vende-se, 88, azul.
2.000,00. Tratar: 9121-0591. Tratar: 9111-7033.

MONZA - vende-se, SU, 82j
83, 2p, 1.8, gas, R$
2.800,00, ótimo estado.
Tratar: 273-0530, apôs 15h.

PALIO - vende-sé 500 anos,

compl., 00, 24.000km. R$
16.500,00. Aceito proposta.
Tratar: 371-5233 cj Mareio
Aurélio.

PALIO - vende-se, EX, 99, 2p,
branco. R$ 11.000,00.
Tratar: 275-3227 ou

9118-3091.

PALIO - vende-se, EDX, 97,
azul met. R$ 10.500,00.
Aceito troca no nego Tratar:

370-4810, a tarde.

PALIO - vende-se, 97, 2p, cj
ar cond. e trio-elétr. R$
10.500,00. Tratar: 371-7266,
cj Elias.

PALIO - vende-se, 99, cj ar
coríd. R$ 11.200,00.
Tratar: 9979-4441.

PALIO - vende-se, 97, EP,
branco. Valor a comb. Tratar:

376-1945, após 18hs.

PALIO WEEKEND STllE -

vende-se, 97, compl.,
vermelho. R$ 18.000,00,
entro + prestações R$
622,00. Tratar: 9973-5212.

TIPO - vende-se, 94, compl.,
2p, 1.6. R$ 4.500,00 + 14

pare. R$ 290,90. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
9103-9589.

UNO - vende-se, EX, 99. R$
9.500,00. Tratar: 9979'
0674.

, UNO - vende-se, 93, mille,
eletronico, 2p, limp.,
desemb., ar quente. R$
2.500,00 + 35x R$ 250,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se, Mille, 91,
ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 373-0131.

UNO - vende-se, completo, cj
ar. cond., com cj CD. R$
10.000,00. Tratar: 370-2914

cj Adair.

DEL REI - vende-se, GL, 87,
azul, ótimo estado.

R$ 2.950,00. Tratar:

373-4018, cj Sidnei.

MARAJÓ - vende-se, 87,
vermelha, ótimo estado, álc.

'

Tratar: 370�7703, cj Valmir.

OPALA - vende-se, Diplomata,
86, alc., 4 Cc. Aceito material

de construção no' nego Tratar:

276-0397, após 19h, cj
Lorival.

OPALA - vende-se, Diplomata,
SE, 90, 6Cc., vidro e trv. elétr.,
azul escuro me., cj ar cond. e

d.h. R$ 5.400,00. Tratar: 275-
0879 ou 9979-0605.

OPALA - vende-se, 92, 4p,
ótimo estado. Aceito troca.

Tratar: 371-7542 .

VERSAlllES - vende-se, 94,
compl., cj ar, d.r., v.e.,
película. R$ 11.000,00.
Tratar: 275-0585.,

BRASILlA - vende-se, 78. R$
1.300,00. Tratar: 9111-7033.

FUSCA - vende-se, 76, motor
1300, bege. R$ 3.300,00.
Tratar: S102-2092.

FUSCA - vende-se, 80,
vermelho, rodas esportivas,
ótimo estado. R$ 2.300,00.
Tratar: 373-4018, cj Sidnei.

ESCORT - vende-se, GL, 84,
ale., em ótimo estado. Aceito
material de constr. no nego
Tratar: 276-0397, após 19hs,
cj Lorival.

ESCORT - vende-se, Guia, 92.
R$ 6.500,00. Tratar:
371-1244.

ESCORT - vende-se, GL, 93,
bordô. R$ 7.990,00. Tratar:
371-3447.

ESCORT - vende-se, 87, prata.
R$ 4.500,00. Tratar:

'

370-6101. -

ESCORT - vende-se, 89, gas.,
valor a comb. Tratar: 370-
5627.

ESCORT HOBBY - vende-se,
95, super inteiro, prata.
R$ 7.500,00. Tratar:
9973-5212.

ESCORT HOBBY - vende-se,
94, person. R$ 7.000,00.
Aceita-se troca. Tratar:
276-3184.

FIESTA - vende-se, 98, cj som
de CD, alarme, aro esportivo e

insufilme. R$ 11.200,00.

IIIa'le!Il�
essórios automotivos
alidade e confiabilidade em acessórios

'7�� AJÃl"! CarW(n
5deJ " ':"PI'.�

"'"
�cess()nos • *Aplicação.de película *Fijixas refletivas pa�a tamrnhões. �

ulho, 300 � Vila Nova· Jaragua do Sul - e-mail: marangom.autopeças@terra.com.br • Tel. 372.2900 • Tel. Fax: 372'-0170

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo �
L_._. Peças de toda linha .. fORO ..GI- IEEp ..WIIIYS .. IDY.OIA .�,_,..J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20 CORREIODOPOVO

FUSCA - vende-se, 1.500, 71,
branco. Ótimo estado. Tratar:
276-3184.

FUSCA - vende-se, 83, álc., cl
roda aro 14, liga leve, motor

1600, nova. R$ 3.500,00.
Tratar: 273-0050.

FUSCA - vende-se, 73, branco,
licenc. pago até 2003. R$
1.600,00. Tratar: 370-9108.

FUSCA - vende-se, 78, ótimo
estado, motor novo. R$
2.600,00. Tratar: 9111-7033.

�

Biulil
rolaltleil

.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

I

VW
Gol soectal
Gol1.0 16V 4p, Power
Polo 1.0
Parati 1.0 16V Tour

SÁBADO, 2 de novem�

R$ 14.100,00
R$ 20.800,00
R$ 27.000,00
R$ 23.100,ÓO

02/03
02/03
02/03
02/03

GM
Corsa Sedan Class,
Corsa 1.0 básico
Corsa sedan 1.0
5-102.8 cabo Dupla \

R$ 16.900,00
R$ 19.500,00
R$ 20.400,00 O
R$ 55.800,00

CONSÓRCIO UNIAO

�FlAT
Uno flre 2p R$ 12.900,00 02/03
Palio Rre 4p R$ 14.890,00 02/03
Brava SX 1.6 cornpl, R$ 28.500,00 02/03
Palio W. ELX 1.0 D.H R$ 22.900.00 02/03

* PREÇOS ACIMA., VENDA SEM TROCA

FÓRD
Resta GL 1.0 4p

.

R$ 15.500,00 O
Resta super.a.o 4p. R$ 23.500,00 O'
Fiestasedan Street 1.0 R$18.400,00 O'
Ranger XL Cabine Dupla R$ 53.9500,000'
* TEMOS TODA LINHA OKM À FAn

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUIIA, 3691· JARAGUÁ DO SUL • se· 37()..2044· 3

GOL - vende-se, 97, gas.,
vermelha, trv. elétr., trv;
carneiro, ipva pago até 091
2003, insufilme, aro, som, aI.,
chave segredo inteligente.
R$ 9.000,00 + 6 pare.
R$ 290,00. Tratar: 372-3061'
das 12h as 13h, ou

'

9111-1452.

GOL - vende-se, GL, 1.8, compl,
R$ 8.500,00. Tratare
9963-5287.

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
bordô. R$ 9.600,00. Aceito
troca rio nego Tratar:

3704810, a tarde.

GOL - vende-se, 00, GIII, 4p. R$
15.900,00. Tratar: 371-3447.

PASSAT - vende-se, 83, ale.

R$ 1.500,00, preto. Tratar:
9979-0605, cl Paulo.

VOYAGE - vende-se, 95, 2p.
R$ 7.500,00. Tratar:
9112-7830.

VOYAGE - vende-se, 84. R$
3.200,00. Tratar: 9111-7033.

BESTA - vende-se 01, cl 16
lugares, ar cond., cornpl.,
cadastrada em agência, toda
reg., pronta pI trabalhar.
R$ 24.000,00 + financ.
Aceita carro até

R$10.000,00. Tratar: 371-
3087 ou 9133-6902.

PEUGEOT

SENIC - vende-se,
01, frente antiga,c/
compl. R$ 28.000,
370-1100.

vende-se 306 XS, 95,
branca, compl.,
superinteiro.

Tratar: 371-0363 ou

9955-0504.

AGRAlE - Vende-se,
70000, 84. R$ 16.

Tratar: 376-1717, r:
ou Almir, ou Banco

ag, Barra do Rio CI

30.8 "

BIZ - vende-se, 01,
meses de uso, óti,
estado. Tratar: 311

371-1502 após H

@) @)
c o o s 6 r.c I o c o.ns

é

r c r o

UNIÃO UNIAO

.(1 .:(1
co n s óu.c to c o ns

ó

r c to

UNIAO UNIAO

(;) @).

'Consórcio C o h,! Ó I C i O

UNIAO UNI,AO

(i) (t)
c on s o.r cl o Consórcio

UNIAO UNIÃO

@) @)
'cs h $ ó LC I o C o n.s Ó (C i o.

UNIÃO UNIAO

@) @),
c.e ns ,6 f'c,í,b c c ns

é

r cr o

UNIAO UNIAO

@} -
c .0 n I ó r é 1;0 cc ne c r e r e

UNIÃO UNIAO
Rvt.a B'?I.rão õo Rio Br4-nCO/ 6:::Z_7
C:::>BS_ ( _P-Yó«X?i�o aos Svt.per�ercaõos A-ngelorJ-e)
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CORREIO DO POVO 21

Fone: (47)
370-8622

1.0, 16V, 4p, trava .+ o�cjonais
CI, 1,6, CHT, C/opcionais
GTI 2.0 comple. + �eto + couro

t ���afne 3{so����nc��p.Jeto ..

super 1.0, 2P. cl opc�ona!s
Super 1.0, zc, cl op�lOn�ls
Wind 1.0, 2p, cl opcronars
Wind 1.0, 2p, cl opcionais
Gl, 4p, vidro, trava, alarme
Dl 1.6/5 + rodas

.

na V·6 Van pI 7 passageiros
a Diplomata 4cc 4p
a �/i:O�P2P�/b���O.

OI ���k!�'dCi.�p�!/n��i opcionais
O' ��I�k��� ip�'c?t��(o°ta��OnaiS
OI �:::�, Erp, 2�i ��c�g����ajS
OI o i��k·��c;� �7 ���f�najs

a Rocem 1.0, 2p, básico

er Xl 2.5 dhjte/ve/alarme
rt 1.8 guia trava/ dir hid

rt 1.0 rodas + opcionais
rt .

1.6 cht cl opcionais
allles GL, 4p dh/vidro/trava
rt 1.6 eHT. cl opcionais
504 Pick'up diesel c/ar
oba GLX 1.8 completo
hi GaJant ES 2.4 completo

Cinza
Azul
Cinza
Preto
Branco
Verde
Prata
Branco
Azul
Cinza
Vermelha
Prata
Marrom
Verde
Branco
Branco
'Branco
Branco
Prata
Azul
Branco
Branca
Branco
Vermelho
Vermelha
BordO
Azul
Azul
Prata
Azul
Bordõ
Cinza
Branco

1999
1994
1994
1984
1999
2001
2001
1997
1995
1994
1991
1991
1988
1987
2000
1998
1997
1997
1997
1996
1994
1994
2000
2000
1998
1994
1996
1993
1992
1991
1995
1995
1995

MODELO COR ANO

Som.os Meigas, Carinhosas,
Iniciantes, .Safadas

Divertidas e Sedutoras

HondaXR200
CBX200
CBX200
BIZ 100
BIZ 100
BRANDY
TITAN KSE
TITAN ES
·TITAN KS
TITAN KS
TITAN
TITAN

97
99

97
98

02
96
02
00
00
00

00;99
98

preta
verde
roxa

azul
azul
vermelha
vermelha
vermelha
azul
vermelha
vermelha
vermelha

ter Marquardt, 518. - Em frente ao Posto Mime

ano 90. Paga-se à vista.
Tratar: 273-0601 de
manhã.

Tratar: 273-5086, cj
Marcia.

compl., cadastrada em

agência, toda
regulamentada, pronta pj
trabalhar. R$ 24.000,09
+ financ. Aceita carro

até R$10.QOO,00.
Tratar: 371-3087 ou

9133-6902.

cl

Jaraguá do Sul cl Local Discreto, l\<fassagens e Acessórios

SCOOTER - vende-se, 97.
.

R$ 1.000,00. Tratar:
370-7703, cj Valmir.

vende-se, 83. R$
Tratar: 371-
Charles. PLANETGAME

11" VENDAS *lOCAÇÁO * ASSISTÊNCIA TÉNICA
COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOSVESPA - vende-se ou troca

se, 86, PX 200 Cc, cj
capacete. Tratar: 371-1335.

de-se, prata, 00.
,00. A,feito carro

o nego Tratar:
,após 18hs.

BESTA - vende-se, c/ 16
lug., compl., menos ar.

Entr. R$ 20.000,00 +

financ. Tratar: 371-7725
ou 9975-4668.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2
·XBOX
• PLAVSTATtON ONE
• DREAMCAST
• NtNTENDO 64
• GAME BOV COLOR
.• GAME BOV AOVANCE
• NtNTENOO GAME CUBE

(DECARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

vende-se, pi trilha.
. Tratar: 373-

BESTA - vende-se 01, cl COMPRA-SE. - Galou

J1, -compra-se. 16 lugares, ar cond., Uno ou Parati ou Escort,
li"
111:-------�------------'-------��--------------------____,
� .

I IL'® Cons6rcio.
, ra

Regata
.-·�_6�

Grupo Super Fácil 500
-

ESCOLHA SEU PLANO

Pilrcela.até Parcela após
.

Contemplação Contemplação
CréditoBem ObjetoPL

ATENÇÃO
PRE SEU eARROSEM PAGAR dUROSUnn

UNO MILLE riRE 2P
CElTA1,Q
UNO !J ILLE FIRE 4P
FIE !IH 1,e
G o L 1.0 S?H IH
K� 1.0
PALIO EX1.02P
F IESH 1.0 L PER SO.HH lHE
(j o L 1.0
CL,IO 1.0
S IE NA FI R E; 1.0
cORUSP 1.0
P EU G E o r 20 li S o L E IL
FIE HA 1;0 SUPERCHARGE R
p It LlO 1.0 16\1
S tE NÁ E LX 1.0 16V

PP. LIO�WEIEI\ Etl D 1 ,o 15V
CO.RSA SE DAN 1.0 L
PALIO (o 16Vt15%
POLOU
BRAVA S X 4P

13 .669,00
13.980,00
14.414,00
150690;00
15.811,00
15910,00
19.119;00
19.990,00
19.527 ,00
19590,00
19.599,00
20 .44Q,O o
n.710,00
22 .99Q,OO
23 .024,0 a

2U4B,OO
24.565,00
25.�eO,OÇJ
26.479,00
21.B42,00
29.029,0 O

162,90
187,07
m,ae
209,96
211,57
21�,9D
242,45
254,11
261,29
262,14
262,26
:113,51
:iQ:i ,69
301;64
308,09
311,18
32B,72
m,62
3�'UQ
m,S5
�ee ,46

UF2
CEL
UF4
07
GOS
KA
PE
NFP
Gil!
CL I
S F I
uei
1011
filFC
P1V
SEL

PW1
eS9
'IH
POL
BRS

HB,29
356,23
3lH;29
399,B1
402,E B
405,41
4.51,69
4B3,B9
M7,55
499,19
4g9 ,41
520,E 3
5 rS,e B

585,82
586,63
605,13
ti 25,9 5
� 45,12
674,€1
109,42
139,' o

UE SÓ METADE DA PARCELA ATÉ SER CONTEMPLADO.
NO MíNIMO 5 CONTEMPLAÇÕES TODO MÊS.

NATAL COM CARRO NOVO CONSÓRCIO REGATA

TEMOS CRÉDITOS A PARTIR DE

R$ 3.730,00 ATÉ R$ 60.000,00

ENHA E CONFIRA TODOS Os
NOSSOS PLANOSUI REN1\lrI�TCITROEN

Volkswagen
AUÕILigue já

371-3040 - 370-0061
-••
11"1411 CHEVROLET

RI'VIA ÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ N2145 - DEFRON'TE AO TEADRO DA SCAR - 371-3040 - 370-0061
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CYT CRVPTON 3.710,0:0 51,70 98,44
JGT JOGTEEN 3.728,00, 51,95 98,92
C1 C·100 BIZ 3.730,00 51,98 98,97
CBS C.100 BIZ es 4.120,00 $7,41 109,32
VBK VBR125K 4..150,00 57,83 110,12
61 CG 125 4.320,00 60,20 114,63
VBE VBRt25E 4.550,00 63,40 120,73
CH C.100 BIZ + 4.580,00 63,82 121,53
KSE co 125KSE 4.740,00 66,05 125,77
VBO VBR 125 EO 4.770,00 66,47 126,57

I CGS CGT1TAN ES 4.980,00 69,39 132.14
XL XLR 125 5.250,00 73,16 139,31
XLS XLR 125ES 5.590,00 77;89 148,33
63 CBX 200 6.250,00 87,09 165,64
TOM TOM 225 6.590,00 91,83 174,86
64 XR200R 6.910,00 96,29 183,35
XT2 XT225 7.490,00 104,37 198,74
CBT CBX 250 TWISTER 7.550,00 105,20 200,33
XRT XR 250 TORNADO 8.280,00 115,38 219,70
NX4 NX-4 FALtON 10.530,00 146,73 279,41
VRG V1RAGO 250 10.890,00 151,74 288,96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I�,

iversos
2949, cj Fábio.

BARRACA - vende-se, pj 3 pessoas,
seminova, modelo náutica. R$ 80.,0.0..
Tratar: 371-2117, cj Charles.

BICICLETA - vende-se 21 marchas,
calo i ventura, roxa, feminina, em bom
estado. R$ 80.,0.0.. Tratar:91D4-551D.

BICICLETA ERGOMÉTRICA - vende
se, step, athletic 20.0.1. Tratar: 371-

4741, hor, comI.,
cj Katia.

higienização de toalhas e capas
deCabel.lros
$ hlgl!n!ZIíçàO de 1"'9(11, JaleCo, IOOjíáo.

hos para Cllnlcas de EsUtlcas e Medica
-

d�l'OIIjÍ;IS
banho para loIotels

CADEIRINHA
BEBÊ - vende-se,
Conforto. R$
40.,0.0.. Tratar:
9903-1900.

BUFFET - vende

se, quente e frio,
com 13 cumbucas.
Tratar: 9123-5357.

CACHORRO

vende-se, filhotes
Rotweiller. R$
250.,0.0.. Tratar: 275-
2949, cj Fábio;

CARTA DE
CRÉDITO - vende

se, não
contemplàdo. R$
1.50.0.,0.0.. Tratar:
371-1244.

CARRINHO DE
BEBÊ - aceita-se
doação pj gêmeos.

BIFE
BIFEE QUEIUOFRIO
BOLINHOO

Tratar: 910.4-5510..

CARRINHO DE BEBÊ - precisa-se,
doa�o. Tratar: 371-1919.

CELULAR - compra-se, Nokia 8260.,
em bom estado. Tratar: 372-750.7, cj
Suelen.

CELULAR - vende-se Pronto Tim,
Nokia, R$ 10.0.,0.0.. Tratar: 9955-2945.

CELULAR - vende-se, de cartão,
mini LG, modo DM 150., ideal.·R$
150.,0.0.. Tratar: 273-0.0.50..

CELULAR - vende-se, Eri�son KF788.
R$ 120.,0.0.. Tratar: 9952-9149.

CELULAR - vende-se.Hokia 5125

Pronto, novo. R$ 150.,0.0.. Tratar:
9903-1900.

COLCHÃO - precisa-se (doado), de
casal. Tratar: 376-2926.

COMPUTADOR - vende-se, Itautec
486 IS. Tratar: 274-80.50..

CURIÓ - vende-se, macho e fêmea.
Tratar: 371-80.40. ou 9962-5883.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
marca Halter, rnodleo pop, seminova.
Tratar: 274-80.50..

FAZEMOS PÁTINA E DECAPÊ - em

móveis, restauração e artesanato em

madeira. Tratar: 99D5-�29 ou
275-2229.

FREEZER - vende-se, horizontal, 250.
litros. Tratar: 9123-5357.

GELADEIRA - vende-se, em ótimo
estado. Tratar: 370.-5795.

GELADEIRA - vende-se, Cônsul
Pratice, 340. litros. Em bom estado.
R$ 20.0.,0.0.. Tratar: 376-00.10.cj Marcos.

IMPRESSORA - vende-se, a jato de

tinta, marca Canon, PC) 10.0.0.. R$
100.,0.0., nova. Tratar: 9965-5235.

JOGO DE SALA - vende-se, rústico,
armário grande e mesa cj 8 cad.,
mad. escura. R$ 50.0.,0.0.. Tratar: 371-
0.750., manhã.

DA CASA
FRANGO
PALMITO

PRESUNTO

/

L
E
N

PrazeremH
. ofender bem.A

LAJOTA ESTREADA - vende-se,
cestavada, concregrama. Tratar. 376-1566.
MÁQUINA SOLDA - vende-se

elétrica, e lixadeira, furadeira e cx de
ferramantas. Semi-industrial. Tratar:
3708563.

MÓVEIS - vende-se, balcão de pia e

armário para cozo Tratar: 373-3787.

BATATA FRITA

CORAÇÃO DE FRANGO
BIFE (PICADO OU INTEIRO)
CAMARÃO AO PALITO
MOELA DE FRANGO
QUEijO (PORÇÃO) MIlHO VERDE

PEDAÇO DE PALMITO CAlABRESA
PRESUNTO E QUEIJO ATUM
FRANGO À PASSARINHO .

PICADINHO FILÉ DE FRANGO
MUSSARELA

PICADINHO FILÉ DE FRANGO Cf QUEIJO CAMARÃO
POLENTA FRITA (12 PEDAÇOS) 4.QUEUOS
AIPIM FRITO (12 PEDAÇOS) PORTUGUESA
PICADINHO DE MINGNON FRANGO Cf CATUPIRY

�rJhJ.· �üill®©
��� ®G o'

OFICINA MECÂNICA - vende-se ou

troca-se por carro do mesmo valor. Com
todos equipamentos, montado, prontà
pj trabalhar. Ótimo ponto de loc.
clientela. Tratar: 371-4284, cj Rubens.MÁQUINA DE ESCREVER,- vende-se,

Olivetti, manual, pequena, modo 82.
R$ 50.,0.0.. Tratar: 376-3666. OURO - compra-se, anéis, pulseiras

e correntinhas de ouro. Tratar:
9979-060.5.MÁQUINA DE LAVAR - vende-se, marca

Enxuta, 5kg, em bom estado. R$
290.,0.0.. Tratar: 370-1455 apó.18hs. PINCHER E POODLE - aceita-se doação

de macho ou fêmea. Tratar: 373-3787/
-

MESA DE MUSCULAÇAO - vende-se,
somente a mesa sem os aparelhos.
R$ 150.,0.0.. Tratar: 372-3970. ou
9125-2722.

PORTA ROLÔ - vende-se, 1 porta
rolô cf 3m larg. por 4m alt., 2
portas rolôs cj 4m alt. por 2m larg.
Tratar: 370-2365.

MINI-USINA - vende-se, de leite,
seminova, 1 pasteurizador, 10.0. litros,
1. dosador selador, 1 bomba de inóx

cj mangueira. Tratar: 9973-5212.

'.

SOFÁ - vende-se, 2 e 3 lugares. R$
50.,0.0.. Tratar: 376-2926.

SOM P/ CARRO - vende-"se, aparelho
CD marca kenwood, modo KDC 217, 4
alto falantes Pionner, 1 módulo. R$
60.0.,0.0.. Tratar: 273-0.0.50.

Ma�ende-se pj triturar e

granula"_'ais, marca Metisa,
Tratar: 370-2146 cj Geraldo.

I
!

I
;1
I
I
I
I

I'
I,
!

CONSÓRCIOS
COMPRO
(PAGO A VISTA)

DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
DE MOTOS COMMAIS

DE 20 PARCELAS PAGAS

Tratar: (47) 9951-3905

A

A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. Waldemar Grubba, 2176 ,- Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSUNTO RELATIVO A DELEGACIA REGIONAl
-

DO CRECI DE NOSSA REGIAO
A delegacia do CRECI gostaria de comunicar a todos os corretores de imóveis como também as empresas imobiliárias que está

equipe de fiscalização em alerta pelas irregularidades que estão ocorrendo em nossa micro região, diante do exposto segue o'

colocações.

Recentemente foi tirado do mercado imobiliário por determinação Judicial do Juízo de direito desta Comarca, uma pessoa por ni r

devidamente habilitada para as funções que exercia. Determinado inclusive, na decisão Judicial, de que caso venha a desc
'

sofrerá conseqüências futuras.

Lembramos também que já estamos de olho em mais três pessoas que não estão habilitadas em nossa região que também
punidas de acordo com a Lei. Go�taria de lembrar as empresas imobiliárias que tem funcionários sem sua devida habilitaç' (

estarão também sofrendo as penalidades da Lei 6.530/78 de acordo com a Resolucâo 316/91 artigo 1º letras A e B, pa
único e artigos 2º - 3º - 4º e 5º de 13 de dezembro de 1991.

Do outro lado gostariade comunicar as empresas imobiliárias ou corretores de imóveis de um modo geral que VEM DISTRUI
PLACAS DE PROPAGANDA DE OUTRAS EMPRESAS, que já estamos em plantão de vigia, caso for pego em flagrante automatic
terão suas carteiras de Habilitação CAÇADAS e serão eliminados do mercado Imobiliário de acordo com a Lei 6,530/78, e seus

serão divulgados em jornais de nosso Estado. Gostaríamos também de alertar essas empresas ou corretores de imóveis do co�

nosso código de Ética, 'previsto na Resolução 326/92 do COFECIARTIGO 10, íTEM VIII do Decreto nQ 81.871 de 29 de jutího'de

-.

Portanto, apreciaria que fossem tomadas as devidas providências, para que se evite posteriores aborrecimentos com a aplicação

Adejair E. Balsanelli

Delegado Regional do CRECI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



9 de novembro de 2002

DE SANTA CATARINA

JUDICIÁRIO _

CA DE JARAGUA D� SUL
- RIMINAL E DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

ORlARIA N!! 02/2002

élio David Vieira Figueira dos Santos, Juiz de

titular da Vara Criminal, da Infância e da

de da comarca de Jaraguá do Sul, no uso de

ibuições;
onsiderando o número de crianças e

entes que têm sido encontrados fazendo uso

rpecentes, inclusive cola de sapateiro nas ruas

a comunidade;
onsiderando que a experiência tem mostrado

crianças e adolescentes facilmente se tornam

no consumo dessa substância, afastando-se
do e do lazer próprio de sua idade, com

os prejuízos ao seu desenvolvimento saudável;
onsiderando que a Constituição Federal,
art. 227, confere absolut_a prioridade aos

àvida e à saúde das crianças e adolescentes;
Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do

ente), a fim de proteger os seres humanos

ação, em seu art. 81, III proíbe que lhes sejam
s produtos cujos componentes possam causar

êncla física ou psíquica, ainda que por utilização

onsi!lerando que o mesmo Estatuto, no seu

,considera crime, com pena de detenção de
ses a dois anos, além de multa, a conduta de

,fornecer ainda que gratuitamente ou entregar,
uerforma, a criança ou adolescente, sem justa
produtos cujos componentes possam causar

ênciafísica ou psíquica, ainda que por utilização

rando, enfim, a necessidade de tornar efetiva
ão legal à infância e à Juventude,
ESOLVE:
) Enfatizar a proibição estatuária à venda do
rboneto aromático (cola de sapateiro),
ente ou por meio de terceiras pessoas, a

ercrianças e adolescentes;
) Determinar que os comerciantes
edos em promover a venda da substância nos
ios que integram a Comarca 'de Jaraguá do
verão se cadastrar neste juízo, depositando
o ato constitutivo da empreza, bem como
tar relatórios bimestrais da entrada e saída
uto, com cópias das respectivas notas fiscais.
as deverão se anotadas em livro próprio de
m) folhas pautadas - a ser exibido neste juízo
o de 30 trinta dias a contar da data desta
,para abertura e rubrica dei juiz em todas as
lhas· ; fazendo constar o nome, endereço e

�a carteira de identidade do adquirente, bem
Im a que se destina o produto. '

mprimento a esta determinação importará em

�03 (três) a 20 (vinte) salários de referência,
O'se o dobro em caso de reincidência, tudo

0grmidade como o disposto no art. 249 da Lei
/90'
) Det�rminar que esta Portaria seja desde logo

an� mural do Fórum, e também encaminhadas

ni
adas os órgãos de imprensa local, escrita e

4)cci Para a. necessária divulgação;
inh dl!ter�l�ar, por derradeiro, que sejam
I'aa as copias desta Portaria ao Ministério

�s °l;r. Comissário da Infância e da Juventude;

Mi�t os Tutelares da Comarca; e às Polícias

açãl ar, para ciência e exercício de vigorosa
o� s�bre o comércio da cola de sapateiro,

CUhapClma consignados."I RA-SE.

aragu'
Héli

a do. Sul, 10 de outubro de 2002.
o David Vieira Figueira dos Santos

Juiz de Direito

ALUGUEL
DE

I TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul! 2' Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen. 87, Vila Nova, CEP: 89259·300,
Jaraguá do Sul- SC

Juiz(a) de Direito: Luiz Antônio Zanini Fomerolli
Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA - COM PRAZO DE 20 DIAS

Espécie e número do processo: Execução por Qantia Certa contra Devedor

'Solvente,036.98.004276-9
Exequente: Unlbanco - União de Bancos Brasileiros S/A.
Executado: Cerealista Zanghelini Ltda e outro.
Hasta Pública: Local: Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila
Nova, Jaraguá do Sul - SC - Data(s): lQ Leilão dia 13/11/2002 e 2Q

Leilão dia 28/11/2002 - Horário(s): 14:30 horas. Descrição do(s) Bem(ns):
. Terreno situado neste município, perímetro urbano de Nereu Ramos, com
área de 82,75ms2, de forma irregular sem benfeitorias, fazendo frente em

2,50ms, no lado par da Rua nQ5 - Albino Zanghelini, travessão dos fundos
em 2,50ms., com terras de Cerealista Zanguelini Ltda., estremando pelo
lado direito 33,10 ms., com a casa nQ 59 de Luis Zanghelini e pelo lado

esquerdo em 33,10 com casa nQ 50 de Juliano Zanguelini. Matrícula nQ

1.014. Avaliado em R$1.101,17;· Terreno situado nesta cidade, no lado
,

ímpar da Rua 139· Canoinhas, em formato quadrangular, com área de

611,28m2, edificado com casa de material com ii área de 48,OOm2, no
ano de 1950, de nQ 117, distante 12,OOm da esquina com a Rua 138-

Piçarras, fazendo frente com 25,OOm com o alinhamento prediat da Rua

139· Canoinhas, travessão dos fundos em duas linhas, sendo urna

16,50m com terras de Iracildes Kamchen Pereira e 8,50m com uma

servidão de pesagem, registrado sob R·l·23.633 e lado direito com 24,50m'
com terras de Alfredo Kamchen, e pelo lado esquerdo com 24,75m com

terras de Alfredo Lemert. Matricula nº30.042. Avaliado em R$ 24.225,19.
Avaliação: R$ 25.326,36. Ônus: Hipotecado imóvel matrícula 30.042.
Recursos e Pendências.
Por intermêdio do presente, as partres, seus cônjuges, se casadas forem,
e os eventuais interessados, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como da realização da '

venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s), no local, data(s) e horário(s) fixados.
OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuído(s) ao(s) bem(s) será(ão) corrigldots)
monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito

exigido. Não comparecendo lançador às primeira ocasião, ou se os bens

não alcançarem lanço superior ao da avaliação, ou seguir-se-á a sua

alienação na segunda data, pelo maior preço, desde que não se oferte

quantia vil. Quanto os bens penhorados não exedem o valor correspondente
a 20 "(vinte) vezes o maior salário mínimo, e , dispensada a publicação do
edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação ser
inferior ao da avaliação (art. 686, inciso IV, e § 3Q, do CPC). Caso não

encontrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio
do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que

chegue ao conhecimentode todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
_edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC). 8 de outubro de 2002.

Juiz de Direito

8· COHAB· Vila Rau . Jaraguá ao Sul·
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EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MElLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Titulos contra:
"

ALlBERTO SPREDEMANN - RUA ITAPOCUZINHO S/NR -

NESTA;
ALTAIR ZANCHIN _:_ JOAO M DA SILVA - NESTA;
ANA MARIA DA SILVEIRA - RUA ANTONlb RIBEIRO 90-

NESTA;
APARECIDO ELlZEU LEITE ME - RUA DAS ARARAS S/NR A

28 LOTE 12 - NESTA;
BERNADETE MOYSES GODINHO - RUA 776 - JOAO M DA

SILVA 134 - NESTA;
BERNADETE MOYSES GODINHO - RUA 77ô - JOAO M DA

SILVA 134 - NESTA;
CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS D - R JOAO

PLANINSCHEK 1063 - NESTA;
DORILDE DE ASSIS SLAIFER /NEURIR ANTONIO SLAIFER
- RUA ELPIDIO RODRIGUES S/NR LOTE 24 - NESTA;
EVANDRO LUIS DA COSTA - RUA JOSE PAVANELLO 46

FIGUEIRA - NESTA;
FLAVIO ALEXANDRE LAUBE - AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 1605 - NESTA;
GRABNER ADRIANO COM DE" CONFECCOES - RUA CEL

PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA - NESTA;
GUSTAW HARALD SEIDEL - RUA FRANCISCO VEGINE 223
- NESTA;
GUSTAW HARALD SEI DEL - RUA FRANCISCO VEGINE 223
- NESTA;
HOT POINT LANCHES LTDA- RUAJÓSE TEODORO RIBEIRO

281- NESTA;
IVONIR ROSA BUZZI - RUA ALBERTO SANTOS DUMONT

420 - NESTA;
JAISON DE MEDEIROS - RUA FRANCISCO DOMINGOS

MEDEIROS 73 - NESTA;
JOAO BORDIN DE SOUZA FO - RUA JOSE RIBEIRO S/NR
- NESTA;
JOAO MANOEL DA COSTA - RUA JOSE POMIANOWSKI
474 - NESTA;
LEILA REGINA DO NASCIMENTO - RUA HERMANN SCHULZ

169 - NESTA;
LUIZ CARLOS AUGUSTO - LOT MARTINS - NESTA;
MARCOS LEANDRO -R ROBERTO ZIEMANN 131- NESTA;
MARCOS LEANDRO - R ROBERTO ZIEMANN 131- NESTA;
MARLENE SCHELLEMBERG - RUA 776 JOAO M DA SILVA
- NESTA;
MARLON AZEVEDO SIQUEIRA - RUA REINOLDO RAU,88
SL.08 - NESTA;
MIGUEL RIBEIRO - RUA HERMANN SCHULZ 169
- NESTA;
NILTON BOLDUAN - RUA 776 - JOAO M DA SILVA -

NESTA;
REGINA CELlA DANIEL - R APADRE ALBERTO JACOB 354
- NESTA;
RUDI EBERHARDT - RUA LOURENCO KANZLER 637 -

NESTA;
SANDRO MAURO POFFO - R ANGELO TORINELLI 78
- NESTA;
SIMONE TEREZINHA BORGUIMAN ,- AV PREF VALDEMAR

GRUBL - NESTA;
SUPERMERCADO DALPIAZ LTDA ME - RUA JOSE

THEODORO RIBEIRO - ILHA FIGUE - NESTA;
VALDECIR LORENS - ESTRADA RIBEIRAO CACILDA -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusa

ram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presen
te Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na

Rua Arthur Muller, nº 78, no prazo da lei, a fim de liquidar o seu
debito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da lei, etc.

Jaraguá do Sul, 06 de novembro de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 9 de nove'24 CORREIO DO POVO

Box para Banheiro - Esqua,drias em Alumíni� e Ferro
Portões Eletrônicos - Vidro Temperado

A partir de agora você liga para Nilmar,
solicita a presença de um vendedor
e entregando o cupon abaixo preenchido você

ganha 5% de desconto em qualquer compra.

Porta 4 folhas
.

Box TemperadoPortão Tubular c/ detalhes Portão cf detalhes Janelas c/ venezianas Camarão
\ -

Embelezando com Qualidade e Segu
.

275-1835/371-40
R: Barão do Rio Branco, 862 .c

[araguá do Sul - seCorrimão pI escada Cerca Tubular 25x50 Porta de Garagem em Lambril

...__,_-_- Para conhecer melhor nossos produtos acesse: www.nilmar.ind.br

�. ..' ..
,

r-----·-·---·-·---------· -. ----------. ----
)

I NOME:
� � ...-----------.

I ENDEREÇO: -------------..,...--------------

I
I

. I. TELEFONE: Res. - ComI. E-MAIL:
I .

..
.----.-----.;__- ,I

- - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - _. - - - - - - ._ -
-

BAIRRO: CEP: CIDADE:
----------------- ----------- ----------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em
eonstr.- suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe
social, cozlnha/chur.,
sacada, área de serviço,
c/ 2 vagas de gar.:
Prédio e/quadra poli

I esportiva, salões de
festa - Rua Nereu
Ramos. R$ 110.000,00
- Entrada de

R$ 60.000,00 + 10x

R$ 5.000,00 corrigidas
"",pelocub

Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com
306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar. e demais dep.
Edifício ej grande Salão de Festa,
ehur., sauna, sala de ginástica, sala
de jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:
R$ 162.000,00 à R$ 178.000,00 si
acabo interno (pare: direto c/ o prop.)
Apto 302 acabado ej madeira e

poreelanato. R$ 200.000,00

Ed. Catarina Erching - Apto 302:
cf suíte + 1 qto, sacada cf chur.,
predio cf piscina. R$ 69.000,00

CASA EM BARRA VELHA -

TROCA POR CASA EM
JARAGUÁ DO SUL

Centro - Rua Manoel A. Silva,
222 - cf 2 suíte + 1 qto e

demais dep.

CondomínioResidencial
Sunflower - Rua

José Emmendoerfer
(Próx. Marechal)

- Aptos. nº 101, 106 e 305, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$ 40.091,00 e

assumir parcelas de R$ 933,00
corrigidas pelo Cubo

Condomínio Residencial Phoenix
Rua Barão do Rio Branco

- Apto nº 402, ej 155m2, (ej 2
vagas de gar.) - Entr. de R$

79.600,00 + 5 pare. de eond. de

construção de R$ 1.750,00
(corrigidas pelo Cub) até final de
obra. Entrega em fevereiro/2003,

sem acabo interno

Casa alv. - ej 4 qtos, 2 bwe, sala
estarjjantar e demais dep. + loja
térrea, ej 192m2• Terreno ej

450m2• Rua Jaime Gadotti, 774-
Jardim Lenzi. R$114.000,00

EDIFíCIO TOWER CENTER - Rua João
Marcatto. esq. com Clemente Baratto
- Apto. n2 904: suíte + 1 qto e demais

dep. ej 1 gar. Preço: R$ 78.000,00,
sj acabamento.
- Salas comerciais executivas, cl gar.,
para venda, a partir de R$ 50.000,00,
sem acabamento, ou para locação, cl
gar. Preços a partir de R$ 400,00

VEIS

r
- - - - - -"oc.ttÇm RESTDENCTAL" - - --

• Ed. Amaranthus - apto. novo, el 306rri', suíte + 2 qtos e demais dep. R. Adolfo Sacani, 36. RS
• Ed. Amarylis - Vila Nova, semímobiliado, ell suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 500,00
• Ed. Dianthus - próx. Beira Rio - el 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 750,00
• Ed. Eriea - el 1 qto e demais dep. R$ 275,00
• Ed. Magnólia - Rua Terminal Rodoviário - el 1 suíte + 1 qto. R$ 400,00
• Ed. Mariana Cristina - R. Bernardo Dornbuseh, el 3 qtos e demais dep. R$ 360,00
• Ed. Prlmula - Vila Nova, apto 301/303, el 1 qto e demais dep., el garagem, R$ 300,00
• Ed. Rabelio - Calçadão - el 3 qtos e demais dep. R$ 380,00
.. Ed. Tower Center- el 1 suíte + 1 qto e demais dep. R$ 450,00
• Ed. Tower Center- el 1 suíte + 2 qto e demais dep. R$ 700,00
• Ed. Tulipa- próx. Beira Rio-apto 202, el suíte + 2 qtos edemais dep., sacadac/ ehur. egar.RSI'Ji

LOCAÇA0 COMERCIAL
• Ed. Alberto Marangoni - R. 25 de Julho -loja térrea, el 26m' - R$ 200,00
• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, el 40m', l' andar. R$ 400,00
• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, el 40m', 2' andar. R$ 350,00
• Ed, Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, el 55m' - R$ 300,00
• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549'-1 sala térrea- 36m'. R$ 200,00
• Ed. Tower Center - salas de 101m' a 138m', el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
• Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594 - salas diversas, el 32m' cada. R$ 280,00/2
• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, el 460m' - R$ 3.900,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, -1' andar, el 250m'. R$1.000,00
• Sala na Av. Mal. Deodoro, - 2' andar, el 250m'. R$1.000,00
• Sala cornl., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 a 48m'. R$ 300,00 a R$ 470,00
• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00

VENDAS RESIDENCIAIS
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto - parte supi
eonstrução-Terreno com 600m', Lot. Versailhes-R$ 75.000,00
• Casa em alv. - Champagnat - R. Celestino Depine, 394-el 200m' de área eonst., el suíte+2i:
demaisdep. R$130.000,OO
• Casa em alv. e/200m', suíte +2 qto e demais dep., el 405m'-seminovo. Rua VirgilioPedroi
Lo\. Girolla. R$125.000,OO
• Casa em alv. el 2 qtos e demais dep. - Três Rios do Sul. R$ 30.000,00
• Casamista na Vila Nova, R. Artur Henehel, 56-el 80m'+edíeulaem alv, el 70m'(terrenoc/S!'
-R$80.000,OO
• Casa em alvenariael 140m', 3 quartos, sala, eoz., bwe, terrenoel 600m'- Rua LuizPícoli

5O.000,OO-Aeeita-se sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Apto no Ed, Vitória Régia-Vila Lalau - 3 qtos e demais dep., apto 303A-R$ 57.000,00
• Apto no Ed. Vitória Régia - Vila Lalau - 3 qtos e demais dep., apto 302A, el eozinhasobm"

churrasqueira na saeada-R$ 58.900,00
VENDAS TERRENOS

• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing- Barrado RioCerro-el 488m'-R$ 29.500,00
• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro- el 3.500m'- R$125.000,OO
• Terreno - R. Marajó -Ilha da Figueira - el 450m' - R$ 29.500,00
• Terreno - R. José Aguinaldo de Souza, 170 - 720m'- R$ 35.000,00
• Terreno ideal para uso industrial el 20.000m', na R. Chico de Paulá-R$130.QOO,OO.
• Terreno ideal para uso industrial el 7 .000m', na Rio Cerro (próx. Nanete) -R$ 70.000,00.
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência, R$ 22.000,00

. L �r�e/920,00��ã::::S�-JguáEsqU�0:R$1�00,OO _

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

dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote

41, Barra. R$ 125.000,00

VILA LENZI _ sobrado elll a�

250m2 (suíte + 3 qtos) - R. F

Piermann. R$ 200.000,00
Edifício Vitória Ré
Vila Lalau - 3 quart�
demais dep.. aPotoo303A - R$ 58,0 "

Apto 302 A, cf 2�'

eoz. sob medida e

sacada ej chur.
R$ 58.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHave

Ê ESTA SEGORANÇA PflRA SOA FflMíLlfl.

õiêfõ Seguro
EDIFíCIO MÔNACO

* 01 suíte, 02 dormitórios
.. Sacada com churrasqueira
.. 01 ou 02 vagas ele garagem
* 5olão de festas
.. Play�9rot.rld
.. LOCCIlimçóo:Vila Nova

•
I

•

Preço especial de lançamento em

condições facilitadas de pagamento.
��OUIm� .IlH.Il tl. �·mztR WOl�

Ref.:3B09: APARTAMENTO EDIFICIO
MÔNACO - Com 01 e 02 dormitórios, sacada,

. churrasqueira coletiva, play grou"nd, ótima

localização central. Entrada + parcelamento
direto com a constrUtora

.0604 NOVA BRASILIA - R.
io Vicente deSouza, casa em alv.,
I suite, 2 qtos, e demais dep.

RS 7S.000,00

Rei. JS 1 VILA RAU - Lot. Renascença,
nova, em alv., casa cl 200,OOm2 e terreno

cl 364,00m2. Cf I suite, 2 qtos, gar. 2
carros e demais dep. RS 100.000,00

nego

VOCÊPODETER
UMABELAVISTA

I�B02 CENTENÁRIO _ próx.
, R. Henrích August Lessmann
terreno cl 347 50m2

'

:lotes 13 14 15' 16 1'7 lBRS 2
' , , , e .

0.000,00 cada lote

Rei. SOS2 RIO CERRO - próx. Salão
Aliança. Cf caso de mad. c/BO,00m2, 2.000
pés de eucalipto, 12.000 pés de palmeira
real, 21agoas e 3 rozeras. RS 85.000,00

Marangoni, terreno cl 2.702,00m2.
RS 90.000,00 nego

I

Rei. 650 FRANCISCO DE PAULA - R. let,

Corupá, casa cl BO,00m2 e terreno c/365,00m2•
C/3 qtos, 1 bwc, sala, coz., lav. e dispensa. RS
25.000,00

J. ERRAMOS
UICOO �e 'b dCO�

50 a o, 2 de novembro
, 2:��rodo ° val�r do terreno �
II R C�NTENARIO - próx.

eno' ci �:;nch August Lessmann,
1116 17,SOm2• qbs.: lotes 13,
OB7" e 18. Area total de
'O ,50m2• RS 20.000,00

cor�e'o é: Ref. 2802NTENARIO '

lic� Au
- prox. Weg II, R.

O 2 9Ultleslmann, terreno cl
ImS' Obl.: Lotes 13 14 15 16RS 20 "".

.000,00 cada ./ote

Rei. 2451 VILA RAU - próx.
Supermercado Rau, terreno cl 560,00m2•

RS 33.000,00

Edificio Mathedi II· Rua João Planincheck .

Nova Brasilia cl 03 qtos, sala, copa, coz., lav.,
bwc, gOl., ótimo cmhemenm- RS50.000,00

Rei. SS 1 BAEPENDI- R. Reinaldo Bartel,
54, casa alv. cl 120,00m2, c/4 qtos, 1 coz.,
sala jantar, 2 bwc, cl churrasqueira e demais
dep. RS 65.000,00 - aceita imóvel

em Boi. Camboriú

- 3 Dorm itórios - 1 ou 2 vagas
de garagem

- Salão de festas -

Playground - 7 Pavimentos c/
elevador - Financiamento direto

pelo Banco ou pela Construtora.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6irassol
•

•

•

lirPABX

,

IMOVEIS

371-7931·

COMPRA
VENDE
ALUGA

• ADMINISTRA

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

Cód.2054
CENTRO - Apto Ed.

Royal Barg - cl I 34 m2

Suíte + 2 quartos,
salão de festas e piscina.
Preço R$ 100.000,00

- o I Suíte + 03 quartos + 04 vagas garagem
- fica cozinha sob medida. R$ I 60.000,00

120m2, 3 qtos, sala, coz., bwc,
garagem e demais dep. Terreno c/

585, 15m2. R$ 15.000,00

Cod 1071 FIGUEIRA- Casa aIv. c/ 140m2 -

c/ 3 qtos, 2 salas, 2 bwc, garagem. Terreno c/
810m2 (15x54). Prox. ao Mercado Andréia.

R$ 55.000,00.

Cód 3027 - CZERNIEWICZ -

Terreno com 339.5 m2 - Ria Richard
Piske R$ 24.000,00

Cod 1148 PROX. WEG 1- Casa aIv. c/
205m2, 3 qtos e demais dep. Terreno c/ 377m2

(13x29). R$ 80.000,00

Cód. 3105 VILA LENZI - Terreno c/
406m2 (14,50 X 28). R. Maria Cristina

Z. Meurer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 1145 VILA LENZI - Casa de Madeira
cl 70m2 - 3 qtos e demais dependências.
Terreno c/ 308m2. Próx. Salão União. Preço
R$ 22.000,00

Cód 3055 VILA LENZI - Terreno cl
551 m2 (13 x 4,2) - Rua Francisco
Piermann - Preço R$ 25.000,00

Ccid I 154 Ana Paula IV - Prédio comI. c/
547m2, 2 qtos, salas comls. e depósitos.

Terreno cl 625m2 (25x25). R$ 145.000,00

Cod 3111 terreno c/ 342,60m2 -

Terreno R. Olívia Chiodini Pradi, aceita
permuta por imóvel até R$ 50.000,00.

Preço R$ 25.000,00

Cód. 300 I - SANTA
LUZIA - Lotes com

financiamento DIRETO
ou pela CEF (Prestação
a partir de R$ 70,00)

Cód 3086 JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/480 m2 - Loteamento

CampoSampiero. Preço R$ 22.000,00

Cod 3113 NEREU RAMOS terreno c/
865,30m2 (15x50, 90). R; André

Voltolini. R$ 21.000,00

Cód. 3097 VILA LENZI - Terreno

429m2 (13x33). R. Esmeraldina Junkes
Klein - Próx. Colégio Giardini Lenzi.

Preço: R$ 25.000,00

Cod 3115 terreno 350m2 (14x25) - Ana
Paula IV. R$ I 1.000,00 ou R$ 5.000,00

(saldo em 24 parcelas)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliá.ria Menegotti .Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

(47) 371-0.031
.
CRECI W 550-J

{?�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5322 APARTAMENTO
CENTRO - RUA PROCOPIO GOMES DE
OLIVEIRA 1320 - APARTAM ENTO
EDIFÍCIO ISABELA - ÚLTIMO ANDAR
APTO 1001 - SACADA VISTA PARA
RUA PROCÓPIO GOMES - 01 SUÍTE +

02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,
BANHEIRO, 02 GARAGENS, PISCINA,
SALA GINASTICA, 02 ELEVADORES,
PORTÃO ELETRÔNICO, PINTURA NOVA,
PISO LAMINADO, AQUECIMENTO A

GÁS, ETC ... MOVEIS FICARÃO NO
APTO.: COZINHA SOB MEDIDA, JOGO

QUARTO CASAL, ESTANTE, ARMARIaS
EMBUTIDOS ... Área do terreno 0.00 m2

Área Benfeitorias 158.90 m2

Preço venda: 85,000.00

==VENDA= = 5157

APARTAMENTO COM
ADA- NOVA BRASILIA

� -R.JOSÉ
MMENDOERFER,851 -

APTO 203 - DEP.: 03

QUARTOS, SALA,
OZINHA,ILAVAN DERIA,
C, SACADA. ENTRADA
DE R$2L200,00 + 204
ES DE R$ 314,00. Área
o terreno 66.46 m 2 Área
eitorias 66.46 mz Preço

venda: 21,200.00

==VENDA== 5261 CASA

AGUA VERDE - R.TEODORO
ACIPIO FAGUNDES,120
(SERVIDÃO. CASA DE
ALVENARIA COM 04

QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS,
CHURRASQUEIRA, SALA
JOGOS,COPA,COZI N HA,
GARAGEM + EDÍCULA.
TERRENO: 14,00M X

33,43M = 468,00M2. Área do
terreno 468.00 m2 Área
Benfeitorias 271.75 m2 Preço
venda: 85,000.00

=VENDA== 5267
CASA - CORUPA _

R.GUILHERME
MELCHERT, S/N _

CASA COM 2
QUARTOS CO PAI

ZINHA, BANHEIRO
LAVANDERIA'

RAGEM. TERRENÓ
1

COM 585,00M2 (
5,00M X3900Ml

ea d
' .

fll2
? terreno 585.00.Area Benfeitorias.00 fll2 Preço venda:

25,000.00

==VENDA== 5286
CASA - BAR RA' DO
RIO MOLHA - R.

FREDERICO AL.

==VENDA== 5314

SOBRADO - VILA LENZI - RUA
N 360 NUMERO DA CASA N

355 - SOBRADO COM AREA
DE 185,00 M2 E O TERRENO
13 X 35 = 455 M2. PARTE

INFERIOR SALA,COZINHA
LAV., BWC, CHUR.,
GARAGEM P/2AUTOMOVEIS,
PISOS CERAMICOS. PARTE
SUPERIOR 3 QUAR.TOS; BWC

,
FALTAACABAMENTO FINAL;

CARPET. Área do terreno 455,00 m2 Área Benfeitorias 185.00 m2 Preço
venda: 91,000.00

==VENDA==
5327 TERRENO
CHICO DE PAULA
- ESQUINA COM
AS RUAS 462 E

766. TERRENO DE

ESQUINA COM

480,00M2 (20,00
X 24,00), Área do
terreno 480,00 m2

Preço venda:

17,000.00

==VENDA== 5294 CASA
VILA LALAU, R. CARLOS

EGÉRT, 467, CASA DE

ALVENARIA, COM 03

QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, BANHEIRO,
LAVANDERIA, DISPENSA E

GARAG EM Área do terreno

456.00 m2 Área Benfeitorias
145.00 m2 Preço venda:

75,000.00

==VENDA== 5308
CASA - JOAO PESSOA -

R. ARTHUR

GONÇALVES DE

ARAÚJO, 98. CASA DE
ALVENARIA COM
120,00M2 COM 03

. QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC E

GARAGEM. Área do
terreno 637.00 m2 Área
Benfeitorias 120.00 m2

Preço venda: 25,000.00

==VENDA== 5324 CASA
SCHROEDER - RUA
GUILHERME ZASTRO - BAR

COM CASA E QU4DRA DE

AREIA ILUMINADA. ÁREA
BAR/CASA 92,00M2 -

DEPENDÊNCIAS: 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA, LAVANDERIA
02 BWC, E 02 WC, GARAGEM,
QUADRA AREIA: CERCADA
COM TELA, ILUMINAÇÃO. Área
do terreno 1,260.00 m2 Área
Benfeitorias 1,200.00 m2 Preço
venda: 45,000.00

==VENDA== 5325 CASA
- BARRA DO RIO CERRO
R. CLARA HANEMAM S/N
AO LADO DO N° 935. CASA

MISTA COM 01

QUARTO,SALA, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA

E GARAGEM. TERRENO
COM 441,50M2

FRENTE:12,50M, FUNDOS:

16,77, L.D.: 30,10, L.E.:
3.9,50 .. Área do terreno

441.50 m2 Área Benfeitorias
60.00 m2 Preço venda:

20,00Q.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ilarraSul
A imobiliária da Barra 376-00"'5

RUAANGELO RUB I N I, 1 046-----'--- b_o_r_ro_s_u_I_@_n_e_t_u_n_o_.c_'_o_m_.b_r____

Casa
alv,
120
fase
final
aca�
menl

c/ 3 qtos, sendo uma suíte, sala, sala TV, o
social, copa, cozinha, despensa, garagem,
terreno c/ 325,00m2 (13x25). Rua Pe. Aloísi
Boeing, Barra, próx. Noviciado - R$ 75.000

Chácara com 140.000,00m2, terreno com

topo_grafia irregular, edificado com duas casas

residenciais de madeira, sendo uma com

77,00m2 devidamente averbada e a outra com

63,OOm2, dois b::mheiros,garagem, piscina com
� 100,00m2, galpão com churrasqueira e

banheiro, lagoa de peixe., pastagem, trilhas
para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante 3Km do

asfalto(SC-416) - R$ 85.000,00

Casa alv. -

,

c/
84,00m2,
c/laje c/
três qtos,

sala, copa,
coz,

lavanderia,
BWC,

.

garagem, terreno c/8-92,58m2 (JOx29,1
l'oda murada, Rua Verônica O.Rosa s/na, Bo

,

- R$ 55.000,

Fone 371-2357

Rua: Cei. Procópio Gomes tle Oliveira, '207- Jaraguá tio Sul! SC

vilsoncorretor@terra.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

108 - ILHA DA FIGUEIRA - casa em alvenaria cf
190,OOm2, terreno cf 420,OOm2, 1 suíte, 2 qtos, sala;
COZ., bwc, gar, R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

w373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

ALUGA-SE

sa alvenaria com 79,00m2 - 03 quartos - sala - copa -

inha· Terreno com 375,00m2 - Rua Henrique Bernardes -

ízada- Guaramirim - R$300,00.

pão com aproximadamente 300,00m2 - Rua 28 de Agosto -

ximo da Estação Rodoferroviária de Guaramirim - Centro

$1.500,00.

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

. 995· Casa sobrado alvenaria com 170m2 - 02 quartos -

wc . 01 garagem - sala - cozinha - área de serviço -

nda- churrasqueira - sala comercial - Terreno com 243m2
a Victor Bramoski - R$80.000,00 - Negociável.

.ooo�· Terreno com 5.000,00 - Infra-estrutura completa
no- Rua 28 de Agosto - Próximo a APAE - R$180.000,00
gociável

. 1053 . Casa madeira com 200m2 - 03 quartos - bwc -

gem . demais dependêcias - Terreno com 520m2 - Rua
esta Pisetta - R$50.000,00.

CORREIO DO POVO - 7
. .

VENDE-SE
AMIZADE - GUARAMIRIM

Cód. 1151 - Casa al
venaria com 90m2 - 03

quartos - 01 bwc -

sala - cozinha - lavan
deria - varanda - Ter
reno com 360m2 - Rua
João Solter Corrêa -

R$35.000,00 - Negoci
ável.

Cód. 1153 - Casa semi-acabada com 161 m2 - 02 quartos - 01
suíte - 02 bwc - 01 garagem - sala - cozinha - lavanderia -

churrasqueira - Terreno com 420m2 - Rua João Solter Corrêa -

R$32.000,00 - Negociável com carro ou terreno em Guaramirim
ou Jaragua do Sul.

Cód. 1122 - Casa alvenaria com 91m2 - 02quartos - 01 suíte
- 01 bwc - 01 garagem - sala - cozinha - área de serviço -

closet - Nova - Terreno com 384m2 - Rua João Bona, 316 -

R$50.000,00 .

Cód. 1121 - Casa alvenaria com 105m2 - 04 quartos - 1 bwc

garagem - sala - cozinha - área de serviço - Terreno com

384m2 - Rua Lateral João Bona - Última Rua - R$40.000,00 - À
vista ou Entrada de R$30.000,00 + financiamento de R$170,00
- Saldo devedor R$10.000,00.

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

Estamos no

planetaimovel.com

Fone/Fax: 275-0051

Cód. 1152 - Terreno com 400m2 - Rua Expedicionário Olimpio
José Borges - Infra-estrutura completa - Em frente ao Giná

sio Esportivo - R$13.000,00 - Negociável.

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

negociação ou casa de menor valor.

Cód. 1078 - Casa alvenarla com 150m2 - 02 quartos - 01

suíte - 01 bwc - 01 garagem - Terreno com 450m2 - Rua

Martins Zech, 50 - R$48.000,00 - Negociável.

VENDE-SE
BEIRA RIO - GUARAMIRIM

Cód. 900 - Terreno com 400m2 - Plano - Infra-estrutura

.completa - Estrada Bananal do Sul - R$8.000,00 - Negociá
vel.

SíTIOS:
Três Rios do Norte
Ret. 37 Com área
de 2.3.400m2, com

50% plana;com
nascente de água.
Valor R$ 53.000,00

VENDE-SE
JOÃO PESSOA - JARAGUA DO SUL

Cód, 1083 - Casa mista com 126m2 - 03 quartos - 01 bwc-
02 garagem - sala - cozinha - lavanderia - Terr-eno com

950m2 - Rua Manoel Francisco da Costa - R$35.000,00 -

Negociável com carro.

VENDE-SE
SCHROEDERI- SCHROEDER

Cód. 1082 - Casa alvenaria com 90m2 - 01 quarto - 01 suíte
- 01 bwc - 01 garagem - sala - copa - cozinha - Terreno com

630m2 - Rua Caixa D'Água - R$25.000,00.

VENDE-SE
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

Cód. 1156 - Casa alvenaria com 75m2 - 03 quartos - 01 bwc
- 01 garagem - sala - cozinha - Terreno com 360,1 Om2 - Rua
Hermínio Stringari - Lateral - R$20.000,00 - Negociável.

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

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

Amizade - Ret. 40 -

Em alvenaria com 04
dormitórios e demais

dependências. Valor

R$ 35.000,00.
S - Ret. 13 _

eade
m2 próx
che. Valor R$
,00 (neg.).

Centenário - Ref.
12 - Em alvenaria

.

Tita Martins - Ret. 61 - Casa
com 03 dormitórios e

em alvenari com 03 dormitóri
os e demais dependênicas.
Valor R$ 48.000,00.

.aU·Ret. 08-
reade
m' prÓx. a o

ercado Ton in
RS 18.000,00..

demais dependênci
as; piscina. Valor R$

L:õiõ����;;;;;;;;;;;;;.a 85.000,00.

do Rio
�. s« 11 _

areaden4 2

a loja de M�.'
nst. Winter
RS 23.000 '00
ita.se ,.

Óvel e
nh-ao, como
de �aga.

O).

Barra do Rio
Cerro - Ret. 26 -

Casa Mista, com 02

dormitórios e demais

dependências. Valor
R$ 24.000,00

r;:=�""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�==:'I Ribeirão Cavalo -

Ret. 24 - Em alvena-

Ilha da Figueira - Ret. 63 -

Casa em alvenaria com 03 dor
mitórios e demais dependên
cias. Valor R$ 35.000,00.

Ilha da Figueira - Ret. 51 -

Casa em madeira com 80m2,
sendo 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$
25.000,00.

Barra Velha - Ret. 14 - Casa
Pré-moldada com 03 dormitó
rios e demais dependências,
mobiliada. Valor R$ 22.000,00

NOVO e

IMPERDIVEL!

�"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� Baependi - Ret.
03- Com 127m2 de
área construída, 03
dormitórios e

demais dependênci
as; 01 garagem.
Valor R$ 65.000,00

�--------------�

---------- Vila Lenzi - Ret.
48 - Com área de

74,17m2,03
dormitórios e

demais dependên
cias. Valor R$
50.000,00

��--------;;;;;;;:,I
SOBRADOS:

r.""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� CzernieÍNicz - Ret.
43 - Piso Térreo, 02

dormitórios; 01 suíte; e
demais dependências.
Piso Superior,02 dormi
tórios; 01 suíte e de
mais dependências.
Valor R$ 95.000,00

Loteamentos na Rua Walter

Marquartd
a partir de R$ 21.000,00,
sendo R$ 10.000,00 de
entrada e 30 X de R$ 421,66.
E na Rua Albina Kogus
Piazera a partir de R$
20.000,00, sendo R$
10.000,00 de entrada e 30 X

Barra do Rio Cerro - Ret. 39- Em alvenaria com de R$ 383,33. Ambos na

03 dormitórios e demais dependências. Valor Barra do Rio Cerro. Aprovei-
R$ 35.000,000 (Acieta-se casa + carro como pate te, restam poucas unidades,
do pagamento) reserve logo a sua.

ria, com 03 dormitóri

os e demais depen
dências. Terreno com

25.000m2• Valor R$
50.000,00

I.:õiiõiii; � �

Vila Rau - Ret. 42 -

�"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� Piso térreo, 04 dor-
,

� mitórios e demais de-

pendências; Piso Su

perior, 01 suíte,' 03
dormitórios e demais

dependências. Valor
�, R$ 80.000,00.

1,;;0 ...;:=:;:" Aceita casa àté R$
35.000,00.

«UTILIZE SEU FGTS PARA ADQUIRIR SUA CARTA DE CRÉDITO IMOBILIARIO"

Barra do Rio Molha
- Ret. 07 - Com área
de 45.000m2, com
duas casas em

alvenaria; possui
lagoa de peixe,
nascente de água,
riacho; refloresta
mento de eucalipto.
Valor R$ 75.000,00
(Troca-se por
casa).

Schroeder - Re� 09
- Com área de

22.616,00m2,
edificado com uma

casa de madeira.
Excelente localiza

ção. Valor R$
30.000,00.

Vila Lalau - Ret. 47 -

Sobra do com 140m2,
na rua Bernardo
Dornbusch. Valor R$
65.000,00 (Aceita-se
casa ou terreno até
50% do valor.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 SUíTE, 2 QU
3º ANDAR. E
R$ 32.000,00
PARCo DE 1.3
T: 371-5512_
8054.

T: 371-7931 - CRECI
1873-J.

QUARTOS, SALA DE

ESTAR, COPA, COZINHA,
BWC, DEPÓSITO,

CZERNIEWICS - CASA GARAGEM P/ 2 CARROS.
MISTA COM 140M2 - ÀREA DO TERRENO:
04 QUARTOS - 01 BWC 708.00M2. ÀREA
- GARAGEM - DEMAIS BENFEITORIAS: 380.00

• DEPENDÊNCIAS - M2. PREÇO: 150.000,00.
TERRENO COM T: 371-0031 - CRECI

• 450M2 RUA 550-J.
GUANABARA
JARAGUA DO SUL - VILA RAU - R. ANTON
R$65.000,00 - FRIERICH, 965. CASA
TELEFONE: 373-0283 - MISTA, C/ 3 QUARTOS,

• CRECI 820-J. SALA, COZINHA, BWC,
LAV., GARAGEM. ÀREA

GUARAMIRIM - CASA DO TERRENO: 300.00
MISTA COM 93M2 - 03 M2. ÀREA BENFEITORIAS:

• QUARTOS - 01 BWC - 100.00M2. R$
01 GARAGEM - DEMAIS 27.600,00. T: 371-0031
DEPENDÊNCIAS -

- CRECI 550-J.
TERRENO COM
450M2 RUA

HENRIQUE FRIEDMANN
- AVAl - - R$19.000,00
- TELEFONE: 373-0283
- CRECI 820-J.

M2 COM DOIS QUARTOS,
UM BVC , UMA VAGA DE

GARAGEM, UMA SALA,
UMA COZINHA, UMA
LAVANDERIA COM
SACADA. PRIMEIRO
ANDAR, BR-280 DE
FRONTE A FACULDADE (
FAMEG ) - GUARAMIRIM.
VALOR R$ 37.000,00.
371-5512.

GUARAMIRIM - CASA
ALV. C/144M2, 2

QUARTOS, 1 SUíTE, 2

BWC, GARAGEM E

DEMAIS DEP. TERRENO

C/ 5.000,00 - ESTRADA

POÇO GRANDE. R$
30.000,00 NEG. T: 373-
0283 - CRECI 820-J.

GUARAMIRIM - VENDE
SE LOCAL NOBRE P/
RESID. R$ 22.000,00. T:

371-8814 - CRECI 1873-
J ..

I·

REF. 3819 C
- R. WALDEMm
MAZURECHEN,
HOSPITAL SÃO
C/ 3 QUARTOS
DEMAIS DEP.
55.000,00. T:
1594 - CRECI

BARRA DO RIO CERRO
- VENDE-SE. R. ALUíSIO
BOEING, C/566M2. R$
29.500,00. T: 371-8814
- CRECt' 1873-J.

CENTRO - SOBRADO EM

ALV., C/320M2, 2

SUíTES, 2 QUARTOS E

DEMAIS DEP. TERRENO

C/ 2.590M2, FICA
COZINHA SOB MEDIDA.
R$ 230.000,00. T: 371-
7931 - CRECI 1741-J.

VILA LENZI - ALUGA-SE
KITINETE 2 QTOS, SALA,
COZ., BWC. R: ALFREDO
MAX FUNKE. R$ 180,00.
TRATAR: 371-2357 CRECI
4936

CZERNIEWICZ -

TERRENO C/ 658,00M2,
SEM EDIFICAÇÃO, C/
FUNDAMENTO E 2

PLANTAS. R$ 30.000,00
NEG. T: 275-1594 -

CRECI 612-J.

CHÁCARA -Cf
20.030,00M2,
CASA ALV. Cf
84,00M2, Cf
QUARTOS, SA
COPA, COZIN

BWC, LAGOA,

C/ PEIXE, PASl
-----�--- . ÁGUA CORRE

ÁRVORES
FRUTíFERAS,
LOCALIZADA NA

EMíLIO OTT�
OLDENBURG,
JARAGUÁ 99. RI

85.000,00. AC

OUTRO IMÓVEl
COMO PARTED

.. PAGAMENTO An
35.000,00. T:

0015 - CRECI

VILA NOVA - ALUGA-SE
APTO C/ 2 QTOS, SALA,
COZ., BWC, LAV., GAR.
ED. JARDIM DAS
MERCEDES. R$ 280,00.
TRATAR: 371-2357 CRECI
4936

VILA LENZI - CASA ALV.

C/170M2, 3 QUARTOS E
DEMAIS DEP. TERRENO

C/435M2. PRÓX.
COLÉGIO GIARDINI LENZI.

H$ 55.000,00. T: 371-
7931 - CRECI 1741-J.

VILA RAU - R. CARLOS
ZENKE, LOTE 12. RESID.
HELENA - O� QUARTOS,
SALA, COZINHA, BWC.
ÀREA DO TERRENO:

·CENTRO - R.

AMAZONAS, ESQ. C/ R.

ELEONORA SATLER

PRADI, PRÓX. JUSTiÇA
FEDERAL. TERRENO C/
320,33M2. R$
35.000,00. T: 275-1594
- CRECI - 612-J.

300.00M2. ÀREA ILHA DA FIGUEIRA -

ALUGA-SE KITINETE,2
QTOS, SALA, COZ., BWC.

RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, 3494. R$
180,00. TRATAR: 371-
2357 CRECI 4936

GUARAMIRIM - CASA
ALVENARIA COM
59M2 - 02 QUARTOS -

•
01 BWC- DEMAIS
DEPENDÊNCIAS -

TERRENO COM
375M2 - RUA
ERMíNIO STRINGARI -

CORTICEIRA -

R$15.000,00 -

TELEFONE: 373-0283
- CRECI 820-J.

BENFEITORIAS: 98.00M2.
R$ 25.000,00. T: 371-
0031 - CRECI 550-J.

LOTES FINANCIADOS NO
LOTEAMENTO JARDIM
SANTA RITA - PRÓXIMO AO
TREVO DE ACESSO AO TERRENO - C/
GUAMIRANGA/AVAí - 405,00M2
TELEFONE: 373-0283 (22,50X18,50). R. JOÃO
CRECI 820-J. MAASS, OURO VERDE.

R$ 14.000,00. T: 376-
0015 - CRECI 1589-J.

VILA RAU - R. ANTON

FRIERICH, 91 - CASA
MISTA C/ 3 QUARTOS,
SALA, CGPA/COZINHA,
BWC, LAV., GARAGEM.
ÀREA DO TERRENO:

300.00M2. ÀREA
BENFEITORIAS: 60.00M2.
R$ 26.500,00. T: 371-
0031 - CRECI 550-J.

ED. VITÓRIA RÉGIA -

APTO. ÀREA DE

111.70M2, C/ 3

QUARTOS E DEMAIS
DEP., 1 VAGA DE

GARAGEM. R. PEDRO
AVELINO FAGUNDES, 45.
R$ 57.000,00. T: 371-
8814 - CRECI 1873-J.

GUARAMIRIM -

TERRENO COM 400M2 -

PLANO - ESTRADA
BANANAL DO SUL - BEIRA
RIO - R$8.000,00 -

NEGOCIÁVEL - TELEFONE:
373-0283 - CRECI 820-J.

ESTRADA NOVA -

ÓTIMO TERRENO C/
584M2. R$ 14.500,00.
T: 371-5512 - CRECI
8054.

NEREU RAMOS
VENDE-SE CHÁ
V/ 142,00W,
CONSTRUÇÃO,
ÁGUA E LAV. RI
35.000,00 _ T:

2357 CRECI-�

•

.

VILA RAU - ALUGA-SE
UMA CASA EM

ALVENARIA COM 03
DORMITÓRIOS E

• DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.

• VALOR DO ALUGUEL
R$ 280,00.
FONE: 275-0051 -

CRECI 1989-J.

GUARAMIRIM - CASA

ALV., C/59M2, 2

QUARTOS, BWC, DEMAIS
DEP .. TERRENO C/
375M2. R. ERMíNIO
STRINGARI -

CORTICEIRA. R$
15.000,00 NEG. T: 373-
0283 - CRECI 820-J.

NOVA BRASILlA -

ÓTIMO TERRENO P/
MORADIA C/ 3.700M2,
LUGAR ALTO. RUA 985,
LATERAL DA RUA JOÃO
PLANINCHECK. R$
76.000,00. T: 371-5512
- CRECI 8054.

ED. AMARYLLlS - VILA

NOVA. R. ÁNGELO
TORINELLI, 78, APTO C/
SUíTE, 2 QUARTOS,
SACADA C/ CHURRASQ.
R$ 78.000,00, SEMI
MOBILIADO .: T: 371-'8814
- CRECI 1873-J.

ILHA DA FIGUEIRA -

TERRENO C/ 3;L5,00M2 -

LATERAL JOSÉ
THEODORO RIBEIRO. R$
15.000,00. TRATAR:
371-2357 CRECI 4936

SCHROEDER -

VENDE-SE CHÁ
C/ 54.000M2, �

PASTAGEM, ÁG
NASCENTE, LA

RANCHOS DE�
ACESSO. R$
45.000,00. T:

2357 CRECI-

· GUARAMIRIM - CASA
ALV., C/105M2, 4
QUARTOS, BWC,
GARAGEM, TERRENO

C/450M2. RUA JOÃO
BONA - LATERAL

•

AMIZADE. R$
40.000,00 (QUITADA)
OU R$ 30.000,00 +

FINANC. T: 373-0283
- CRECI 820-J.

AMIZADE. - TERRENO C/
341,25M2 - RUA PAULO
KLlTZKE. R$ 18.000,00.
TRATAR: 371-2357 CRECI
4936

CASA ALVENARIA - C/
84,00M2, C/ LAJE, 3
QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAV., BWC,
GARAGEM. TERRENO C/
892,58M2 (30X29,75),
TODA MURADA. R.
VERÓNICA D. ROSA, S/Nº
- BARRA. R$ 55.000,00.
T: 376-0015 - CRECI
1589-J.

GUARAMIRIM -

TERRENO C/ 368,62M2.
R."A" - LOT. JARDIM
SANTA RITA, PLANO,
INFRA-ESTRUTURA
COMPL .. BAIRRO AVAL
R$ 9.500,00 NEG. T:

373-0283 - CRECI 820-J.

R. ADOLFO SACANI - Nº

36, APTO C/306M2, C/
SUíTE, 2 QUARTOS,. DEP.
DE EMPREGADA, 2
GARAGEM E DEMAIS DEP.

EDIFíCIO C/ GRANDE
SALÃO DE FESTAS,

•

CHURRASQ., SAUNA,
--------- SALA DE GINÁSTICA,

SALA DE JOGOS,
PISCINAS, QUADRA
ESPORTIVA, QUIOSQUE, E

PLAY-GROUND. R$
162.000

,00 S/ ACABAMENTO
INTERNO (PARC. DIRETO

C/ O PROPR.). T: 371-
8814 - CRECI 1873-J.

JARAGUÁ ESQUERDO -

TERRENO Cf 479,97M2.
R. AMABILLE TECILA
PRADI. R$ 22.000,00. T:

371-7931 - CRECI 1741-
J.

BAEPENDI -A

SE UMA SALA
COMERCIAL CO

APROXIMADAM
110M2, LOCAL!
NA RUA FRITZ
BARTEL. VALOR
ALUGUEL R$ 3j,

MÊS. FONE: 21

0051 - CRECI j.

ILHA DA FIGU
ALUGA-SE SALA
COMERCIAL C('I
68,00M2, 1 S/W'

GRANDE, 1

ESCRITÓRIO E 1

RUA JOSÉ THEO!
RIBEIRO, 539. P,

200,00. TRATA�
371-2357 CREC

VILA LENZI - TERRENO

C/406M2 (14,50X28).
R. MARIA CRISTINA Z.

MEURE�. R$ 16.000,00.
T: 371-7931 - CRECI
1741-J.

GUARAMIRIM - 2
CASAS ALV., C/

•
160M2; 3 QUARTOS,

: BWC, GARAGEM,
.. DEMAIS DEP.
• TERRENO C/480M2.

RUA LEOPOLDO

.. SCHMITZ - NOVA
•

ESPERANÇA. R$
55.000,00 NEG. T:
373-0283 - CRECI

• 820-J.

JOÃO PESSOA - CASA
ALV. C/ 3 QUARTOS E
DEMAIS DEP. R$
38.000,00. T: 371-2357
- CRECI 4936.'

TERRENO - C/
378,82M2
(16,14X23,50), LOT. Nº

87, LOT. OURO VERD�.
R$ 12.000,00. T: 376-
0015 - CRECI 1589-J. TERRENO - C/411M2,

LATERAL DA RUA TOMAS
FRANCISCO DE GÓES
(PRÓX. ARTELAJE). R$
25.000,00. T: 371-5512
- CRECI 8054.

ÁGUA VERDE - CASA
ALV. C/75M2. TERRENO
DE 300M2. R.
HERMíNIO FRCO.
RAMOS (ASFALTADA). R$
50.000,00. OBS: ACEITA
TROCA POR APTO C/ 3
QUARTOS NO LENZI. T:
371-3724 -

CRECI 8054.

TERRENO - C/ 554,13.
R. FRANCISCO

PIERMANN. R$
25.000,00. T: 371-7931
- CRECI 1741.

VILA NOVA - APTO
RESID. MERCEDES. R$
20.000,00 ENTR. + 62
PARCo DE 0,52 CUBS. T:
371-5512 - CRECI 8054.AMIZADE - R. JOÃO

• BATISTA RUDOLF,
500. PARTE
SUPERIOR: 1 SUíTE, 3 .

ILHA DA FIGUEIRA - R.

ALEXANDRE KOELER, C/
472M2. R$ 25.000,00.

,

APARTAMENTO NOVO -

RESID. BARTEL C/96M2,APARTAMENTO COM 88

• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6.CORREIO DO POVO SÁBADO, 9 de novem�

"",

ARRECADAÇAO DE MASSARAND�
provem 61% do setorprimário

capital catarinense do arroz, Massaranduba é o

município mais agrícola da microrregião do Vale do Itapocu, com 61 % da
a re_sadação proveniente do setor primário. Dos 13,5 mil habitantes, cerca
de 6"5% da população reside no meio rural. A principal fonte de renda da
cidade é o arroz irrigado, com produção média de 1,2 milhão de sacos ao

ano, em seguida está o cultivo da banana, que produz 45 mil toneladas

anualmente; criação de frango de corte, que gera nove milhões do animal,
por ano, e cultivo da palmeira real, que gera sete milhões de pés. A

piscicultura e produção de hortaliças também são fontes de renda para a

cidade.
Para dar continuidade ao processo de crescimento do Município, o diretor
do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da prefeitura de Mas

saranduba, Amantino Dall'Agnol, diz que uma das primeiras medidas
tomadas no início do mandato, em 2001, foi reestruturar a repartição,
contratando pessoas capacitadaf para desempenhar suas respectivas
funções, como engenheiro agrônomo, veterinário, entre outras pessoas res

ponsáveis pelo setor administrativo. "Elaboramos programa de

recuperação de todas as máquinas, as patrulhas agrícolas, tratores de

pneus, de esteira, a retroescavadeira, que prestam serviços para os

agricultores com valores infe-riores aos do mercado comum, oportunizando
o crescimento dos mesmos. Também reestruturamos o serviço de insemina

ção artificial", destaca.
Em andamento, está o projeto de implantação da associação dos
bananicultores da cidade, em parceria com a Epagri. "Cerca de 40 pessoas
receberão monitoramento da prefeitura, além de informações sobre a

Sigatoka, uma doença fúngica que acaba com a plantação da banana.

Assim, pretendemos acompanhar os produtores, orientá-los sobre a

utilização correta de produtos químicos, de maneira que eles reduzam

gastos, tenham produtos de melhor qual idade e diminuam o impacto
ambiental.

' ....

Móveis e

Eletrodomésticos
"Garantia do menor preço"

Mfllltllflnbllbfl, 41 flnOI de p,o,rell.,

R: 11 de Novembro, 2861 - centre- Massaranduba - (47) 379-1757- 379-0221
R: Henrique Conrad, 183 • Vila Itoupava - Blumenau - (47) 378-1975

MASSARANDUBA - 41 ANOS

Dali'Agnol, diretor do Departamento
de Agricultura e Meio Ambiente

LINE ALUGUEL DE ROUPAS DALAKASSIMO
Vestindo com último detalhe e�Participando da história

de Massaranduba
nos seus 41 anos

(47) 379-1276
R: 7 de setembro, 1026 - Centro - Massaranduba - SC Rua 11 de Novembro, 4626 - Centro - MaSS
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MPLIAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO
unidade sanitária de Massaranduba

ra Não deixar a comunidade de Massaranduba
\

esassistida na área da saúde (devido ao fechamento do

oSPlral), o Departamento de Saúde a Assistência
oeial trabalhou na ampliação da unidade sanitária e

instalou o sistema de pronto-atendimento, que atende
todos os casos de emergência ou não, gratuitamente.
I'Depois que passamos oferecer este serviço, o número
de atendimentos aumentou muito. O hospital recebia
�ensalmente um numero de 250 pessoas,
prox�adamente. H oje nós estamos atendendo cerca

e 710 pacientes na unidade", destaca a diretora,
uzane Froehlich Reinke.
ado mês, o clínico-geral do posto de saúde atende, em
édia, 1,2 mil pessoas; cerca de 66 pré-natais e 71

Itra-sonografias são efetuadas; 1050 doses de
edicamentos são aplicados, e nos cinco gabinetes
dontológicossão atendidos mais de 3,1 mil pacientes.

Para auxiliar o tratamento de saúde, a Prefeitura adquiriu
um colcoscópio (aparelho que permite mais precisão nos

exames e diagnósticos ginecológicos), um bisturi eletrônico,
um destruidor de agulhas (para sala de vacina) e foi

. ené:ome�dadó um aparelho eletrocardiográfico. "Além
desses equipamentos; a unidade foi toda informatizada para
melhorar e agilizar o trabalho dos funcionários e foi criando
o cadastro bolsa-alimento, destinada a gestantes, nutrises e

crianças de seis meses a seis anos", ressalta.
Para o próximo ano, Suzane diz que a Prefeitura vai

comprar um aparelho de Raio X, além de reformar a

ampliação da unidade. "Também vamos elaborar o

Programa Saúde Família, que consiste num médico, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e um agente
comunitário. Cada grupo vai efetuar trabalho de atendimen
to nos postos de saúde distribuídos no interior do Município.
A intenção é reduzir o fluxo da unidade central", explica.

L O J.A

I�umuarlenOARIA, ÓTICA, FOTO E FILMAGEM

Ohe/Fax (47) 379.1681
a 11 d Ne Ovembro, 318 . Massaranduba

Panicipando e Companilhando
do Sucesso e da

Qualidade de Vida de
Massaranduba nos 41 anos.

Parabénsl

Parabenizando Massaranduba
pelos seus 41 anos

Fones (47)379-1566 - 379-1857
Rua 11 de Novembro - Centro
Massaranduba - se

Zurane Froehlich Reinke, diretora do

Departamento de Saúde e Assistência Social

!Il:Auto Latoaria HF
Trabalhamos com toda linha nacional e

mportado com atendime�to a segurados

PARABÉNS, MASSARANDUIA!
R: Guilherme Jensen, SC 413 Km 14, s/n? - (47)379-1187
Massaranduba - Santa Catarina
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RODEIO E FEIRA REGISTRA

410 aniversário deM.assarand
duplas; às 11 horas acontece a Missa Crioula; ao meio-dia

tradicionalista (buffet com churrasco e patela de ovelha), e

.

prosseguem as disputas de laços, ginetadas e dominguiera.

O local conta com área para camping e, na oportunidade, '

Papagaio, do Rio Grande do Sul, estará comercializando c

A comunidade massarandubense está em clima de festa devido

ao aniversário do Município, que completa 41 anos dia lldeste

mês. As comemorações começaram ontem com o

tradicionalismo do quinto Rodeio Crioulo Interestadual e

prossegue até segunda-feira, com competições, gincanas, shows,

finalizando com a primeira Feira Municipal de Artesanato e

Cultura, no Centro Esportivo Municipal.

As atividades de hoje iniciam com as disputas dos laços Piá,

Guri e em duplas. Após o almoço, a programação segue com o

laço de Patrões de CTG e Piquete, gineteadas; às 18 horas tem

o momento de oração; em seguida, competição Vaca Gorda e, à

noite, a animação ficará a cargo do Grupo Musical Os Três do

Sul, no Pavilhão C do Centro Esportivo Municipal. com entrada

franca.

Amanhã, a partir das 8 horas, continuam as provas de laço em

E MAIS - Dia de feriado municipal, a segunda-feira ser�
a primeira edição da feira de artesanato da cidade. A parti

acontece as apresentações de grupos de corais e

ViOlõeS'jprosseguem com visitação aos estandes dos artesãos, festi

campo e vôlei das escolinhas do Departamento Municipal

Prefeitura, grupo de danças folclóricas Gustav Bach e gr

A programação da tarde inicia com o Roller Club Massarl

com amistoso de bocha feminino; a partir das 14 horas, ti

com animação do grupo Arco Brasil e, às 17h30, encerr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ruo Allredo Corlos Meier, 231 370·2055

ativa dos Trabalhadores do Sindicato
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.INTOLERÂNCIA: MARMORISTA DE 28 ANOS SOFRE FRATURA NA MÃO ESQUERDA AO BRIGAR COM FILHO DO PATRÃO, EM JS
.

.

Funcionário agredido pelo patrão não

.pretende retomar ao posto de trabalho
JARAGuA DO SUL - O mar

morista Edson Sandra Q'lante, de
28 anos de idade, teve a mão

esquerda fraturada em virtude de
uma agressão sofrida no dia 28 de

outubro; durante uma briga com

Sionei Odorizzi, filho do patrão
de Edson, Luiz Odorizzi, proprie
tário daD'ItáliaGranitos, empresa
onde trabalha Edson há mais de
um ano.

A vítima prestou queixa na

Delegacia de polícia deJaraguá do
Sul no dia 1 de novembro e

procurou o Sindicato dos Traba

lhadores da Construção Civil e

Mobiliário. O presidente do sindi

cato, Riolando Petri, disse que o

advQga?o Paulo Arrabaças vai en
trar, na semana que vem, com pe
dido de rescisão indireta, além de

processo judicial por danosmorais
e físicos.

De acordo com Edson, esta
não foi a primeira vez que foi agre-

César Junkes/CP

Edson (E), Riolando Petri, do sindicato, e Sérgio Homrich, do CDH

dido pelo filho do patrão. ''A pri
meira vez deixei passar, mas agora
não vou aceitar tanta humilhação;',
desabafa o marmorista. Edson

conta que abriga, desta vez, come-
<'

çou porque ele (Edson) foi até o

escritório da empresa em busca de
um remédio contra dor. "Estava

com dores nos testículos, que deve

ser porque eu trabalho com mate

riais muito pesados. Quando pedi
o remédio, o Sionei me ofendeu e

disse que ia me quebrar como da

outra vez. Em seguida passou a

me agredir. Fui para o hospital so- .

zinho (HospitalJaraguá), não paga
ram os remédios e tampouco pres
taram assistência devida", relata.

Ainda de acordo com Edson, .

o clima dentro da empresa nunca'

foi bom para nenhum funcionário.

Ele afirma que as ameaças por

parte do filho do patrão são cons

tantes e que ninguém reclama por

que temem a demissão. "Cansei de
sofrer nasmãos deles", argumenta
o marmorista, que não pretende
mais voltar para o emprego. "Esta

semana fui receber o meu salário

e eles pediram para esquecer o que
havia acontecido. Eu só não pro
curei meus direitos antes porque

fiquei com receio de não receber

o salário", comenta Edson.

O proprietário da empresa,
Luiz Odorizzi, disse que Edson

sempre foi um péssimo funcioná

rio e que seu filho é uma pessoa

tranqüila. "Essemoço só pode ser

louco. Sempre ajudei ele em tudo,
mas ele é uma pessoa nervosa que
não aceita críticas", rebateu Odo
rizzi. (MARIA HELENA DE MORAES)

Alunas estudam as diversas atividades físicas na Educação Física"
Com o objetivo de mostrar

para as alunas dos 30' anos do En
sino Médio, do Colégio Marista

São Luís, a diversidade de ativi
dades físicas existentes, a profes
soraGiovanaAtanásio aplicou tra
balhos de pesquisa e apresentação
das diversas práticas esportivas.

- Esse trabalho está sendo re
alizado com as meninas desde o

ano passado, quando elas ainda
estavam no 2° ano, e demons
trarammuito interesse.Neste ano

não poderia ser diferente, as meni
nas se empenharammuito nas pes
quisas para apresentar um bom
trabalho -, destacou Giovana.

Diversas atividades foram

apresentadas, desde asmais comuns

e conhecidas, corno caminhada,
natação, alongamento, exercícios
abdominais e localizados a outros

menos conhecidos, como Stretch

Yoga, Body Balance e Attack, Fit-
I

ivulgação

Alunas conheceram o Stretch Voga, Body Balance entre outros

ball, Capoeira e etc.

Durante as apresentações as

alunas tinham que falar tudo o que
pesquisaram sobre a atividade:
nível de dificuldade, benefícios pa
ra o corpo e saúde, objetivos, co
mo respirar, quem pode e quem
não pode praticar, alimentação, in-

dumentária correta, freqüência dos
exercícios e a importância de ser

assistido por profissionais. Em
seguida, tinham que demonstrar
como fazer a atividade.

Muitas curiosidades foram

descobertas, como, por exemplo,
o alongamento, além de ser im-

portante antes e depois de qualquer
atividade física para darmais flexi

bilidade, com o tempo, a prática
pode afastar problemas de varizes,
insônia e até celulites.

- Eu gostei bastante dessetra
balho, porque tive a oportunidade
de conhecer atividades de esportes
diferentes como o Yoga, Spinning
e Body Attack. O legal-foi que,
além de falarmos sobre o que

. aprendemos, também tínhamos

que demonstrar como praticar cor
retamente a atividade-, destacou
a aluna dç terceirão, Patrícia Da

niella Gomes.

A aluna Marcia Christina Soa
res acrescentou que "as pesquisas
não ficaram restritas somente nas

atividades mais conhecidas, os

temas foram bastante abrangen
tes. Depois dessa aula, tive von

tade de experimentar e praticar
outros esportes", concluiu.

FALECIME
Faleceu às 07:00�
i 1 a Senhora
TEREZINHA E!
com idade de 2i
xando enlutadoso
ais so ro 50 ri

cunhados e demail
amigos. O sepulta
realizado em 8/11
horas, saíndo 01
Capela Mortuariaf
- Guaramirim se�1
o cemitério de Rio

sepultamento foi m
08/11 às 15:00 ho
o fé retro da Capela
de Rio Branco-]

seguindo para o CI

Rio Branco.
'

Faleceu às 13:0001
11 a Senhora D�
VENTURI com i�í

anos, deixando 1,

filhos enros nor

bisnetos e demais
amigos. O sepul�
real izado em 08/11
horas, saíndo o li

Capela Mortuaria
Branco - G uaramiril
para o cem itério oe

co.

Faleceu às 17:00 ho

11 a Senhora IVaN
SANTOS BONAcom
27 anos, deixando
1 filho seus alI

irmãs ,cunhadose
parentes e am[gQí,
tamento foi realiza�
11 às 17:00 horas,

féretro da Igreja S�

Tifa Martins segui�
cemitério da Vilal

.br Nossa escola está conectada com o futuro. Do seU
A educação de seu filho merece tudo o que existe de melhor: os melhores profiSsionaiS, �

conteúdo e o que há de mais avançado em novas tecnologias. Por isso, nossa escola tem,oo
educação mais completo do país. Nele, você vai acompanhar de perto a vida escolar de se� fll�
quando não puder estar do ladinho dele, acessando o boletim e o conteúdo das aulas na lOte
Bom, ele é quem mais vai ganhar: Professor On-line, Psicólogo e Nutncionista On-line, Oficina
Pesquisa Escolar, Enciclopédia, vai poder escrever e ter püblicado livros em parce�a co�muito mais. Nós conectamos você com seu filho.· E seu filho com o mundo. MATRiCULA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL CORREIODOPOVO 99 de novembro de 2002
/

,

I SAÚDE: APROXIMADAMENTE 800 PESSOAS PARTICIPARAM DE CAMINHADA NO PARQUE MAlWEE

o um notebook entre a Rua São Bento do Sul até

tora e Imobiliária Beta Ltda., no bairro Jaraguá
.Adevolução ou a primeira informação que leve a

onotebook receberá como gratificação R$ 500,00
os reais) em dinheiro e mais um computador. Será

sigilo absoluto.
ãojunto a Construtora e Imobiliária Beta ou telefo-

600/9973-5000.

Atividades de lazer motivam
os grupos da terceira idade

Centro de Convivência da
Terceira Idade. Além" da
caminhada, os participantes
do evento efetuaram ginás
tica, acompanhados pela
educadora Tânia Nunes.

Durante a semana, o cen

tro promove atividades co

mo ginásticas, danças, jogos,
entre outras. "A idéia é um

contagiar o outro e sempre
aumentar o grupo", ressalta
Campos.

Integrantes do grupo
Nossa Senhora Aparecida,
do Bairro Ilha da Figueira, a
voluntária Adelina Gorges,
47 anos, e AméliaAltini, 60,
dizem que gostam muito de

participar das caminhadas e

sentem-se sempre estimula

das. ''É bom para oxigenar
o corpo, relaxar, se distrair,
conhecer pessoas. Sempre
que for possível, vou estar

presente nesses eventos", ga
ranteAmélia. (FABIANE RIBAS)

]ARAGuA DO SUL -

''Ninguém pára de partici
par destas atividades porque
está velho, apenas se torna

velho porque pára de parti
cipar. Por isso estou sempre
envolvido nos acontecimen

tos, não fico parado. Nestes
eventos realizados pelos
grupos da terceira idade,
além de me sentir melhor,
encontro amigos que não

vejo há tempos e aproveito
para aumentarmeu leque de
amizades", declara o apo
sentado Alexandre Schwarz,
60 anos. Acompanhado da

mulher, Alam, 60 anos, e

mais 800 pessoas, entre re

presentantes da terceira ida

de, familiares e voluntários,
eles efetuaram uma-caminha

da simbólica na manhã de

quinta-feira, no ParqueMal
wee. Promovido pela Pre

feitura, através da Secreta
ria de Desenvolvimento So-

CARTA NOTIFICATÓRIA

o MACHADO, brasileiro, desquitado,
,portador da cédula de identidade sob

7.566-69, inscrito no CPF sob o nº 352-

9-82, residente e domiciliado na Rua

eandro, 1082 em Jaraguá do Sul/Se,
om a presente notificar a Sra. CEcíLIA
ER SANCHES, portadora da cédula de

de sob o nº 301.873-3, inscrita no CPF
Q 310.506.629-20, brasileira, viúva, pro
aposentada, residente e domiciliado na

stavo Hackerdorg, 376 em Jaraguá do

,que a procuração lavrada no livro 007,
,c�o o mesmo foi outorgado, foi revo
m 30 de Agosto de 2002, lavrada no

-D, fls. 038.
ser expressão da verdade, firmamos a

te carta em 4 (quatro) vias de igual
ara que surta seus efeitos legais.

Atenciosamente

Grupo de idosos participa de caminhada simbólica

cial/Centro de Convivência
da Terceira Idade, o evento

tem por objetivo envolver as
pessoas que freqüentam os

28 grupos da terceira idade
distribuídos pelos bairros de
Jaraguá do Sul. "Essa cami
nhada tem valor simbólico.
Nossa intenção é mostrar

pára esse pessoal o quanto é

importante exercer alguma
atividade física, conhecer
outras pessoas, integrar-se.
Queremos os estimular, já
quemuitas pessoas vão fican

do velhas e vão se entregan
do à idade. Tudo que o que
precisam é de motivação",
destaca Nelson de Farias

Campos, educador social do
uá do Sul, 23 de Outubro de 2002.

CELSO MACHADO

MATIVO P�,,!!;�J��iJt��9Llt Feira científica envolve cerca de 550 estudantes noJangada
Missas ram o funcionamento do

CRDR (Centro de Recicla

gem e Destinação de Resí

duos), utilizando como ar

gumento a redução de des

perdícios. ''Também estamos

expondo artesanato feito
com papel, plásticos. e latas",
diz o estudanteDaniel Teixei

ra, 16 anos. (FABIANE RIBAS)

]ARAGuA DO SUL - O
Instituto Educacional Jan
gada promoveu, na quinta e

sexta-feira, o 130Macet (Mo
vimento de Arte, Ciências,
Esporte e Lazer), que apre
sentou trabalhos dos alunos

com o tema ''Recicle seus há
bitos". A feira científica en

volveu aproximadamente
550 estudantes, desde o ma

ternal (com 2 anos) até o se

gundo ano do ensino médio

(16 anos). O objetivo do

projeto, chamado Labora
tório de Integração, é apre
sentar trabalhos diversifica

dos, abordando assuntos de
terminados durante o ano le
tivo. "Os estudantes fazem
levantamento dos proble
mas e vantagens de desenvol
vimento do tema, oportuni-

.

zando realizações concretas

e intercâmbio de conheci

mento", destaca a diretora
da instituição de ensino, Jo
semary Amodio Lazzaris.

Este ano, cerca de 18 es

tandes apresentaram traba
lhos na área de reciclagem,
mencionando a importância
de tomar esta mudança um
hábito. ''A intenção é consci-.
entizar as pessoas que presti
giaram a feira sobre a neces

sidade e vantagens de separar
o lixo, de forma que possa
ser reaproveitado", ressalta.

Ela enfatiza que este

evento é um mecanismo de
crescimento para os estudan

tes, que aprimoram o senso

crítico, evidenciam ensino

prático, desperta a curiosida

de, desperta novas vocações,
além de ampliar o relaciona
mento escola-comunidade.

Todos os anos o tema do
evento é definido a partir das
atividades desenvolvidas

pelos alunos, no decorrer do
ano letivo.

Os alunos do segundo
ano do segundo grau expla
naram sobre a reciclagem

"

pública de Jaraguá do Sul,
separação de lixo, explica-

ábado Domingo
São Luiz Gonzaga
Rainha da Paz
Matriz
São Benedito

07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - S. Cristóvão

NOSSA MENSAGEM
boas obras, vigiamos esperando o noivo! /I /"

a di� estamos caminhando ao encontro definitivo de

ea Vida é o precioso tempo que temos de descobrlr
"aprender dele a sua
Vida, de ir moldando A oio:
Coração segundo o

r-'-..--'--@------�Idele, a fim de, um dia,
"

plena comunhão deln ele. Triste será se
-

enContro definitvo dele'S' "E '

.: m verdade vos TAFAC - TAVARES

a: ��ss conheço! 1/ A F. F. COML. LTDA.
f ensibilidade é o

�em estranhos a ele:
i

s :onheci! Afastai
d�'/fVD(MSque praticais a

. t 7,23)

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - r andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Estudantes explanam sobre a importância" de reciclar
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Curso forma 31 RonaCAUTELA: CRUZAMENTOS PERIGOSOS TÊM GERADO ACIDENTES E INDIGNAÇÃO NA COMUNIDADE

Moradores da José Narloch ]ARAGUA rio' SUL - A

formatura dos 31 partici
pantes do primeiro curso de
Policia Comunitária, realiza
do noMunicípio, aconteceu
na sexta-feira à tarde, no
Centro Empresarial do Mu
nicípio.
.O evento contou com

autoridades da segurança
municipal e representantes
do Estado de Santa Cata

rina. Na oportunidade, os
policiais receberam o cer

tificado de Conclusão do

curso, de 40 horas, minis
trado durante esta semana.

O tenente-coronel do 14°

Batalhão da Polícia Militar,
Fernando Rodrigues de

Menezes, destaca que os po
liciais devem ter a comuni

dade como principal pareei
.ro e trabalhar em conjunto
para perceber os problemas
existentes em determinada

encontrar sol,

apoio dos mo

pessoas precil
mais p�ra nos�
bater a cri
ressalta.

Presente na

coordenador
Conselho Co

Segurança, maj
Massaneiro, ex

curso é urna '

ttumentalizar O!

apnrnorar os

tos para melli.
mesmos. 'Junro
munidade, os r
encontrar solul'

reivindicam
•

segurançamais
]ARAGuA DO SUL - O

acidente ocorrido na tarde

de quinta-feira, na RuaJosé
Narloch, na Tifa Martins,
aumentou o descontenta
mento dos moradores

daquela localidade, que há

tempos estão indignados
com a falta de segurança
da rua. Num cruzamento

próximo ao Posto Mime,
Ivonete dos Santos foi

atropelada por uma moto,

quando atravessava a pista.
A vítima foi socorrida pelo
Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul e foi encaminhada ao

Pronto-socorro do Hospi-
tal São José, com trauma- Fotos: César Junkes/CP

tismo craniano. Ela não José B.ertanha reclama do descaso do poder público

atenderam, prometeram
uni semáforo· para o mês

seguinte, mas já passaram
90 dias e até agora; nada", '

critica;

Cerca de 600 metros

distante deste ponto consi
derado crítico, na 'mesma
rua, existe outro ponto que
também necessita de mais

sinalização, conforme rei

vindicação do proprietário
do Bar do Chiquinho,
Francisco Julião da Costa.

"Precisamos de alguma
mudança. Conversando
com pessoas que residem

por aqui, achamos interes
sante a colocação de cones

luminosos, principalmente
nos horários de entrada e

saída das crianças da escola,
de forma a alertar os mo

toristas a dirigirem devagar
pelo local", solicita, desta
cando que os taxões im

plantados não reduziram

os números de acidentes.
(FABIANE RIBAS)

bairro", diz,
esta nova fiIDso

lho vai promm
ravelmente as

cidades. (FR)

Acidentemata três pe�resistiu aos ferimentos e en

trou em óbito na tarde de

quinta-feira.
.

- Precisou alguém
nlOrrer para a Prefeitura
tomar alguma atitude. A
mulher morreu na quinta
feira e, devido a esse fato,

e ontem eles vieram aqui
colocar taxões no meio da

rua, para amenizar. o pro
blema, Faz muito tempo
que estamos reivindicando

semáforos, lombadas ele

trônicas, sinalizações, algu
ma solução para esse cru-

zamento que proporciona
alta velocidade aos veículos

-, destaca o presidente da

Associação de Moradores

da Tifa Martins, José Ber
tanha, enfatizando que já
encaminharam pedidos
para a Prefeitura. "Eles nos

GUARAMIRIM - Uma minutos. Elaso

ambulância e um carro de

resgate com quatro socor

ristas do Corpo de Bom

beiros Voluntários doMuni

cípio foram deslocados até

a Rodovia SC-413, pró
ximo à entrada da loca
lidade de Jacu-Açu, por
volta das 7h30 de quinta-fei
ra, para atenderumacidente.

O veículoGol, placaMBB-
3585, de Guaramirim, con
duzido por Viviane Tere

zinha Engelmann, 28 anos,

foi atravessar a rodovia e

acabou sendo atingido pela
carreta Scania'112, placa
LYP-7484, de Rio do Sul,
conduzido por Miguel
Pozzo, 54 anos.

Segundo informações
dos socorristas, quando che
garam ao local, duasvítimas

já haviam entrado em óbito.

Para retirar Viviane das fer-

do carona estaW

Venturi, 67 anOl

fratura na cost�

gia in tema, foi

da ao Pronto·,

Hospital São J
resistiu aos fe

.

banco de trás 00

vam os ftlhos �

Prefeitura garante instalação de

semáforo na próxima semana

o diretor da Divisão de Trânsito e Transporte
Urbano da Prefeitura, Aurélio Junckes, garante que a

instalação de um semáforo na Rua José Narloch,
próximo ao Posto Mime, está prevista para a próxima
semana. "O equipamento será colocado para travessia

dos pedestres. Também vamos colocar'mais taxões e

repintar as faixas. O que precisamos é c�ntar com apoio
das 'pessoas, que devem utilizar esses mecanismos de

segurança para evitar a proliferação de acidentes. Esse

trecho que aconteceu o acidente esta semana nem é tão

perigoso, o queé necessário também é mais cautela e

atenção dos pedestres ao atravessarem a rua", enfatiza.

Junckes diz que o Departamento de Trânsito recebeu

cerca de 35 pedidos de instalação de lombadas

eletrônicas e que vão atender os casos que necessitam

de mais urgência. (FR)

terna e morreu

acidente, além dei

Engelmann,7
internado em

'

no Hospital Ja
traumatismo c

turas na face e

cabeça.
O condutor

também foi en

ao hospital de
com corte proragens os bombeiros leva

ram aproximadamente 30Chiquinho pede implantação de lombada eletrônica beça. (FR)
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engo na berlinda
te do Intemacio
ão Caetano e a

almeiras sobre

se causaram sur

cepção no Fla

u1ão, vice-líder,
segundo empate
Anacleto Cam
vitória do Ver

cimeira fora de

petição. Com is

.negro voltou à

na de rebaixa
,

entre os quatro
locados, depois
'venceu oBota

.

ta-feira.
nsabilidade pela
mingo, sobre a

rente direto na briga por
posições na parte de trás da
tabela.

O time de Edu Ma

rangon perdeu para o

Corinthians e permanece
com 27 pontos.

Os resultados de quinta
feira foram: Atlético-MG 3
x 1 Coritiba, Paraná 2 x O

Botafogo e Corinthians 5 x

2 Portuguesa. Hoje, jogam
Vasco x Vitória, Cruzeiro x
Atlético-PR, Santos x Ponte
Preta, Grêmio x São Caeta
no e Paysandu x Fluminense.
Amanhã enfrentam-se Bo

tafogo x Corinthians, Portu
guesa x Flamengo, Coritiba
x Paraná, Guarani x Bahia,
Juventude x Internacional e
Goiás x Atlético':.MG.

TRO DE FORMAÇAo DE
UTORES LESSMANN LTDA

<ê> ' , ']

1'�n��2 e 3 ' Centro Comercial Maiochi
Iara á do Sul- SC

I FINALíSSIMA: KARLACHE E SPORT DEFINIRAM O RESULTADO NOS PÊNALTIS, MARCÁNDO 3 A 2

Karlache vence e consagra-se
bicampeã do Coma Bom de Bola

]ARAGuA DO SUL - A

Karlache e o Sport Nereu
Ramos entraram em cam

po ontem à noite para dis

putar a finalíssima do

Campeonato de Futebol

Sênior - Coroa Bom de

Bola-, no campo da Kar

lacheMalhas, localizado nas

dependências da empresa,
no. Bairro Jaraguá Esquer
do. A vitória ficou com a

equipe de casa, que sagrou-

se bicampeã da competição.
O jogo encerrou empata
do, por 1 a 1. Nos pênaltis,
a Karlache garantiu o título,
marcando 3 a 2. Na briga
pelo terceiro lugar, Bangu/
Soletex Malhas garantiu a

colocação depois de vencer

a Arsepum também nos pê
naltis, por 3 a 1. Em ,tempo
normal, .o jogo finalizou em
la1.

. Após os confrontos, foi

realizada a premiação. Pro- ção a ser concedida à equipe
movido pela FME (Funda- mais disciplinada (Sport
çãoMunicipal de Esportes), NereuRamos).Já o artilhei-
o evento premiou com ro (Luis Carlos Manes, do
troféu e 18 medalhas os Bangu), o atleta revelação
classificados até o terceiro (Adimir Duwe, da Kar-

lugar, além de 30, 20 e 15 lache) e a defesa menos va-

quilos de costela, ao cam- zada (Agadir qa Silva, da

peão, vice e terceiro coloca- . Karlache) receberam tro

do, respectivamente, enq- féus. Ao todo,Joram reali

uanto quc-ü quarto coloca- I zados 16 jogos, marcados
do receberá um troféu e· 48 gols, gerando média de

,

uma bola, 'mesrria premia- três por partida. (FR)

Manoel Tobias e Franklin retornam à equipe Malwee
]ARAGuA DO SUL - Re- podem ser adquiridos na ções teremos Paulinho,Xoxo deração Catarinense de Fur-

cuperados das cirurgias que portaria da Rádio Jaraguá e James", definiu o técnico, sal, divulgou esta semana a

se submeteram no joelho di- ou na Rede de PostosMime. Quem poderá não parti- formação dos grupos da
reito e no nariz, o alaManoel A chegada dos dois atle- cipar do jogo é o alaMarcel, Taça Brasil/2003, competi-
Tobias e o goleiro Franklin, tas não fez com que o técni- artilheiro da competição ção que tradicionalmente é

respectivamente, retomam à co Fernando Ferreti mexes- com 29 gols, que está com realizada nos meses de feve-

quadra hoje à noite, pela se no time que conquistou uma pequena lesão. "Vou reiro e março. O represen-'
Malwee, para enfrentar a dez dos 12 pontos disputa- poupá-lo, pois iremos preci- tante de Santa Catarina está

equipe do Bonato, deJoaça- dos nas primeiras quatro sar dele com 100% de sua incluso no Grupo D e terá

ba, pela penúltima rodada partidas desta fase, o que forma física nas próximas pela frente os campeões de
da segunda fase da Divisão praticamente garante a Mal- partidas", comentou o trei- 2002 dos Estados do Rio

Especial dó Campeonato wee a primeira colocação em nadar. Os juvenis Serginho, Grande do Sul, Mato Gros-
Catarinense deFutsal. O jo- seu grupo para a fase semi- Leco, Jonas e Marques so, Mato Grosso do Sul e

go está marcado para as final. Chico eJúnior, que ha- também deverão entrar no Paraíba, As datas e locais dos
20h30, no GinásioWolfgang viam cumprido suspensão decorrer do -jogo. jogos, bem como o nome

Weege, no Parque Malwee, disciplinar pelo terceiro car- TaçaBrasil-A Confe- dos times participantes,
em Jaraguá do Sul. Os in- tão amarelo, começam a deração Brasileira de Fute- .

somente serão definidos em

gressos custam R$ 3,00 e partida. ''Nas demais posi- bol de Salão, através da Fe- janeiro de 2003.

Atletas da equipe
Mirim de futsal do
Centro Educacional

Canguru
conqu lstaram;

-

medalha de ouro no

Campeonato
Goldent de. Futsal,
disputado na Cidade"
de' Schroeder

'1'
'

�.
, .:'.

b

Poreellanatas Eliane. ,

. Aqui tem a qualidadeque você
procura comas melhores condições.

�:lBREITHAUPT
Porcellana�os
eliane
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I BRASILEIRO: COMPETIÇÃO SERÁ REAUZADA ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE NOVEMBRO, NA CAPITAL DO ESTADO

Seis atletas foram convocados

para Copa Brasil de Velocidade
JARAGUÁ DO SUL - Seis

atletas do Clube de Canoa

gem Kentucky foram con

vocados para representar o

Município na Copa Brasil
de Canoagem Velocidade.

Após disputarem três eta

pas internas de canoagem
velocidade que o clube rea

lizou, estes canoístas se des
tacaram e foram seleciona

dos para atuar na competi
ção, que será realizada entre
os dias 15 e 17 de novem

bro, na capital do Estado.

Diógenes AlencarRoas,
14 anos, vice-campeão da

categoria K1 escolar na

temporada; Renan Regert,
14 anos, campeão da cate

goria K1 escola; Edson Pe

reira, 14 anos, sexto lugar na
temporada; LucasMarkieu
vizi, 14 anos, terceiro lugar
na temporada. Estes quatro
atletas vão competir nas ca
tegorias K1 200, 500 e 1000

rening, diretor de velocidade
do Kentucky.

Os atletas André Soares

.da Silva, campeão da cate

goriaJúnior, e José Herbert
Carvalho de Freitas, vice

campeão, também foram
convocados. Eles vão com

petir nas categorias K1 in

dividual e na categoria K2.

Outra 'convocação é a pre
sença do diretor de veloci

dade do Kentucky, que vai

participar da disputa na

categoria Sênior, também '

nas provas de 200, 500 e

1000 metros. "O principal
objetivo é levar os atletas pa
ra conhecer e adquirir ex
periências em competições
nacionais. Já é uma vitória

colocar o nome do clube e

da cidade de Jaraguá do Sul

em eventos brasileiros, se

conquistarmos medalhas,
será lucro", considera Pom

mererung.

Divulgação
Canoístas vão representar JS em competição nacional

metros em caiaques indivi
duais, rias categoriasK2 caia

que duplo, além da categoria '

K4. "Os jaraguaenses nunca
participaram desta modali-

dade K4. A dificuldade

aumenta em muito pois é

preciso muita técnica e

entrosamento da equipe",
destaca Adilson Pomme-

Santa Catarina conquistou três medalhas no Brasileiro
J�RAGUÁ DO SUL -

Duas medalhas de. prata e

uma de bronze. Este foi o
saldo dos nadadores de
Santa Catarina no Campeo
nato Brasileiro Juvenil -
Troféu Carlos CamposSo
brinho, que terminou no

domingo passado, em

Uberlândia (MG). Nas dis

putas femininas, a blume
nauense Beatriz Hasckel, da
Associação América de Na
tação, ficou com a segunda

colocação na prova dos 200
,

metros nado costas (2rninI

30seg 26), perdendo apenas
para a paulista Fer-nanda

Alvarenga (2min 23seg 85) ..
J á a nadadora Talita

Herrnann, da Ajinc/
Urbano/FME Jaraguá do

Sul, conquistou a terceira

posição nos 200 metros
livre (2min 14seg 92).

O outro nadador a subir

ao pódio foi o baiano radi

cado em Florianópolis, no

Clube 12 de Agosto, Daniel
Moraes, que ficou com a

prata nos 200 metros me

dley, com o tempo de 2min

17seg 42. Já Marina Fruc

tuozo, de Jaraguá do Sul,
não conseguiu repetir o seu

desempenho do último Bra
sileiro, chegando em 12� lu

gar nas provas do 50 e 100

metros livre e 140 lugar nos
200 metros livre. Além da

medalha de bronze da Tali

ta, a mesma ainda ficou na

lOa colocação nos 800 me

tros livre e 140 lugar nos 400
metros livre.

Cerca de 550 nadadores,
representando 114 equipes,
participaram da competi
ção.

O título geral foi con
quistado pelo EsporteClube<,

Pinheiros. O clube paulista
fez 431 pontos, seguido por
Minas Tênis, com 397, e

pelo Corinthians (SP), COm
155.

CANOAGEM
O Clube de Canoagem Kentucky vai pro
festival de canoagem, de Nereu Ramos a J
no dia 24 de novembro. O percurso co

aproximadamente 15 quilômetros, e os ad

prática esportiva vão levar, em média, duas
completar a prova. O evento não terá caráter
será somente um passeio para integração entre

que têm afinidade com a canoagem. Ai
interessadas em efetuar suas inscrições podem
contato pelo telefone 372-0948, com Darlei ou
ou 372-4714. Será cobrada uma taxa de �
dará direito ao caldo de peixe.

BALIZAS
\I

O CTE (Centro de Treinamento Eqüestre) 5

promover a primeira prova oficial de 6 Balizas,
de semana, na estrutura da escola, localizada na

Gunther, na rodovia de acessO a Pomerode. AI'

podem ser efetuadas no dia e local da com

valor de R$ 30,00 para as categorias Iniciantese
R$ 50,00 no Aberto, e a Infantil será gra

'.

competidor poderá participar, no máximo,
cavalos em cada categoria, sendo que o m�nr
não pode ser montado por mais de um panid
categoria. Também será exigido o exame de

cavalos a serem inscritos e outros que entremn
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