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o ganhador dos R$ 30 milhões poderá ter um rendimento mensal de aproximadamente R$ 293 mil, caso venha a

aplicar todo o prêmio na caderneta de poupança. Muitos apostadores optaram inserir-se nos grupos de boião

Mega-Scna acumulada atrai

centenas de pessoas'a lotérica
Pela décima vez consecutiva oprêmio daMega

Sena acumulou e a estimativa é que aboladaultra

passeR$ 30milhões paraquem acertar os seis núme

ros que serão sorteados hoje, às 20 horas. O sócio-

proprietário daLotérica Jaraguá, Josinaldo César
Martins, espera atender centenas de pessoas, hoje,
pois as apostas podem ser feitas até às 13 horas.

PÁGINA 6

Exposição foi prestigiada pelos funcionários da Indumak, que
comemoram, com a direção, 40 anos da empresa. Página 7
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CONTSUL
Assessoria Empresarial e Contábil Os preços dos pães e produtos derivados do trigo não

275-0794 acompanharam a baixa da moeda norte-americana.Páqina 4
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� ecorte e uti tze como onus.

Caminhonete colide com moto no

cruzamento entre as ruas 25 de Julho
e Domingos Demarchi, na Vila Nova.

Página 9

São Luís venceu a

1 a etapa da natação
o Colégio Marista São Luis sa

grou-se campeão da primeira etapa
do quarto Circuito Interescolar de

C)

Natação, disputada quinta-feira, no
Acaraí.

"

PÁGINA 10

Malwee entra em

quadra hoje à tarde

contra a Amafusa
PÁGINA 11
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Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 3.0115 3.0123

PARALELO 2.9700 3.0900

TURISMO 3.1000 3.2000
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Importância do livro
na condução da vida

SÉRGIO RODRIGUES LISBOA - Professor do Cefet-SC e

estudante de Logosofia (serrolis@hotmail.com)
É notável a variedade de livros que encontramos nas livrarias e

bibliotecas. Causam mais surpresa ainda os números que mos

tram a quantidade de livros e revistas publicados a cada dia.

Fico feliz ao perceber a capacidade alcançada pela mente hu
mana de recriar pensamentos, sugerir novos pontos de vistas,
reinterpretar dados e fatos, de propor novas teorias, enfim, o

número de pessoas dispostas a publicar a sua forma de ver o

mundo, a vida e as várias dimensões da conformação humana. E.
percebo como isso acontece em todos os campos do saber cor
rente.

Mas fico reflexivo diante da enorme variedade de títulos en

contrados nos acervos bibliotecários e como tem ficado cada vez
mais difícil nos mantermos atualizados.

Afora as obras científicas, filosóficas e os textos de estudos

que servem para auxiliar o entendimento dos que abraçam uma

carreira ou profissão, e os temas ou assuntos que marcam rumos

ou entesouram motivos de profundo interesse para o pensamen
to dos leitores, milhares de outros livros sugerem os mais varia
dos temas e assuntos ligados a nossa vida.

Quando entro numa biblioteca ou livraria e me vejo diante de

tantos títulos de livros, fico indeciso," e surgem na minha mente

algumas reflexões: quais destes livros serão realmente úteis a mi
nha vida? Como não me enganar? Como saber que estarei apro
veitando bem meu tempo ao ler esta ou aquela obra? (Quantas
vezes não tivemos que recorrer a indicações de parentes, amigos e

professores na procura de uma obra que respondesse mais direta
e eficazmente aos nossos anseios do momento?)

Se o estimado leitor também costuma fazer estas reflexões,
permita-me então lhe apresentar um conjunto -de livros 9ue tem

sido muito útil a minha vida, além de terem me proporcionado
os melhores momentos de descanso e de reconforto mental, tão
necessários nos dias agitados e corridos da atualidade.

São os livros logosóficos, livros que trazem à luz uma nova

ciência, a Logosofia, cuja apresentação faço com as palavras do

próprio autor (González Pecotche): ''A Logosofia traz uma men

sagem que se-plasma em uma nova geração de conhecimentos, os
quais, por sua índole e finalidade, diferem em absoluto das verda
des admitidas. Não tem, pois, semelhança nem parentesco de ne-

. nhuma natureza com os sistemas ou teorias filosóficas ou psico
lógicas conhecidas. Seu objetivo principal é fazer o homem expe
rimentar a certeza de um mundo superior: o metafísico, em cujos
vastos e maravilhosos campos naturais pode achar inesgotáveis
motivos de regozijo, enquanto nele incursiona e enriquece sua cons

ciência com a abundância dos novos e valiosíssimos elementos

que encontra em seus continuados esforços pela superação inte

gral de si mesmo e a conquista do bem. Esta realidade, que a

Logosofia faz o homem viver, é o resultado de um processo de

evolução, que deve realizar-se com o imprescindível e insubstituível
concurso da consciência individual despertada para esse fim pri
mordial."

Se no momento de escolher um livro que lhe seja útil e agradá
vel, o estimado leitor recordar destas minhas indicações, saiba

que, desde já, me sinto feliz pela possível acolhida.
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Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados paraa R'ua,Corqnel Procó';io',Gorne� de Oliveiral 246, Centro,
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sintetizar o texto e 'fazer as correções ortográficas e 9�ticais necessárias.
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e da redução da carga tributária

incidente sobre a produção dos

assalariados de baixa e média ren

da, além da modernização e

profissionalização da Receita Fe·

deral e a simplificação da legisla.
ção infraconstitucional para com·

bater a: sonegação e a elisão fs

cal. Esta é a oportunidade para

extinguir a injustiça fiscal e, por
via de conseqüência, barrar de

vez a sonegação e a corrupção.
No entanto, cabe também

aos cidadãos cumprir suas obri

gações e exigir a nota fiscal no

ato da compra, independente do

valor da mercadoria. Agindo as'

sim, estará contribuindo para a

qualidade de vida de sua comu·

nidade, pois o imposto arreca·

dado será revertido a melhorias
nas condições de saúde e ensino,

por exemplo. Este alerta é imo

prescindível, haja vis�a que mui·

tas pessoas ainda se recusam a

entregar a nota fiscal por livre
e

I

h'espontânea vontade, e, pior, a

aqueles que, além de inventar

desculpas, 'como a máquina está

quebrada, ficam mal humoradas
por ter que realizar um ofício

regulamentado por lei. A refor'

ma tributária, portanto, depende
do governo e, efetivamente,

de

todos nós.
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Imposto único
r A reforma

tributária,
portanto, depende do

governo e,

efetivamente, de
todos nós

to federal, mas se deixe brechas

nas outras esferas. É como dar

com uma mão e tirar com a

outra. As reformas devem acon

tecer, sem dúvida, preservando
se os direitos e garantias funda

mentais, conquistados a duras

penas, em séculos de civilização,
tendo os governantes a obriga
ção de zelar por eles, e não des

truí-los. Nada justifica seu esma

gamento em nome da boa cau-
\

sa ou por razões do Estado.

A verdadeira justiça tributá

\ ria consiste em cobrar impostos'
de todos, não apenas de alguns,
sempre com moderação e res-

I

peito. Um sistema que �e preze
deve fundar-se na simplicidade.
Este é um princípio de funda

mental significação, com a redu
ção do ônus administrativo do

governo e dp custo administra

tivo do. contribuinte. Pretende a

simplificação do sistema tribu

tário nacional, para pôr fim a

cumulatividade das contribuições

Publicado desde 1919

REDAÇÃO E OPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

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

Te!. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
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. A carga tributária no Brasil é

brutal: uma das mais elevadas se

comparada com a de outros

países. o rol de impostos, con
tribuições e taxas é assustador na
órbita federal. Os custos e a

burocratização na arrecadação
constituem o problema quase
insolúvel. Vivemos o momento

exato para operar-se a reforma.
Não há como procrastinar, sob
pena de, mais uma vez, o País

sofrer profunda frustração. É
preciso, pois, aproveitar esse afã
do novo governo que pretende
simplificar o perverso sistema

tributário vigente e considerar

revolucionárias, como a do im

posto único, devidamente aper
feiçoada. Contudo, a idéia do

imposto único não estará com

pleta se não atingir as esferas es

taduais, do Distrito Federal e dos

municípios, sem embargo da di-
. ficuldade de sua imposição, de
vido ao sistema federativo bra
sileiro.

Cabe, pois, ao legislador, en
gendrar uma fórmula capaz de,
sem quebrar a espinha dorsal do
molde institucional da Federação,
realizar, por fim, um certo alívio
ao sacrificado contribuinte bra
sileiro. É inadmissível que se re

solvam os problemas no âmbi-

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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Acontece hoje, das 9 às 17 horas, no teatro da Scar

(Sociedade Cultura Artística), o seminário "Segurança
Alimentar e Combate à Fome". O evento é

organizado pelo gabinete do deputado estadual

Dionei Walter da Silva (PT) e coordenado pelo
assessor parlamentar do deputado, professorCharles

Longhi. A estimativa é de que compareçam

aproximadamente 200 pe�soas, de toda a Região
do Itapocu, representantes de entidades públicas e

privadas que se interessam pelo assunto. Estarão

presentes, como palestrantes, o diretor de Logística
e Gestão da Conab, Sílvio Porto, padre Círio

Vandressen, Marlene Rocha, deputada estadual Ana

- Paula Lima (PT) e também o deputado Dionei

Walter da Silva, que vai falar sobre "Fome Zero -

Uma nova agenda política para o Brasil".

la ENTRE ASPAS _

lS "Tudo evoluiu em Jaraguá do Sul, menos a

Câmara de Vereadores." A afi rmação é do

presidente da Câmara de Vereadores de

I· Jaraquá do Sul, Carioni Mees Pavanello, ao

,. referir-se ao projeto de mudanças e melhorias

que pretende implantar na sede do Legislativo.

POLÍTICA
"

,

I MODERNIZAÇÃO: PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CARIONI PAVANELLO, ANUNCIA MUDANÇAS PARA 2003

Câmara, com conexão via

Internet com a Assembléia

Legislativa e o Executivo.

Outra novidade é o

armazenamento de todas os

dados e sessões ocorridas

daqui para a frente.

Pavanello também destacou

a intenção de resgatar a his

tória da Câmara de Verea

dores através de um livro,
que será feito com a parce-

Câmara de Vereadores de JS
abre concurso para novas vagas
]ARAGuA DO SUL - O

presidente da Câmara de

Vereadores, Carioni Pa

vanello, anunciou, em cole

tiva concedida na tarde de

quinta-feira, que acontece

rá, em breve, processo se

letivo para contratação de

nove funcionários. As ins

crições estarão abertas a

partir do dia 5 de maio e

se estendem até o dia 22,
no horário das 14 às 17

horas. As provas serão rea

lizadas às 9 horas do dia 1

de junho, nas dependências
da Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul). O
edital completo está afixa

elo no mural de publica
ções da Câmara Municipal
de Vereadores e no site

www.lutzconcursos.com.br.

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOWÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla EletrolndustrJaJ Ltda.

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

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

I t

Horst Baümle

Pavanello anuncia as novidades em coletiva para a imprensa ria da Unerj. "Vamos mo-

dernizar a Câmara de Vere-

Vereadorquestionaprestaçãesdemntasdoprefeito,

n,
z

i

o concurso é destina

do ao preenchimento de

vagas de assistente de con

tabilidade (uma vaga), as

sistente administrativo

(duas vagas), assessor téc
nico legislativo (uma vaga),
assessor técnico parlamen
tar (uma vaga) secretária

(uma vaga), telefonista
(uma vaga), motorista

(uma vaga) e zelador (uma
vaga). Este é o primeiro
concurso público realizado
pela Câmara de Vereado-

GUARAMIRIM - O ve

reador EvaldoJoãoJunckes
(PT), mais conhecido como
Pupo; encaminhou ontem

representação noMinistério
Público contra o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL).
A denúncia do vereador

refere-se às contas da Pre

feitura no exercício de 2001.

"Como presidente da Co

missão de Economia e Fis

calização, fiz uma revisão

das contas e descobri mui

tas irregularidades", afirma
o vereador. Ainda de acor

do com vereador petista,
foram detectadas nada

menos que 38 irregularida
des, sendo 29 de ordem le

gal e o restante de ordem

constitucional.

Uma das irregularida
des de ordem' constitucio
nal apontada pelo verea

dor, ele cita despesas com
ações e serviços públicos
dé saúde no montante de

res após 23 anos. "Duran

te todo esse período, os

funcionários foram contra

tados pelo presidente
como cargos de confian

ça. Agora, essa situação vai
mudar", esclarece Pava

nello. São quatro faixas sa

lariais, que variam de R$
1.263,83 a R$ 637,96.

Além do concurso pú
blico, o presidente do

Legislativo anunciou ainda

outras novidades, como a

informatização completa da

R$ 1.765.892,23, represen
tando 14,45% da Receita

de Impostos, quando o

percentual mínimo a ser

aplicado seria de 15%,
além de despesas no mon
tante de R$ 14.555,68, re
alizadas sem licitação, au
sência da lei que fixa os

subsídios dos agentes po
líticos; servidores públicos
municipais em número de

c�nco, � disposição de en

tidades filantrópicas, com
ônus para a origem; nome
ação de 15 servi�ores para'
cargos comissionados, sem

atribuições de direção" che
fia ou assessoramento;

contratação de pessoal, em
número de 43, por prazo
determinado, com funda

menta em Lei Municípal,
sem o atendimento de ne

cessidade temporária e

sem a caracterização de

excepcional interesse públi
co.

adores, que durante todo

esse tempo esteve estagna
da. Uma cidade do porte de

Jaraguá do Sul merece uma

sede de Legislativo de acor

do com o seu potencial eco
nômico e número de habi

tantes", argumentaPavanello.
Ele informou ainda que a

ampliação do prédio, pre
vista inicialmente, não vai

mais acontecer, mas afuma
que também serão contra

tados assessores para cada

vereador.

Entre as irregularidades
de ordem legal, o vereador
Evaldo João Junckes cita

despesas classificadas im

propriamente em progra
mas de ensino, no valor de

R$ 12.496,59; divergência
entre o saldo da dívida ati

va no setor de tributação e

o registrado, pela contabi

lidade, no montante de R$
1.919,821,98; ausência de

providências com vistas a

cobranças administrativas e

conseqüente responsabi
lização do prefeito anteri

or pela prescrição da dívi

da ativa.

Também foram detec

tadas irregularidades de

ordem regulamentar,
como ausência de remessa

mensal dos relatórios de

controle interno, ausência
de depósito bancário dos
recursos antecipados e au

sência de controle dos gas
tos com combustíveis.
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IINVESTIMENTO: GUARAMIRIM CONCEDE APOIO PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA POLONESA NA REGIÃO

Indústria da área metalúrgica
começa a funcionar em 2004

GUARAMIRIM - A par
tir de janeiro do ano que
vem, o município de
Guaramirim passará a con

tar com mais uma empresa
do setor metalúrgico. Trata
se da Fundição SPH, 'em_
presa que será instalada gra
ças à sociedade entre o bra
sileiro Sário Sasse e os polo
neses Boguslaw Pikorski e

Heinrich Haerling, que estão
investindoR$l,7milhão, sen
do que 90% do capital é dos
poloneses. A instalação da

Fundição SPH foi anuncia
da pelo sócio brasileiro na

coletiva semanal concedida
pelo prefeito Mário Sérgio
Peixer, na última quinta-feira.

A Prefeitura de Gua

ramirim, através da Secreta-
(1') ria Municipal de Desenvol

vimento Econômico, está
dando total apoio a nova

indústria, que vai gerar 63

.. Fotos: Cesar Junkes

Maurici Zanghelini(D) e o sócio brasileiro Sário Sasse

empregos diretos, sendo 48
na área fabril e 15 na área
administrativa. A Fundição
SPH será instalada em área
de 10 mil metros quadra
dos, localizada às margens
da BR-280, na altura do
Bairro Caixa D'água.<'

De acordo com o em-

presário Sário Sasse, a fun
dição vai fabricar platôs de

embreagens, peça usada

pelo setor automotivo. A

intenção, segundo Sasse, é

fornecer as peças para as

montadoras de automóveis,
numa produção estimada
em sete mil toneladas por
ano, a partir de janeiro do
ano que vem.

O empresário brasileiro
explica que a escolha por

Guaramirim deve-se ao alto

grau de especialização da

mão-de-obra local e tam

bém pela localização do

Município, considerada ex

celente devido à proximi
dade com o Porto de São
Francisco do Sul, Itajaí e

Paranaguá. Outro fator é a

matéria-prima utilizada nas

fundições, abundante de
boa qualidade.

O secretário municipal
de Desenvolvimento Eco

nômico, Maurici Zan

ghelini, informa ainda que
há pelo menos 20 outras

empresas interessadas em

instalar-se noMunicípio, na
área industrial reservada

pela Prefeitura para a insta

lação de empresas, onde a

administração municipal
oferece área de 294,8 mil

metros quadrados, além de
incentivos fiscais. (MHM)

Preço do pão francês não teve redução em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

Com o dólar em queda, os
empresários do setor de pa
nificação esperavam pela
redução no preço dos ingre
dientes do pão francês, um
dos principais alimentos da
mesa do brasileiro. Mas os

valores dos produtos não

acompanharam a baixa da
moeda norte-americana.
Até mesmo o preço dos
ovos seguiram o aumento

do dólar. A desculpa dos

produtores foi que o preço
do milho. também subiu.

De acordo com a res

ponsável pela panificado
ra do Posto Mime, da

.

Walter Marquardt, Maria
Amélia Reichert, por en

quanto ainda não existe

li
,
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O preço do pão francês resultou em queda no consumo

nenhuma posição concre

ta dos fornecedores de
baixar o preço dos ingre
dientes, bem como dos

panificadores em diminuir
o preço do pão francês. Há

quatro anos, o preço da
saca da farinha de trigo de

50 quilos custava R$ 18,00,
em dezembro do ano pas
sado, R$ 79,00, e, atualmen
te, passou a valer R$ 69,00.
Maria explica que, com
uma saca de 50 quilos, o
panificador consegue pro
duzir cerca de 1,2mil pães,

com o custo entre R$ 0,20
(praticado pela Rede de

Postos Mime) e R$ 0,25
(tabelado pelo Grupo de
Panificadores de Jaraguá
do Sul). Segundo ela, a

grande quantidade de im

postos e taxas e as contas

de água, luz, telefone, salá
rios e gasolina para os veí

culos de entrega conso

mem toda a possibilidade
de diminuição nos preços.
"Nossa esperança é que,
com a redução dos com

bustíveis, o gás de cozinha
também sofra a queda e

impulsione o preço dos
insumos para baixo, uma

vez que apenas a queda do
dólar não foi suficiente",
diz. (JULIANA ERTHAL)

IN
REDUÇÃO
Pela 1 a

vez em quatro meses, os preços da gasolina e

do diesel serão reduzidos nos próximos dias pela
Pettobras. O anúncio foi feito na última quarta-feira,
pela estatal, que não divulgou qual será o percentual
de queda. A assessoria de imprensa da empresa in
formou que a redução será inferior a 10%. O anún
cio acontece no mesmo dia em que o Banco Central
decidiu manter a taxa de juros básica por causa da
resistência da inflação. Já o presidente da empresa,
José Eduardo Dutra, afirmou que a queda dos pre
ços da gasolina e do diesel não deverá passar de um

dígito, ou seja, a possibilidade é de um recuo de, no
máximo,9%.

PALESTRA
O Núcleo das Instaladoras Elétricas da Acijs (Associ
ação Comercial, e Industrial de Jaraguá do Sul), em

parceria com a Weg Acionamentos, promove, no dia
29 de abril, a palestra técnica "Comando e Proteção'
de Motores e Proteção de Circuitos Elétricos". A

palestra é gratuita e inicia-se às 19 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de ]araguá do Sul). O palestrante
será o engenheiro Paulo Roberto Braz. Após o even

to, será servido um coquetel aos presentes. As inscri

ções devem ser feitas pelo telefone (47) 275-7012 ou

através do e-mail jordana@acijs.com.br.

METALMECÃNICA
O Núcleo de Metalmecânica da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e Apevi (Asso
ciação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) promove, de 28 de abril a 10 de junho, das

19 às 22 hóras, curso de Leitura e Interpretação de

Desenho Mecânico. O instrutor éJandir Fritzke e será
realizado no Senai (Serviço Nacional de Aprendiza
gem Industrial). O investimento é de R$ 120,00 para
integrantes do núcleo, R$ 160,00 para associados

Acijs/Apevi e R$ 200,00 para não associado. Mais

informações no telefone 275-7012. As vagas são li

mitadas.

ISO 9001
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empre
sas 40 Vale do Itapocu) promove o curso de 'Inter

pretação e Implantação da ISO 9001'cujo objetivo é

capacitar profissionais para o entendimento dos re

quisitos visando a sua implantação de forma simples
e objetiva. O instrutor será José Luiz Alvarenga, dire
tor consultor da Quality Progress, desde !1993. Este
treinamento' é dirigido aos gerente, chefias e

facilitadores que estão ligados à implantação dosre

quisitos da ISO 9001:2000. Mais informações podem
ser obtidas no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul) ou através do e-mail apevi@uol.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Merchandising. aumentando
a comprq por impulso
Merchandising é a ferramenta ideal para estimuÍar o

desejo de compra dos clientes, Pormeio de suas inúmeras

técnicas empregadas no ponto de venda, clientes e pro
dutos ficam mais próximos, A maior parte das compras

realizadas atualmente é por impulso, O consumidor entra

na loja só para dar uma olhada e acaba saindo com algum
pacote na mão, Ele não planejou a compra do produto
nem sentia necessidade de comprá-lo anteriormente, mas

a compra simplesmente ocorreu devido a algum estímu

lo dentro da loja que o levou a isso. Esse estímulo pode
ser chamado de técnica de merchandising, por meio da

qual o consumidor nem imagina que é influenciado.
'

O trabalho de merchandising explora tanto a apre

sentação do produto - melhor exposição, combina

ção de cores, organização nas prateleiras - quanto à

apresentação do ambiente � cheiro da loja, músicas,
temperatura. O objetivo do lojista é atrair o consumi

dor para todos os cantos da loja e influenciá-lo a com

prar suas mercadorias.

Algumas dicas rápidas para seduzir seus consumido
res na arte de comprar:

- está comprovado que, se houver uma mesa com

mercadorias a poucos passos de entrada da loja, as pes

soas vão parar e olhar;
- dentro das lojas às pessoas têm a tendência de

andar para a direita. Coloque as mercadorias em desta

que desse lado;
- torne o ambiente agradável: temperatura adequa

da, cheiro de perfume e música aprazíveis. Isso propicia
o consumidor a passar mais tempo dentro da loja e,

j quanto mais ele estiver lá, mais ele tende a gastar. A loja,
também, tem de ser extensão da casa, onde o cliente

possa sentar ou tomar uma água.
- sinalize muito bem as ofertas;
_:__ outra boa medida para atrair clientes é eliminar as

barreiras físicas, como os degraus, por exemplo. Au
mente as portas, alargue as áreas de circulação e crie ca

minhos a serem seguidos. Faça um layout sugestivo, or

ganizado e com seqüência lógica;
- faça com que as pessoas possam tocar as merca

dorias, coloque etiquetas com preços e muitos displays
mostrando as peças;
- evite expor produtos amarrotados. Quando bem

passados causam boa impressão;
- explore as áreas próximas ao caixa com produ-

tos novos, tendências atuais ou de pequenos valores.

- mantenha os produtos sempremuito bem iluminados;
- nunca deixe poeira nos produtos;
- monte sugestões de combinações de peças;
- não deixe cartazes de preços rasgados pela loja.

Onformativo Marisol).

oricultura
Isaflor

Flores Arranjos e Coroas

(47) 275-0058/9101-1778
Rua: c.}PrOCÓPiO Gomes de Oliveira, 1066 - Sal.. 3" JaraHull do Sul
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Agências de Turismo aguardam a volta dos parcelamentos

A expectativa, segundo
Karla, é que haja o retorno

das facilidades de pagamen
tos aos clientes, medida que
se extinguiu meses antes do

ataque aos Estados Unidos.

"Esperamos que o turismo

de lazer também se desen

volva na cidade, haja vista

que cerca de 90% das reser

vas são realizadas com as

empresas, o chamado turis

mo de negócios", diz. Na
sua opinião, a redução no

poder aquisitivo das pesso-

as refletiu diretamente na di

minuição nos índices de vi

agens, constatados pela agên
cia desde o início do ano.

MERCADO - A Varig e

a TAM efetuaram uma fu

são visando, acima de tudo,

ganhar o mercado e. redu

zir o preço das passagens,

e, assim, competir frente a

frente com as empresas aé

reas GOL e Vasp. Um dos

I TURISMO: AGÊNCIAS AUMENTARÃO FATURAMENTO SOMENTE NO SEGUNDO SEMESTRE

Redução no preço do querosene

não teve impacto nas passagens
}AMGUÁDO SUL-Nas

empresas aéreas, onde os

combustíveis representam
35% dos custos, a redução
do preço do querosene,
anunciado pela Petrobras,
não teve grande impacto por
causa da crise do setor. De

acordo com a sócia-gerente
da Haustur Turismo, Karla

Schacht, a queda do dólar e
a redução no preço dos

combustíveis vão refletir nas

passagens aéreas somente

daqui há um mês, e há pre
visões que, no segundo se

mestre deste ano, todos os

segmentos da economia, in

clusive o turismo, terão ace

lerada ascenção. Karla lem

bra, no entanto, que na bai

xa temporada os preços
dos pacotes chegam a redu

zir em até 37%. Uma via

gem para Porto Seguro, por
exemplo, o pacote médio

custa atualmente em torno

de R$ 890,00, por pessoa,
enquanto que, nos períodos
de veraneio, o mesmo pa
cote sai por R$ 1,3 mil.

. '. . .

pnme1ros comprom1ssos

assumidos pelo presidente
Lula, depois do Ministério

do Turismo, o PNT (plano
Nacional de Turismo) será

lançado nesta terça-feira, dia

29, juntamente com o mi

nistro do Turismo,Walfrido

dos Mares.

O plano prevê gerar 1,2
milhão de novos empregos

no setor e ampliar em 30%

a oferta de produtos turísti-

cos para comercialização,

geração de US$ 8 bilhões

em divisas, além do aumen-

to para 60 milhões de de

sembarques nos vôos do

mésticos e 9 milhões de tu

ristas estrangeiros no Brasil.,
O PNT vem sendo

construído há três meses e

contou com a participação
dos governos federal, esta
duais e municipais, organi
zações não-governamentais,

o

iniciativa privada e universi

dades. Constitui-se de um

conjunto de produtos e ser

viços que permite a partici
pação efetiva do País no ce

nário turístico mundial e à

expansão domercado inter-
no. (JULIANA ERTHAL)

Expectativa para o inicio da 1 a Oficina de Moda

}AMGUÁ DO SUL - A

área de moda do Senai

(Serviço NacionaI de

Aprendizagem Industrial)
realiza, nos dias 6 de maio

a 10 de junho, das 13 às 15

horas, a 1 a Oficina de

Moda. De acordo com a

consultora Oara de Jesus, a
oficina é destinada ao aper

feiçoamento dos profissi
onais da área. "O evento

abordará os conceitos e os

contextos damoda", acres
centa a professora. Segun
do ela, a unidade pretende
realizar uma ofidna por
bimestre. Os próximos te-

Professores de estilismo Oarà de Jesus e Luciano Soveral

mas que serão abordados

são, Ecodesing e o Labo

ratório de Criatividade.

O objetivo do Senai é

estimular os profissionais e

as empresas, da região à

reciclagem teórica e ao de

senvolvimento do poten-

cial criativo, incentivando a

criatividade e a reciclagem,
afirma o professor de

estilismo Luciano Soveral,

''As oficinas de moda tam

bém terão a finalidade de

orientar as empresas a bus

car diferencial de qualida
de na indústria, comércio
e serviços", diz. Profissio
nais que tiverem interesse

em participar das oficinas

podem obter mais infor

mações ou realizar as ins

crições na secretaria do

Senai, ou pelo telefone 372-
9500, ou ainda no Senai

on-line 0800 481212. (JE)

OL o J A S

�BREITHAUPT

In] Shopping Center
110 BREITHAUPT
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APOSTA: QUANTO MAIS NÚMEROS ESCOLHER, MAIORES AS CHANCES DE GANHAR A BOLADA

Lotéricas esperam atender
centenas de pessoas hoje

]ARAGUÁDO SUL-Pela
décima vez consecutiva o

prêmio da Mega-Sena acu

mulou. A estimativa é que a

bolada ultrapasse R$ 30 mi
lhões para quem acertar os

seis números que serão sor
teados hoje, às 20 horas, no
Caminhão daSorte, que per
manece em ] ales, cidade
paulista onde também foi
realizado o último concur

so. O sócio-proprietário da
Lotérica ]araguá, ]osinaldo
César Martins, espera aten

der centenas de pessoas du
rante todo o dia de hoje,
pois as apostas podem ser

feitas até às 13 horas.
Martins acrescenta ain

da que muitos apostadores
preferem incluir-se nos gru
pos de bolões, que varia de

R$ 5,00 a R$ 120,00 a

cota. Assim, por exemplo,
ao serem realizados 20 jo
gos de nove dezenas, sig
nifica dizer que 22 pessoas
apostaram R$ 120,00 cada,
e a probabilidade de acer

to é ainda maior. De acor

do com a assessoria deim

prensa da Caixa Econômi
ca Federal, com a bolada
do concurso, o ganhador
poderá ter um rendimen-

O prêmio da Mega-Sena acumulou pela decima vez consecutiva
Fotos: Cesar Junkes

to mensal de aproximada
mente R$ 293 mil, caso

venha a aplicar todo o prê
mio na caderneta de pou
pança, um ios investimen- ,

tos oferecidos pela Caixa.
Somente com esse rendi
mento, a pessoa poderia
adquirir seis casas, no va

lor de R$ 50 mil cada, ou
investir na compra de 16

, carros populares.
A empresa "A gazeta da

sorte" constatou que os

números mais sorteados da

Mega-Sena são: 5 e 16' (50
vezes); 23 (58 vezes); 24 (57

vezes); 41 e 53 (55 vezes);
43 e 54 (54 vezes) e 33 e 42

(53 vezes). Os números que
menos foram sorteados
são: 19 e 48 (36 vezes); 3

(35 vezes); 18 (34 vezes); 9
(32 vezes); 8 (30 vezes) e 39
(26 vezes). Os números sor
teados poderão ser confe
ridos no si te da Caixa.

(ww.caixa.gov.br /loterias),
às 21 horas de hoje.

SOCIAL - Assim como

as demais loterias da Caixa,
a Mega-Sena, além de dis
tribuir prêmios aos acer

tadores, repassa grande parte

das arrecadações para os

programas sociais do go
verno federal. Atualmente,
cerca de 220 mil universitá
rios brasileiros são benefici
ados com recursos repassa
dos das loterias para o Fies/
MEC para financiamento de
curso superior. Além disso,
as loterias participam do de
senvolvimento dos esportes
olímpicos e paraolímpicos
brasileiros. Ao todo, somen
te em 2002, as Loterias da
Caixa repassaram mais de
R$ 1,3 bilhão para a área
social. (JULIANA ERTHAL)

o que você faria com R$ 30 milhões?
_

Luis Carlos Flor de Sil

va, 36 anos - auxiliar de

topografia
"Não faço idéia do quan
to representa 'este dinheiro,
mas se ganhasse continua
ria trabalhando e, quem
sabe, até fundaria um jor
nal (risos)" - referindo-se
na possibilidade de abrir

algum empreendimento.

Adelina Garcia, 49 anos
- doIar
"Constantemente estou

apostando e baseio-me em
datas especiais relacionadas
com minha vida e de mi
nha família. Se eu fosse a

felizarda, faria, com o prê
mio da Mega-Sena, um
plano para saúde."

Valmor Vieira, 53 anos

- fotógrafo
''As pessoas são testemu

nhas que, se eu ganhar R$
30 milhões, 50% deste di
nheiro vou destinar a doa

ção. Há alguns dias, acertei
18 pontos da lotomania e

recebi R$ 3 mil. Estou
com muita sorte."

Mário da Silva, 41 anos

- operador de prensa
"Raramente aposto. Mas
se eu tirasse este dinheiro
iria investi-lo em negócios
e destinar boa parte para
instituições de caridade.
Marco os números con

forme vêm a minha men

te e não acredito em su

perstições."

Curso de qualificação
de barman foi sucesso

]ARAGUÁ DO SUL - O

.Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial)
encerrou, na última terça
feira, uma turm� do curso

de Barman, sendo que al

gumas aulas foram realiza
das na Unidade Móvel
localizada nos fundos do
Museu Emílio da Silva __:_

e outras nas dependências
do Restaurante Antibes. O
curso tem como objetivo,
de acordo com a profes
sora Darci de Oliveira Pe

reira, aprimorar o profis
sional, também conhecido
corno barkeeper ou

bartender, Segundo ela, o
profissional deverá ser ca

paz de aplicar as regras de

higiene pessoal e am

biental, operar equipamen
tos e utensílios, utilizar o
vocabulário técnico, recep
cionar o cliente, preparar,
montar e apresentar diver-

sos tipos de bebidas,
"Deve, acima de tudo, pre
parar coquetéis, conhecer
sua classificação e finalida
de", enfatiza.

O professor Emerson
Muller, também minis
trante do curso, acrescen
tou que os alunos tiveram
a oportunidade de apren
der como proceder na pre
paração do serviço: rnise

em-place do bar (expres
são francesa utilizada para
indicar o conjunto de ope
rações ou tarefas necessá
rias para colocar no lugar
os elementos ou utensílios
necessários na execução de
um trabalho ou serviço),
atendimento ao cliente, pre
paração do pedido e en

cerramento do serviço. ''A
capacitação deste profissi
onal é importante para a

qualidade do serviço pres
tado ao cliente", acredita.

Flávio M. Ueta

Profissionais prepararam variedades de coquetéis

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
BARRA DO RIO MOLHA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEiÇÃO
DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

A Associação de Moradores da Barra do Rio Molha
convoca os sócios-moradores no bairro Barra do Rio
Molha, para eleição dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal, que será realizada no dia 10 de Maio
de 2003, às 15:00 horas, tendo por local o Parque
Municipal de Eventos (AGROPEQUÁRIO) em Jaraguá
do Sul. Nos termos do art. 16 dos Estatutos Sociais
as chapas deverão ser apresentadas 7 (sete) dias
antes das eleições, com a assinatura de no mínimo
10 (dez) associados e apresentadas ao presidente
da Diretoria, que reside na rua Francisco Klosowski,
333, Barra do Rio Molha, nesta cidade.

Jaraguá do Sul, 26 de abril de 2003.

Célio Pereira
Presidente
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"Noventa por alguma coisa" é o

nome da exposição que o artista

plástico e publicitário Alexandre
Meldau, 29 anos, está apresentando
desde a terça-feira desta semana, na
Biblioteca Padre Elemar Scheidt, na
Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). São desenhos feitos
em nanquim e caneta hidrocor que

refletem o universo dos boêmios, das
pessoas que gostam da noite e dos
bares. As obras não chegam a ser

sombrias, mas algumas retratam a

solidão do ser humano, quando se

está cercado de outras pessoas.
Mesmo assim, Meldau garante que
não teve a pretensão de passar uma
mensagem, muito menos de expressar
tristeza ou solidão. "São apenas

desenhos, que nascem da minha imagi
nação. São imagens que se fixaram na

minha mente", justifica o artista.
Desenhista nato, Meldau informa

que esta é a primeira exposição de
. sua vida e se diz muito feliz com a

oportunidade de mostrar o que sabe
fazer, exatamente em um espaço

onde circulam pessoas formadoras de

opinião. "Acho muito importante a

Alexandre
Meldaué

publicitário,
gosta de

fotografia
e desenha

por

Exposição foi inauguradaesta semana, na
Uneri, onde permanece até o dia 16 demaio

por
alguma
coisa"

Unerj dispon�bilizar esse espaço para
os artistas. E democrático e funciona
bem para divulgar a produção artísti-

ca de Jaraguá do Sul e região",
afirma Meldau. Boa parte dos dese
nhos é ampliada, o que deu mais

dramaticic;fade às obras, um efeito
considerado interessante pelo autor.

A paisagem urbana e as pessoas
idosas são definitivamente as prefe
rências do artista. Na avaliação de

Meldau, a paisagem urbana vem do
fato de ele próprio ser uma pessoa
basicamente urbana e, no que se

refere aos idosos, a preferência é
devido aos traços, como se cada pes
soa, com o passar do tempo, carregas
se as marcas das experiências nas

linhas do rosto e na postura do corpo.
Sobre o nome da exposição, que

tem despertado a curiosidade das
pessoas que visita", a biblioteca,
Meldau esclarece que não existe

mistério. "Como alguns desenhos são
ampliados, o noventa significa o tama
nho máximo alcançado", justifica o

artista.
Alexandre Meldau é natural de

Curitiba (PR), mas mora em Jaraguá
do Sul desde 1978. Tem no desenho a

sua principal atividade e teve uma
obra selecionada pára a "Perspectiva
2003", que acontece na Scar (Socie
dade Cultura Artística), partir do dia
16 de maio, quando a Scar será ofici-
amente inaugurada. Formado em

Publicidade e Propaganda pela Furb
(Universidade Regional de Blumenau),
Meldau trabalha na Scar, no Departa
menta de Marketing da instituição.

•

•

••
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Jogo suspenso
("' A Globo pretendia exibir um jogo de perguntas

e respostas, comandado por Pedro Bf'al, logo
após o "Fantásti co ", mas a idéia foi

engavetada. A idéia é exibir filmes enquanto
não se decide o formato do novo programa. Será
que o Bial vai voltar para o "Fantástico"?

King Kong
Após concluir a triologia \\0 Senhor dos

Anéis" com o lançamento do último filme da
série \\0 Retorno do Rei", no dia 25 de

dezembro deste ano, o diretor Peter Jackson
estará preocupado com um outro antigo

sonho: a direção de uma nova refilmagem de
"Kinq I<ong". O diretor afirmou que as

filmagens ocorreram apenas na Nova
Zelândia, com os prédios da cidade de Nova
Iorque sendo criados em estúdio, com auxílio

de computação gráfica.

Fofoca x realidade
Enquanto que Paloma Duarte e Rodrigo Santoro negam
qualquer envolvimento, o casal tem sido cada vez com

mais freqüência pela noite carioca, indicando que
existe mesmo um romance rolando entre eles. Por outro

lado, o ex-marido Marcos Winter tem se desdobrado
em atenção com ela, o que denuncia uma suposta
reconciliação. Vai entender.

Convite recusado
o "Ouem Quer Casar Comigo", do "Dcminqo Legal"
(SBT), queria a campeã de windsurf, Dora Bria, na

atração. N o entanto,' a moça genti Imente decl inou
do convite.

Campanha pela paz
Cristiana Oliveira será a estrela da nova campanha de
uma famosa marca de lingeries. A atriz deverá aparecer
com lingeries brancas e roupas militares, sugerindo que
o amor e a paz são os sentimentos que devem nortear a

Humanidade.

Sempre juntos
Rafael Calomeni, o Expedito de "Mulheres

Apaixonadas", e Amanda Lee se conhecem há bastante
tempo; foram namorados, separaram-se e, agora estão

juntos novamente. Juntos e felizes. O ator também
comemora o seu sucesso na novela, a cada dia tem o seu

talento reconhecido pelas fãs.

SALA fILME/HORÁRIO GÊNERO

CARANDIRU
1 rsnco - 18hOO - 21hOO D

MOGLI - O MENINO LOBO 2

14h4S DES
2

CARANDIRU
16h30 - 19h30 D

3 ENCONTRO DE AMOR

lShlS - 17hlS - 19h1S - 21hlS C

GÊNERO

CARANDIRU
13h30 - I6hI5 - I9hOO - 2Ih45 D1

O APANHADOR DE SONHOS'
13h45 - I6h30 - I9hI5 - 22hOO T2

COMO PERDER UM HOMEM EM 10 DIAS

3 I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO C

JOHNNY ENGLISH
4 I3h30 - I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih30 D

MOGLI - O MENINO LOBO 2
I4hob

AMOR A SEGUNDA VISTA

I6hOO - I8hOO C5

RECÉM CASADOS

zonoo - 22hOO C I
.1

C

6 ENCONTRO DE AMOR
I4hI5 - I6h45 - I9h40 - 2Ih55

-AVENTURIl/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAIXY
F - ACÇÃri R - ROMANCE!P - RJUCIAL/Dc -OOCUMENTÁRIO

fILME/HORÁRIO

1

L

CARANDIRU
13h30 - I6hI5 - I9hOO - 2Ih45 D

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

2 C

RECÉM CASADOS
13h45 - I5h45 - I7h45 - I9h45 - 2Ih503

CORREIOno POVO]
Aqui tem informação! I
Ligue e confira 371-,1919 1

�._----------��--�
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I SUPERAPETITE GB ED�ÇÕES POR AGNÊZ HASSE

I
DOLORESAvlLLON Esticando a Semana Santa

Não desperdice
INGREDIENTES:

Dois quilos de mandi ou bagre, em

postas;
2 colheres (sopa) de Fondor Maggi;
5 colheres (sopa) de óleo;
12 pimentas verdes cortadas em

rodelas e com as sementes;
8 dentes de alho, em fatias;
um quilo de tomates maduro, sem

pele e sem sementes, picados;
5 folhas de louro;
1 alho-poró cortado em fatias;
5 colheres (sopa) de azeite de oliva;
300 gramas de batatas pequenas
(aproximadamente 20 batatas);
2 cebolas grandes cortadas em

rodelas grossas;
1 colher (sopa) xicara de farinha de
mandioca

- Para conservar a salsa fresca, lave,
deixe secar e corte bem fininho. De
pois guarde num vidro, coberta com

óleo.

- A parte branca da melancia pode
ser usada para fazer doce, que se

prepara como o doce de mamão ver

de.

- Para que a farinha de trigo guar
dada não encaroce, acrescente-lhe
um pouco de sal.

- Use as folhas de salsão seca como

condimento em sopas, molhos de sa

ladas e cozidos.

- Sirva as saladas separadas dos
molhos. Dessa forma, os restos po-

I dem ser guardados separadamente,
servindo para outros pratos.
- Ossos de bisteca podem ser usados
para dar sabor a sopas, caldos e

ensopados.
- Bolo velho pode ficar novo se mer

gulhado no leite frio e assado 'em
forno médio. Para mantê-lo bom por
mais tempo é só embrulhar com toa
lha úmida e guardar em lugar fres
co.

Sirva oMandi da Zinha
bem quente, acompanhado de arroz

branco e salada

nhe em fogo brando, sem mexer, por aproximadamente 20·
minutos, ou até que o peixe e a batata estejam cozidos.

Destampe a panela, acrescente a cebola, o orégano e cozi
nhe por mais 10 minutos, com a panela tampada. Na hora
de servir, coloque o peixe numa telha ou numa vasilha de
barro aquecida. Prepare o pirão com o caldo do cozimento
obtido (aproximadamente 2 1/2 xícaras de cha); adicione
ao caldo a farinha de mandioca e leve ao fogo brando me

xendo até engrossar. Sirva bem quen�e.

Preparo: Tempere as postas de peixe com 2 colheres de
Fondor e deixe tomar gosto, pelo menos, 30 minutos. En

quanto isso, prepare o molho: numa panela gr�nde, aque
ça o óleo e doure as pimentas e o alho. Adicione os toma

tes e deixe cozinhar em fogo brando, até que se desman
chem. Coloque então o louro, 2 colheres (sopa) de Fondor
Maggi, mexa bem, tampe a panela e deixe cozinhar por
cinco minutos. Em seguida, acrescente o alho-poro, o azei
te, as postas de peixe e as batatas. Tampe a panela e cozi-

- As folhas de cenoura são

riquíssimas em vitamina A e devem
ser aproveitadas para fazer bolinhos,
sopas, ou picadinhas em saladas. O
mesmo se pode dizer das folhas du
ras de salsa.

- O vinho azedado pode ser aprovei
tado como vinagre.
- O alho é sempre muito caro. Evite
as perdas, transformando-o em pas
ta.

IDICAS DE BELEZA

Maquiagern anti-envelhecimento
- Não jogue fora os talos de agrião,
pois ele tem muitas vitaminas. Lim
pe, pique e refogue com temperos e

ovos batidos.

Retinol, Palmitato de Retinila, Beta - Caroteno, Extra
to de Soja, Manteiga de Karité, Extrato de Semente de
Girassol são ingredientes conhecidos e reconhecidos como

agentes antiidade, diminuem os efeitos dos famigerados
radicais livres sobre a pele.

Imagem estes ingredientes aliados a difusores óticos
que reduzem a aparência de linhas finas, rugas e poros
dilatados;

todos juntos num único produto para maquiagem.
A nova base proporciona aumento da maciez, da sua

vidade e da radiância da pele, além de manter a elasticida
de e firmeza.

Melhores resultados são obtidos com o uso contínuo
do produto, que além de maquiar funciona como um ver

dadeiro tratamento de beleza.

Disponível.em seis tonalidades, não apresenta aquele
resultado artificial no rosto, ao contrário, proporciona à

pele um brilho natural ao mesmo tempo em que incobre

imperfeições. Testada dermatológicamente, não é oleosa
e tem FPS 12.

- Para se tornar fresco o pão ama

nhecido, basta umedecê-lo levemente
com água ou leite e levar ao forno
quente por alguns minutos.

- Restos de verduras podem dar um
delicioso suflê. Use folhas de beter

raba, cenoura, nabo ou rabanete.
Veja como é fácil preparar: 2 xíca
ras (chá) de folhas bem lavadas,
cozidas e picadas; 1 xícara (chá) de

leite; 2 colheres (sopa) de farinha
, de trigo; 1 colher (sopa) de marga
rina ou óleo; 3 ovos; sal a gosto.
Misture o leite, a farinha de trigo e

a margarina ou óleo. Leve ao fogo
mexendo sempre até engrossar. Re
tire do fogo, acrescente as gemas e

as folhas, rnsiturando bem. Coloque
as claras em neve, msiturando cui
dadosamente. Leve ao forno para
assar em fôrma untada, até dourar.

A Beyond Color Base Revitalizante é um produto inovador e

possui ingredientes antiidade
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reduz riscos de compl i cações na 9 ravi dez

Uma em cada dez mulheres grávidas que desenvolve
hipertensão e edema nas pernas durante a gestação,
quando não tratadas, podem evoluir para eclâmpsia,
problema potencialmente fatal que provoca convulsões
no final dagestação ou na primeira semana após o parto.
Um estudo realizado na Universidade de Washington,
em Seattle (EUA), em seus resultados preliminares,
sugere que o consumo de alimentos ricos em vitamina C
ou a ingestão de suplementos do nutriente durante a

gestação pode reduzir este risco. Esta hipótese foi
levantada 'uma vez que os médicos acreditam que o pré
eclâmpsia seja provocada pelo estresse oxidativo
vascular e a vitamina C é um antioxidante. A partir daí,
os pesquisadores começaram os estudos analisando a

dieta de 109 mulheres com pré-eclâmpsia e de 259
gestantes saudáveis, antes e durante a gravidez.

. O estudo indicou que as voluntárias que relataram
consumir um número inferior às cinco porções diárias
recomendadas de frutas e legumes durante o ano anterior
ao parto foram quase duas vezes mais propensas a ter

pré-eclâmpsia. As mulheres que ingeriram menos de 85
mg de vitamina C por dia, consumo diário recomendado
para adultos, apresentaram uma tendência duas vezes

maior a desenvolver o problema na qestação, O estudo
também mostrou que as grávidas que apresentavam
níveis sangüíneos menores de vitamina C durante o

trabalho de parto foram quatro vezes mais propensas a

receber o diagnóstico de pré-eclâmpsia que as pacientes
com níveismais altos do nutriente.

A idade da grávida, a quantidade de calorias
consumidas por ela e a existência ou não de excesso de
peso antes da gestação não influenciaram os resultados
do estudo, que foram apresentados em um artigo
publicado na edição de julho da revista "Epidemioloqy"
e, apesar de promissores, ainda precisam ser

confi rmados.

TI
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SEGUNDA - Júlia e Pedro concordam em deixar

Cabeção e Maumau ficarem no quarto com eles.

Victor e Kiko curtem o acampamento. Heitor, o

novo professor de educação física do Múltipla,
treina judô com Murilo, seu filho. Júlia e Pedro

ficam furiosos ao ver que Cabeção e Maumau

estão passeando em vez de procurar a peça do

carro. Victor garante a Kiko que quer conhecer

uma menina especial. Júlia e Pedro conhecem

Carla e Luisa. Afonso não consegue encontrar

alguém para ocupar seu lugar como diretor do

colégio. Drica, Solene e Thaíssa lamentam sua

falta de sorte no amor. Victor descobre que as

fotos que mandou revelar foram trocadas. Luisa

vê as fotos de Victor e se encanta com ele.

SEGUNDA - Van Van reza agradecendo pela
recuperação de Juca. Léo manda Sol parar de

tentar conquistar seu namorado. Bruno revela
a Vinícius que roubaram o seu dinheiro. Benigno
avisa a Vitória que ele tem que fazer exames

para saber se está realmente bem. Antônia
garante a Joaquim que não sentiu nada por
Juca ao tratar dele. Bruno pega o dinheiro que
Antônia havia deixado para Guadalupe fazer

compras. Neném avisa a Antônia e Joaquim
que Bruno tinha dinheiro quando levou o carro

para consertar. Guadalupe vê que o dinheiro

desapareceu e teme que Tobias o tenha

apanhado. Vinícius pede que Modesto lhe dê
dinheiro para ele pagar a Rosemary. Heloísa vê
a cena. Tobias fica revoltado com a suspeita
da mãe. Léo avisa a Antônia que sumiu dinheiro
seu também. Dinorá percebe que seu dinheiro

desapareceu. Antônia e Joaquim perguntam a

Bruno se ele roubou o dinheiro.

NOVELAS

o BEIJO DO VAMPIRO- 19 h 21 h

SEGUNDA - Mina desiste de morder Rodrigo.
Godzilla se recusa a levar Nadir para Maramores.

Pandora e Renato se beijam. Nosferatu
transforma Isaura, Marta e Victor em bibelôs,
quebra-os em seguida, misturando os cacos.

Matilde conta as novidades da fazenda para
Lívia. Zeca e Bia ficam perplexos quando vêem

Pandora e Renato se beijando. Bia briga com

Zeca quando ele elogia Pandora. Armando adora

saber que Baratão bateu em Roger ao saber do
romance. Zeca fica com pena de Renato, ao vê
lo tão apaixonado. Galileu aparece no quarto de

Zoroastra, mas como um fantasma, e pede que
ela continue tentando trazê-lo de volta. Rodrigo
sonha estar beijando Mina. Teima insiste e

Antunes concorda em ir ao cemitério levar flores

para Ciça. Nosferatu traz de volta Victor para

que ele cumpra uma missão. Bia avisa Renato

que Pandora está usando-o, mas ele não
acredita.

SEGUNDA - Luciana se indigna quando Laura

quer saber se ela ama mesmo César. Laura

garante que ela vai ser trocada por outra.

Raquel se 'assusta quando a campainha toca,
mas é Fred. Rodrigo tripudia de Laura. Estela

pergunta se Padre Pedro já se apaixonou e ele

confirma, para surpresa dela. Edwiges e Cláudio

namoram na piscina. Celeste comenta com o

marido que Gracinha é que devia estar com

Cláudio. Gracinha faz um trocadilho com o nome

de Edwiges, chamando-a de virgem. Edwiges
desabafa com Ana que não tem condições de

competir com Gracinha, ainda mais porque não

transa com Cláudio. Sílvia fica presa no elevador

com Caetano e quase passa mal. Leila

aconselha Heloisa a ir ao grupo de apoio MADAD
Mulheres que Amam Demais. César concorda

em dar dinheiro para Rodrigo entrar na

sociedade com Cláudio e Diogo.

CORREIODOPOVO SE

�IVA ÀS CRIANÇAS - SBT - 20:30 j
SEGUNDA - Simoninha aceita dançar com

Ãngeto.. O Dr. Fernando diz a Santiago Jr. e

Brisa que eles comeram alguma coisa que lhes

fez mal. As crianças lembrar quem Os dois

comeram chocolate e contam para a professora
Lupita que foram vítimas de uma brincadeira

do Damião. Damião mostra 'para seus amigos
um rato de brinquedo. Diogo Jr. conta para

professora Luplta que Damião está planejando
soltar um rato para assustar os colegas de

classe. A professora Verrugutnha leva Polidora

até a igreja e o faz prometer que nunca mais

voltará a beber. A direto comunica à professora
lupita que receberão a visita de um policial
responsável pelo trânsito. Damião solta o rato

na- sala de aula. As meninas se assustam e

Marisol finge um desmaio. Os alunos saem da

sala e Lupita socorre Marisol. Diogo Jr. deixa

Damião preocupada ao dizer que Marisol pode
sofre um ataque do coração.

QUARTA - Victor e Luisa prometem ficar juntos
para sempre. Drica finge dar em cima de Kiko.
Victor fica feliz ao saber que Luisa vai estudar
no Múltipla Escolha também. Maumau avisa a

Thaíssa que não vai perdoá-Ia por todas as

mancadas que ela deu com ele, deixando-a
triste. Drica, Solene e uma amiga aparecem ao

mesmo tempo num encontro com Kiko, deixando
o constrangido. Rômulo fica satisfeito ao ver
Victor apaixonada. Daniela sente um arrepia
quando Rômulo sai para encontrar-se com Paulo.
Solene e Drica brincam com Kiko, que fica
chateado. Maciel, o novo professor de geografia,
mostra que quer disciplina em sua aula. Paulo

e Victor voltam da viagem em carros separados.

QUARTA - Pedro garante a Léo que ia se

encontrar com 'Sol para esclarecer as coisas, e

ela aceita. Bruno afirma para os pais que vai
devolver o dinheiro', e acaba confessando que
faz "pegas" com o carro. Joaquim proíbe Bruno

de usar o carro e avisa que ele terá que
trabalhar para repor o que roubou. Hugo decide

seguir Elis até a casa dela. Pedro deixa claro

para Sol que gosta de Léo. Hugo vê Elis
conversando com Djalminha e pensa que ela
tem outro namorado em Formigas. Juca afirma

para Vitória que agora concentrará forças em

sua candidatura, deixando-o preocupado. Juca

planeja sua vingança contra as mulheres de
Formigas. Pedro deixa os filhos sozinhos para

poder sair com Léo. Vitória descobre que Léo e

Pedro foram numa boate. Antónia recebe um

recado de Sofia, pedindo que ela vá encontrá
la- na igreja de Formigas.

QUARTA - Zeca avisa que a batalha está para

começar. Pandora conta para Rodrigo que a

mãe é louca por ele. Zeca mostra para Lívia
uma seta de ouro, uma arma capaz de destruir

vampiros. Bóris fica chateado ao ver que Zeca"

voltou, mas acaba abraçando-o. Pandora garante
a Mina que Rodrigo é apaixonado por ela. Ela

se anima toda, mas depois se lembra que o

destino de Rodrigo será trágico. Roge" Lara e

Armando brigam, Matilde sai correndo e volta,

para a pensão. Roger resolve enfiar uma estaca

em seu peito, mas é impedida por Zeca, que
pede ajuda na luta contra Nosferatu. Cecília

aparece para Bóris, que pede perdão por todos
os seus crimes. Ela garante que a destruição
do vampiro é iminente. Ezequiel avisa a todos

que a guerra vai começar. Augusto e Carlos

pregam tábuas nas janelas da pensão e

distribuem água benta e estacas ..

QUARTA - O motorista pressiona Dóris a pagar
o seu prejuízo. Margareth acusa a escola de

ser permissiva, exige que Helena tome uma

atltube contra Santana e avisa que vai falar

com Lorena. Dóris pede socorro a Vidinha. Estela

fica furiosa ao saber que Dóris saiu com seu

carro. Helena avisa Santana que vai afastá-Ia

por um tempo. Ela implora para não ser demitida.
pois já não está mais trabalhando em outras

escolas. Estela demite Dóris, para alegria de

Eugênio. César, Luciana e Laura são obrigados
a sentar na mesma mesa na hora do almoço. A

diretora do colégio conversa com Téo e Helena
sobre alguns problemas que Lucas vem

apresentando. César convida Luciana para

passar um final de semana fora. Leopoldo
consola a neta que chora por ter perdido o

emprego. Margareth aguarda Lorena. Raquel
vê o carro de Marcos parado em frente à escola.

QUARTA - A empregada cai desmaiada. Patotas

e Torquata vendam os olhos de Simoninha e a

seqüestram. João diz ao Guilherme que sua

avó está muito doente e pede ao filho que o

acompanhe na viagem que fará para vê-Ia.

Marcela pede que levem Pichirilo com eles.

Paula fica sabendo que a filha foi seqüestrada.
Guilherme pede ao Lucas que fique com Pichirilo

enquanto estiver fora. Lucas e seus amigos
se unem para procurar Simoninha. Torquata
liga para a casa de Simoninha e pede ao Dr.

Fernando uma grande quantia em dinheiro pela
resgate da filha. Lucas e seus amigos dizem

ao Dr. Fernando que Pichirilo pode ajudar a

encontrar Simoninha. Ele dá um sapato da

(ilha para que Pichirilo cheire e possa seguir o
rastro da menina. Paula aconselha Fernando a

comunicar a polícia sobre o seqüestro da filha
mas ele não acha prudente fazê-lo.

SEXTA - Victor acusa Paulo de ter matado seu

pai. Daniela o repreende e é gentil com Paulo.
Afonso fala ao telefone com Linda. Paulo explica
a Daniela como foi o acidente. Daniela incentiva
os filhos a voltarem à vida normal. Paulo inclui
na matéria que estava escrevendo uma

homenagem a Rômulo. Daniela pede que Victor
a ajude a ver como está a situação financeira
deles. Heitor avisa/que o esporte praticado no

Múltipla será o jUdô.;,e que ele quer montar uma

equipe para disputar o intercolegial. Beta afirma
para Vinícius que está sofrendo muito. Afonso
teme perder seu emprego na universidade se

não conseguir i� logo para Vitória. Daniela
descobre que e�tã sem dinheiro.

SEXTA - Juca garante a Van Van que teve uma

alucinação e pensou que Rutinha fosse ela. Pedro

ganha o concurso e oferece sua vitória a Léo,
para raiva de Sol. Antônia revela a Tintim que
Juca a beijou e admite que ficou perturbada.
Bruno pede desculpas, mas Joaquim não alivia

seu castigo. Hugo avisa a Heloísa que vai aparecer
de surpresa na casa de Elis. Djalma, Vinícius e

Fátima decidem promover um encontro entre

Tintim e' Honório. Juca pede desculpas a Van

Van, é avisa que Rutinha não é sua amiga de

verdade. Rutinha garante a Modesto que foi Van

Van quem pediu para ela trazer a cueca para
Juca. Djalminha, Fátima e Vinícius trancam Tintim

e Honório num quarto, é eles acabamse amando.

Último capítulo

SEXTA - Heloisa se comove ao ouvir o

depoimento de uma mulher. Oswaldo avisa á

filha que ela vai ter que se mudar logo. Santana
manda o porteiro comprar uma garrafa de

conhaque e guarda no armário. Carlinhos ensina

passos de dança para Leopoldo, que se diverte.

Heloísa, sentindo-se desconfortável, vai embora
antes do final da reunião. Adelaide encontra a

garrafa ne armário e joga-a fora. Téo vaí jantar
na casa de Fernanda. Salete conta que 'um
anjo apareceu em seu sonho para dizer que
Téo ia se casar com Fernanda. Lobato, Lacerda
e Luigi visitam Santana. Helena e Hilda fica"l
felizes porque Heloisa pensa em voltar às
reuniões do MADA.

SEXTA - Lupita prdmete a Sofia que fará tudo

que estiver a seu alcance para que Marisol
não sofra com a sua partida. Damião conta
aos amigos a idéia que teve para a despedida
da professora. Lupita visita Marisol e conta o

motivo pelo qual terá que deixar a escola. Todos
os alunos se unem e conseguem convencer

Tito a emprestar algumas luzes artificiais. Ele
as empresta acreditando que está eogansndo
os meninos. A diretora dá início à cerimônia de

despedida da professora Lupita. Os alunos
cantam em sua homenagem. Damião acende
as luzes artificiais que exalam um terrível mal
cheiro obrigando todos a abandonar o recinto.

,

OS RESUMOS 005 CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃO DA EDIÇÃO DAS f\K)VElAS
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NASCIMENTOS,
III

1/4
João Vitor Demarchi

5/4
Gabriel José da Silva

7/4
Luka Garcia Pereira

Cauan Garcia Pereira

8/4
Ar.iane Verissimo Rosa

Marcelino

9/4
Lucas Rafael Pereira'

11/4
Amanda H offman do

Nascimento

'Érika Mahl Royes

12/4
Gabriele Carla Cordeiro

13/4

Anthony Patrick de Oliveira

Samantha Lourenço
Beatriz Ruysam

14/4 .

Fernanda Tribess Stricker
Patrick da Rosa

24/4
Flavia Alexandra de Souza
•
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Angular Foto-e Video

A linda Isabel Thais de Castro, filha de Cesar e Carla, será batizada
amanhã, na Igreja Matriz São Sebastião. Felicidades!

luiz Fernando Simes, cheio das poses, completou
mais um ano de vida ontem, com os parabéns de
todos os familiares

o sorridente luan Gomes da Silva comemora hoje
seu 10 aninho. Os pais, Roger e Taciane, estão lhe
desejando muita saúde e felicidade. "luan, você
é muito especial. Parabéns!"

Completa 5 aninhos, hoje, a simpática gatinha Angelina Medeiros,
com votos de muitas felicidades dos pais, Marcos e luisa, e das
irmãs. Parabéns!

No dia 20 passado, a fofinha Zaira Daniela
Rausis completou 2 meses de vida. Homenagem

dos pais, Cristiano e Thiana, e dos padrinhos,
Dirceu e Thaisa

A promoção Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
e Jornal CORREIO DO POVO não pára de premiar
as crianças que enviam suas fotos para esta página.
Desta vez, os sorteados foram o gatinho luis Felipe
Schwartz, e a gatinha Silvia Batista Correia. Envie
a sua também e concorra aos brindes desta bela
promoção.

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

*

*...

. ..

de estar na dlo4a
..

*
*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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ANESSA RA
vanessactg@jg.com.br

Programação de bailes do 22°
Rodeio Crioulo Nacion�1 CTG Laço

Jaraguaense
SEXTA-FEIRA - 23 horas Grupo OS MONARCAS

SÁBADO - 23 horas Grupo CHIQUITO &
BORDONEIO

DOM IN G O - 1 9 h�o r as G r u p o C I A FA N DAN -

GUElRA e SHOW com ELTON SALDANHA
Postos de venda de ingressos: Jaraguá do Sul -
Demarchi Carnes - Casa Campeira Gauchita -

Posto Marechal - Smurf
i

s Lanches - Posto
Marcolla

&Y
CARNES

�

"

CHEGOU!!! E neste finalde
selllana.f..

Está acontecendo, desde o dia 23/4, o tão esperado aproxima está recheada de "grandes rodeios" .. , Cada
rodeio de Rio Negrinho, CTGAmor e Tradição, Como final de semana é esperado com muita expectativa,
já é de costume de alguns anos atrás, a cidadedeJaraguá sendo que as vezes faltam horas para tantos rodeios ...
do Sul estará em peso nesse grande evento. Não só os Para aqueles que não puderam visitar e participar
tradicionais CTGs, como também o povo em geral que desse rodeio tão aguardado por todos, no próximo
gosta de um bom frio e uma ótima festa... final de semana, dê uma olhada na edição de sábado,

Pelo visto esse rodeio vai ser muito bom, tchê!!! do CORREIO DO POVO, que vão estar os melhores
E falando em rodeio, essa temporada que se momentos e cliques do rodeio.

CTG Tropeiros do Vale
A patronagem do CTG vem mui

respeitosamente convidar a todos os

tradicionalistas, junto com seus

familiares, para participar do 10 Rodeio

Crioulo, que se reàlizará nos dias' 3 e 4

demaio, em Guaramirirn, na fazenda São
João (Ribeirão do Salto, Km 23). No
local haverá ampla área de camping, não
esquecendo do fandango, que ficará por
conta do grupo Campanha.

O patrão Helio Emmendoerfer

espera por todos...

GUARAMIRIM - se
FUNDADO EM 1987

22° RcMeio Crioulo Nacional

A patronagem do CTG. Laço
J araguaense convida a todos para

participar do 220 Rodeio, que acontece

nos dias 9/5 a 11/5, em Jaraguá do Sul.

Sua presença será motivo de muito

.DEMARCHI

orgulho para nossa gente e

contribuirá grandemente para'maior
brilho e sucesso do evento, dizendo,
desde já, que estaremos de braços
abertos para recebê-los.

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com:br

Carnes especiais:
JAVALI, COELHO
PATO E OVELHA

,o

CASA
CftJvIA:IRA

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail •

casacampeira@terra.com.br
Site

www.casacampeira.com.br
Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371�0330 - Centro

Indústria e comércio de madeiras

312-0280

Bombas e
Bicos Inietores
Direção Hidráulica

i( 310-2515 - 310-2562
-----------------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do $ul- se

-
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SE CORREIODO POVO

Fotos: Horst Baümle

Os anfitriões, Luis Carlos de Souza e a noiva,
Sirlene Bush, e Jacson e a mulher, Leila Siega

Presentes o empresário Lincon

Ristow, os arquitetos Paulo Obenaus
e Everton Bitencourt

Fotos: Divulgação

��------------------
Completa 90 anos, hoje, a sra. Adele Rahn
Schumacher. Ivo Lenz e família desejam felicidades

Casal Rodrigo e

Olayr Nicoluzzi

completou Bodas

Clínica �€ CiJ'uJ'(/ia ]Jlástica
�sti.tica e 7ê€paJ'a��J'a

'DJ'. ;tl€�anJJ'€ to€J'n€J'
C;:t>;1f593f1

(47) 422-2105 ou 433-4020'
dr.werrrsr@iJo:l.cQmJ:Jr

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

SÁBADO, 26 de abril de 2003

Contato:
comercial@jornaléorreiodopovo.com.br
Te/.: 371-1919 Fax: 276-32$8

NO MERCADO
o último dia 22 foi marcado com a ba
dalada inauguração da Loja Pontopiso,
especializada em pisos e acabamentos em

geral. Estiveram presentes, entre outros

convidados de Jaraguá do Sul e reqiáo,
a rqu itetos, engen hei ros e deco rado res.
Sucesso ao novo empreendimento!

Com o objetivo de integrar o relacionamento entre os

integrantes do grupo folclórico do Colégio Evangélico Jaraguá,
o Sünnros Volkstanzgruppe aproveitou o feriadão de Páscoa e

foi conhecer Foz do Iguaçu e suas belezas. A viagem foi

organizada pela Cosmos Agência de Turismo

"Agora pois
permanecem a

,N; {/ esperança
e o aUUJ1; estes
três, porém o

maior é () amor,
,O anun: é
paciente. é
benigno ...
Tudo sofre. tudo
crê, tudo
espera, tudo
SUpOI"/a •••

"

Uma
Homenagem de
Cristiane e

Iuanido

Celebrando Bodas de Prata, hoje,
Lucia e Liberto Pommereningz

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA fACIAL

275-2006
R: João Plcolli, 153 • CeNtro. J uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 26 de abril de 2003.

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

"Cada dia que nasce traz novas
.

oportunidades de aprendizado e

crescimento. Nunca julgue pequena
demais a tarefa que estiver

realizando. Quando damos valor ao

nosso trabalho, fortalecemos nossa
auto-estima. E assim deve ser: Sempre

com vontade, garra, confiança e

dedicação; rumo a uma vida anele a

acomodação já não faz mais parte do

nosso dia-a-dia".

���. Parabéns, Trabalhador.

"Trabalhando em

equipe, tornamos seus sonhos realidade"

•

- SI3I\Ql/IJll:I'v'l/IJll:I'v'l/IJ • SOll:lVl1180l/lJI SOl8Q83N 10

.

•

•

•

•
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

ir373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

'VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

Cód. 1165· Casa mis
ta com 165,00m2 - 02
quartos - bwc - gara
gem - sala - cozinha -

Terreno com

392,00m2 - 'Rua
Henrique Friedmann -

R$38.000,00 - à vista
ou aceita casa na

praia para troca.

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

Cód. 995 - Casa sobrado em alvenaria com 170,00m2 - 02
quartos - 2 bwc - 1 garagem - sala - cozinha - área de
serviço - varabda - churrasqueira - sala comercial - Terreno
com 243,00m2 - Rua Victor Bramoski - R$105.000,00 - ne

gociável com carro.

Cód.897 - Casa mista com
149,60m2 � 03 quartos -

01 bwc - 01 garagem -

03 salas - 01' cozinha -

01 área de serviço - 01

churrasqueira - varanda
e despensa - Terreno com
840,00m2 - Rua Gerônimo
Correa, 55

R$100,000,00 - Troca-se

por casa ou apartamento
em Jaragua do Sul.

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód. 1162 - Terreno com 400,00m2 - Plano - infra-estrutura comple
ta - Terreno com fundação para casa com 180,00m2 - Rua Lateral
Olimpio José Borges - R$16.000,00 - Negociável.

Estamos no

planetaimovel.com
e e

Atendemos aos sábados das 8hs às 12hs

ee

,

MARIMAR IMOVEIS

•,

,

I

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

.. a:
I (.)

MARIMAR
IMÓVEIS
TERRENOS:

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

e e

Cód.1181 - Casa mista
com 420,00m2 - 04 quar
tos - 02 suítes - 03 bwc
- 02 garagens - sala -

copa - cozinha - lavan
deria - depósito - des- •
'pensa - jardim- Terreno I

com 450,00m2 - Rua •

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

de menor valor.

VENDE-SE
CENTRO - SCHROED.ER

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

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

•

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

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

terreno em Guaramirim ou jaraguá do Sul.

VENDE-SE
FIGUEIRINHA - GUARAMIRIM

•

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

- demais dependências - Terrerio com 456,75m2 - Escriturado - ..

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

terreno em Guaramirim.

e

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

R$376,00 (incluso condomínio) e R$276,00 (incluso condomí
nio) - Rua Irineu Vilela Veiga - Centro - Guaramirim.

Sala comercial na Rua 28 de Agosto - Avaí - 100,00m2 - 01
bwc - R$550,00 (incluso linha telefônica).

... ee

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

r Vieir-;;; - ReU3-:c;;;; área"
de 600,00m2 próx. a creche.
Valor R$ 25.000,00 (negoci
áveis).
Barra do Rio Molha - Ret.
11 - Com área de 774m2,
próx. a Loja de Mat. de
Const. Winter. Valor R$
23.000,00. (Aceita-se au-

tomóvel e caminhão,
como parte de paga
mento).
Baependi - Ret. 50 - Com
área de 11.103m2, próx. a
Metalurgica Trapp, a aproxi
madamente 800m da Rua
Pref. Waldemar Grubba,
Pussui casa e rancho de ma
deira; lagoas de peixes. Va
ler R$ 170.000,00
Amizade - Ret. 74 - Com
área de 325,00m2, Valor R$
13.000,00 (Próximo ao Sa-

Lião AmizadeL .J
• r-------.,

I Aluguel r
I * Sala Comercial com apre- I
I ximadamente 115,00m2• Va- I
Ilor do Aluguel R$ 385,00. I
I
*

Apartamento com suite I
I
mais um dormitório e demais

Idependências. Valor do Alu-

I guel R$ 550,00 I
• L, .J

•

I Barra do Rio Cerro - Ret.
126 - Casa Mista, com 02 dor-I
I mitórios e demais dependên-I
�i� Valo��4.000,00_ .J

rCzerniewicz-:Ret. 65 - Cas�
I em alvenaria com 01 suíte, 031
I dormitórios e demais depen-I
I dências. Valor R$ 48.000,00'1- Próximo ao Pama.
I Amizade - Ret. 68 - Casal
I em alvenaria com 03 dormitó-I
I
rios e demais dependências. IValor·R$ 35.000,00. (Aceita

I se parcelamento). I
I Barra do Rio Cerro - Ret'l36 - Terreno na Rua Berta
I Weege com 7.500,00m2, comi
I casa em alvenaria comi
I 120,00m2• Valor R$I
'140.000,00 (Negociáveis,
aceita apto. como parte dei

I pgto.) I
I
Amizade - Ret. 70· Casa
em alvenaria com 03 dormitó-'

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

_ .J

rBãrradoRioCerrã= Ret."
162 - Terreno comercial na I
I
Berta Weege com 560,00.m2, Icom casa em madeira.

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

IMalwee).
I Barra do Rio Molha - Ret. I
177 - Casa em alvenaria com I140,00m2, sendo 01 suíte, 02
I dorimitórios e demais depen- I
I dências. Valor R$ 43.000,00. I(Aceita-se parcelamento.)
L .J

SOBRADOS:
ri ----ii

I F

I
I
I
IloiIíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.....,;,;:;�
I Vila Rau - Ret. 42 - Piso

I térreo, 03 dormitórios, 2 bwc

I
e demais dependências; Piso
Superior, 03 dormitórios, 2

I bwc e demais dependênci
I as. Próxmio a Supermercado,

I
escolas e da Unerj. Valor R$
95.000,00. Aceita como

I parte de pagamento, casa

.1 ou carro até R$ 30.000,00'1Ideal pi investimentos (lo-
I cação) I
L__ -'- .J

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

te de água. Valor R$
53.000,00

Barra do Rio Molha - Ret.
07 - Com área de 45,000m2,
com duas casas em alvena
ria; possui lagoa de peixe,
nascente de água, riacho; re
florestamento de eucalipto.
Valor R$ 75.000,00 (Troca
se por casa ).

Schroeder - Ret 71- Com
área de 27.500,00m2, pussui
uma casa em alvenaria, plan
tação de palmitos. Valor R$
50.000,00

L .J
APARTAMENTOS:
r.

I
I
I
I
I������
I Vila Lenzi - Ret. 48 - Com I
I área de 74,17m2, 03 dormitóri-I
I
os e demais dependências.

IValor R$ 50.000,00
L .J

: e e

........
....",.,'m

.n.tlll"O�. _ ·NU!lei

g

•
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DÊ ESTA SEGORAHCA PARA SOA FflMíLlfI.� .

õiêfõ Seguro

•

•

.. 01 suite, 02 dormitórios
,. Sacada com churl'Q$cp.lelra
"Olou 02 vagos de garagem
,. Salão de festas
'" Play-ground
.. Localização: Vila Novo.
'" 7 andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

••
�

Ref. 3802 VILA NOVA - 3
dormitórios - 1 ou 2 vagas de garagem -

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

cconstrutorc. Ótima localização

EDIFICIO MONACO

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

ground, ótima localização.
Parcelamento direto cf a construtora.

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

Terreno cI671m2•

RS 23.200,00
ENTRADA + 24 PARCo + CUB

JOÃO PESSOA - c/ 1 suíte, 2 qtos, sala, copa,
COI., bwc, lav. e garagem.

R$ 45.000,00

TREIS RIO$ DO SUL - terreno c/ 3.600m2
R$ 22.000,00 negociáveis

BAEPENOI- c/ 3 quartas e demaís dependências,
terreno c/ 513, 75m2•

R$ 55.000,00 negociáveis

JOAO PESSOA - terreno c/ 12.120m2, Rua
Manuel Francisca da Costa. R$ 85.000,00.

Ref. 3806 CENTRO - Ed. Menegotti, COBERTURA c/
20B,59m2 contendo 1 suíte, 2 dorm., sala, copa, coz., bwc.,

lav., gor., churrasqueira. R$ 91.000,00. Aceita
propostas

EO. SCHIOoiNI- SAlA COMERCIAL na Rua Mal. Deodoro
do Fonseca - c/ 84,OOm2, 4' andor. R$ 50.000,00.

Entrada + parcelamento

EO. MATHEOIII- Rua João Planincheck - Novo Brosilio c/
3 qtos, solo, copa, COI., lov., bwc, gar., ótimo acabamento. R$

50.000,00.

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

Atos. R$ 40.000,00 negociáveis

Ref. 1002 VILA LALAU - Próx. Salão Vieirense.
Sobrado c/ suíte + 3 qtos, c/ 34p,OOm2•• R$

10.000,00 Aceita apto ou casa de menor

valor, carro e parcelamento.

Centro - Ed. Klein - Apto com 1 suite + 2 darmo e

demais dependencias. Valor Negociável.

•

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

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

\� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

VILA LALAU - c/130m2, terreno

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

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

SALA ÇOMERClAl- c/ 247m2, Rua Pref.
Waldemar Grubba, próx. Rec. Marisol.

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

BARRA - Lot. Ouro Verde, esq., c/
376flJ2. R$ 15.000,00

ÁGUA VERDE - rua dos
escoteiros, cf 4 qtos, sala,
coz., copa, lov., bwc, gar.,
R$ 75.000,00 nego

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

Agosto. R$ 15.000,00 +. pare.

CENTENÁRIO
- R. Alwin

Otton, 190, c/
2 suítes, 2

qtos, 2 bwc, 2
salas + dep.,

c/280m2
construídos. R$
90.000,00

GUARAMIRIM
Casa mista, Lot.
Beira Rio, cf 3 qtos, �
sala, coz., bwc, lav.,
gar., área lazer. R$ •

26.500,00 +

parco

--------'.

SÃO LUIS -

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

130.000,00 ou

R$ 70.000,00
+ parco

VILA LENZI - Casa

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

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

•
"

VILA RAU - c/ 1 suíte

master, 2 quartos, 2

salas, 1 sala c/ lareira,
cOZ., lav., sacadas,
energia solar. R$

105.000,00 ou R$
65.000,00 + parco

R$ 495,00 5D R$
TRES RIOS DO NORTE - casa c/ 3 qtos, 4 O . O O O , O O .

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

VILA RAU - c/ 3 qtos, 2 salas,
coz., bwc, lav., chur. e gar.
Terreno c/ + ou - 570m2.

R$ 49.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
Rua da Paz - lateral, cf 1

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

240m2• R$ 110.000,00 .

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

•

• •

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

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

Cod.1165 Sobrado - Amizade - Res. Versailes
245 m2 - 01'suíte + 02 quartos e demais dep.
Terreno 420m2. R$ 93.000,00

.��.B.�?��_2.�.d.��.b.rl�.d.e.�.o.�� CADERNO PARCIMÓVEIS ������?�.�.�?�?�
�

liirassol
• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

,

IMOVEIS • ADMINISTRA

ifPABX 371-7931
E-mail-girassolimoveis@terra.com.br

cód. 1170 - Vila
Rau - 02 aptos -

.

299m2 - 01 suíte
+ 05 qtos e

demais dependo -

06 vagas
garagem. R$
95.000,00

cód. 1173 - Santa
Luzia - Casa de

alvenaria - 154m2,
01 suíte + 02

quartos e demais

dependências.
R$ 55.000,00

alv. Com 68,70m2 - 02 qtos e demais dependo
Terreno 442,00m2. R$ 45.000,00

Cód. 2063 - Apto Ed. Vila Nova - 03 qtos e demais
Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com depend.R$50.870,00-EntradadeR$25.000,00
339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00 +Finan. CEF (Valor prestação R$ 394,00).

ALUGA-SE

Cod.3118 - Terreno - Jguá Esquerdo - Rua
João C. Stein - 480m2 - Casa de madeira
será retirada do lugar. R$ 30.000,00

cód. 1169 - Vila Lalau - 03 quartos e

demais dependo - 180m2 - R$ 55.000,00

cód. 3119 - Terreno com 17.788,75 m2
- Rio da Luz (próx. ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

Cód. 11fi7 - Centro - Casa alvenaria com 400m2
- terreno 1.CXXl m2 - 01 suíte + 05 quartos e
demais dependo Com 05 vagas de garagem. R$
300.000,00- aceita troca por aptomenor valor.

Centro - Ed. Schiochet -

apto cj 01 suíte + 02
quartos - Fica cozinha sob
medida e moveis, BWC e

quartos. R$ 600,00 +

condomínio ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�- �ARRA - Terreno �.<706,OOm2 '\
(15,80x34,OO), R�f:1 Pef:.A.loisiqI�oeing\

R$ 16.000,90' ;1
• "'"

""
_ •• "'r"" ,-'.' ••_.,_., ••�' ••,,'" "'''.''" •. ",,�

••

,."f{
- BARRA - Terreno com' Q

:rí198,OOm2(::t8, 20x55,OO),Ruá�"

<:::f '''''

_, �':'t"!Feliciano Bortolini, edificado côrn duas

<t,:"--"····?"'�·.,,,';;;;,·""··�'::"'v_.<'):::::{:}')�y_."",�,;w-»§;�,··y";_·,-""'c:%'···"':,:'''·'''''%-·':NP'<;;;·.«;;::\;'W.' - SAO LUIS· Terreno c/379,04m21(15,96x24), lote nº 4 - Q."A':; Jardim
Hruschka 11- R$13.obo,00 ou R$ (

6.000,00 +12x650,00.

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasul@netuno.com.br

SAO lUIZ ' Sobrado com 504,00m2, terreno
465,00m2(15x31). IQ piso área comercial com

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franzner
nO 400 - São Luiz - R$ 190.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

BARRA - 2 casas alv., c/ 87,50m2 cada uma, 2
qtos, bwc, + galpão em mad. e escrito em alv., c/
320,00m2, instalado auto mecânica e chapeação,
terreno c/ 1.575,00m2 (25x63) todo murado,
portão eletrônico ' R$ 160.000,00 aceita carros
no negócio até R$ 80.000,00

BARRA DO RIO CERRO" sobrado semi-acabado c/
234,00m2, terreno com 405,00m2 (13,50x30,OO), piso inferior
com 138,00m2, garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, todamurada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC
social, Rua 522 s/Nome, R$ 70.000,00- aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

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

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

.

árvores frutíferas, laranja, tangerina, limão,
pêssego, pêra, etc. localizada na Estrada Rio
Palmeiras, Rio dos Cedros, distante 35km da
BARRA - R$ 50.000,00 - R$ 30.000,00 entrada,
saldo a combinar, aceita carro até R$ 10.000,00.

RIO CERRO II - Chácara com 70.000,00m2
(70x1000), casa alvenaria com 345,00m2,
4qtos, 2BWC, copa, coz.garagem dois carros,
lavanderia, churrasqueira, forno à lenha, mais
outra casa em madeira com dois qtos, sala,
COZo BWC, garagem, mais dois ranchos um

com 21,00m2 e outro com l:5,00m2, 3
lagoas, terreno c /cachoeira e nascente,
localizada na SC-416, Rio Cerro II, distante
15 km do Centro - R$ 150.000,00 ou 50% de
entrada saldo até 6 meses, aceita casa até
R 50.00000 e carro até R 12.000 00

•

. .. • • ...

BARRA - casa mad. c/ 150,00m2, terreno
c/ 764,24m2 (20x23,88). 3 qtos, sala,
copa, coz., lav., gar. Rua Angelo Rubini, 87
- R$ 115.000,00 - aceita Jeep Toiota até
R$ 20.000,00

• • • • •

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

LOCAÇAO
CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

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

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Rua Alcebíades
.

Abelardo Verbinenn, lote 90, Estrada
Nova. R$ 200,00.

CASA DE MADEIRA - c/ 3 quartos e

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

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

APARTAMENTO - c/ 2 quartos e demais
dependências. Rua José Theodoro
Ribeiro, 2744, Ilha da Figueira. R$
250,00.

QUITINETE - c/ 2 quartos e demais
dependências. Rua José Theodoro
Ribeiro, 349l:l, Ilha da Figueira. R$
200,00.

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do sul/se

vi/soncorrefor@ferra.com.br

Fone 371-2357

...
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, LOCAÇÃO RESIDENCIAL ,
,• Ed. Amaranthus - suíte + 2 qtos, dep. emp. -

RS1:1..:1.00,00 .

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

,. Rio Molha - casa alvenaria, rua Adolfo Puttjer,'
409, c/ 04 quartos e demais dep. RS 550,00
,. Vila Lenzi - apto, rua Antonio Carlos Ferreira,'
'950, c/ 02 quartos e demais dep. RS 290,00. ,• Ed. Hortêneia - R. José Emmendoerfer, 1549,

'Apto c/ 01 quarto e demais dep., c/ garagem. RSI
.,300,00 ,• Ed. Phoenix' Centro - R. Barão do Rio Branco,

'480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep.,A partir de RS 600,00.
,.

'

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

,• Ed. Eriea (Centro) - Rua Guilherme Hering 70 -

'Apto c/ 01 quarto e demais dependências, c/ garagem,RS300,OO
,. Res. Amaryllis (Vila Nova) - Rua Ângelo Torinelli ,
78 - Apto c/ 01 Suíte + 01 quarto, cozinha semi

, mobiliada e demais dependências, c/ garagem Rsl
'430,00 ,• Ed. Emilie (Centro) - Rua Preso Epitáeio Pessoa

'421- Apto c/ 01 Suíte + 02 quartos, c/ dependência'
de empregada, c/ garagem RS 550,00
,. Casa Alvenaria (São Luiz) - Rua Tereza Hrusehka'
,- c/ 01 Suíte com hidromasagem + 02 Quartos e,demais dependências RS 470,00

,. Casa Alvenaria (Centenário) - Rua Henrieh August I
,
Lessmann 200 - c/ 03 Quartos e demais

Idependências RS 450,00

,• Casa Madeira (Vila Rau) - Rua Ana Mueller Enke ,61- c/ 04 quartos e demais dependências RS 320,00

,. Sobrado (Próx. Posto Mareolla) - Rua Erich sprung'
'115

- c/ 03 quartos e demais dependências RS,300,00
<,

, LOCAÇÃO COMERCIAL

,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, c/'
40m2, 1" andar - RS 400,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, c/'
140m2, 2" andar - RS 350,00 I• Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea,

'c/55m2 - RS 300,00 ,
,• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 -

1,sala térrea - 36m2 - RS 200,00

,• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a 138m2, c/,gar. RS 400,00 a RS 600,00
. ,. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594 .l
'salas diversas, c/32m2 cada. RS 280;00/250,00

,• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/460m2

,- RS 3.900;00 ,• Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30

'a 48m2• RS 300,00 a _,RS.470,OO
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de'
'futebol). RS 220,00 ,• Corupá - sala comercial c/220m2• R: Roberto

,Seidel, 1217. R$1.000,OO ,
, VENDAS RESIDENCIAIS ,
,• Centro - Casa c/164m2• Terreno c/900m2 -

R.,Mal. Deodoro - RS 2:1.:1..000,00 (próp. p/ comercial).
'Aceito parte pgto, 1 apto central, 3 qtos ,
,• Casa em alv. - Champagnat- R. Celestino Depine,
394 - c/200m2 de área eonst. c/ suíte + 2 qtos e

'demais dep.
- RS :1.30.000,00 ,• Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de serviço. R:

'Jorge Lacerda, 169. RS 32.000,00 ,
,• Vila Lenzl- sobrado em alv., c/250m2 (suíte + 3,qtos) - R. Francisco Piermann. RS 200.000,00

,• Casa em alv., c/200m2, suíte + 2 qtos e demais,dep., c/ 405m2-seminovo. Rua Virgílio Pedro Rubini,

, Lot. Girolla - RS :1.25.000,00 ,
,• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. - Três RiOS,do Sul. RS 35.000,00

,• Ipanema/Meia Praia - Rua 444, n· 326. Sobrado,
c/290m2, terreno c/828m2, suíte + 3qtos e demais

'dep. + edícula, c/ 2 gar. e suíte. RS :1.06.000,00 ,
,• Barra Velha - Centro - easa,rua Manoel A. Silva"
222 - c/ 2 suíte + 1 qto e demais dep. TROCA POR

'CASA EM JARAGUÁ DO SUL -RS 65.000,00 ,• Amizade - Casa nova, alvenaria, c/ suíte, 2 qtos,

'sala estar, copa/cozinha, lavanderia, garagem.,Aceita finan. bancário. RS 78.000,00
,. Vila Lenzi - casa nova, alvenaria. RS 58.000,00.'
,• AltQ c/ suíte + 1 quarto e demais dependências,(sacada c/ churrasqueira). RS 62.000,00.

, •

VENDAS TERRENOS ,
.I. Terreno em Ubatuba- Praia Grande, c/490m2-RS'
'8.000,00

.

.

,• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro

1- c/ 3.500m2- RS :1.25.000,00 ,• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira -

c/450m2,l- RS 29.500,00
,• Terreno- R. José Aguinaldo de Souza,170- 720m2,-RS35.000,OO

,.. Terreno em Guaramirim, local nobre para residên-,eia. RS 22.000,00. '

,. Terreno c/ 420,OOm2 - R. Marcelo Barbi -Jardine'
,
Lenzi - Vila Lenzi - RS 28.000,00 ,• Terreno c/ 905,OOm2- R. Prof. Antonio E. Ayroso

l: Vila Lenzi - RS 50.000,00 ,• Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - RS 58.000,00
,. terreno c/341m2• Rua Paulo Klitzke, Amizade. RS'
L.!8.000,OO.__ ...:_ ...J
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Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, cf 123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de RS'
48.814,00 e assumir parcelas de
RS 990,00 corrigidas pelo Cubo

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

garagem. R$ 45.000,00

Rua Adolfo Sacani, 36 - Apto. com

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

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:
RS 165.000,00 à RS 180.000,00
51 aeab. interno (pare. direto e/ o
prop.)Apto 302 acabado cf madeira
e porcelanato. RS 220.000,00

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

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

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

Barra. R$ 125.000,00

Mareatto, esq. com Clemente
Baratto - Salas comercial executi

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

partir de R$ 400,00

Terreno com 341m2, ( 15X23 )
Bairro Amizade. Valor RS
18.000,00

Terreno com 504m2. R. Maria f.

Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. RS 16.500,00

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

Corupá (em frente a Marisol).
Valor de locação: R$ 5.000,00.
Valor de venda: R$ 500.000,00.
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Estamos cadastrando
imóveis para venda e
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LITORAL
EM

PiÇARRAS
Apto. nQ 303,

c/171m2, em constr.- suíte
+ 2 qtos, sala estar/jantar,
bwc social, cozinha/chur.,

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

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

R$ 120.000,00 - Entrada de

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

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

,
,
1

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

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

CORUPÁ

Isabel. R$ 38.000,00
I

• Casa de alvenaria com 282m2, sendo suíte, 3 quartos
e demais dependências. Bairro Centro. R$145.000,00

(Aceita imóvel em Jaraguá)
• Casa de alvenaria com 200m2, sendo 3 quartos, 2

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

Seminário. R$ 90.000,00
L ...J
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Imobiliária Menegotti Lida.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

IMOBILIARIA

MENEGOTTI (47) 371-0031 Rua Barão'do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5404 SOBRADO - SAO LUIS - RUA ANTONIO J. MACEDO,•
LINDO SOBRADO COM 220,00M2 01 SUíTE, 02 QUARTOS, ESCRITÓRIO,
02 GARAGENS, DESPENSA, SALA 02 AMBIENTES, SACADAS, GRANDE
ESPAÇO PARA PISCINA E JARDIM, EM LOCAL ALTO E PRIVILEGIADO COM

• TERRENO COM 536,16M2
Área do terreno 536.16 m2 Área Benfeitorias 220.00 m2 Preço venda:
155,000.00

==VENDA== 5329 TERRENO - RAU - RUA 965 ESQUINA COM 576-
.. JOÃO CRUZ SOUZA - LOTE DE ESQUINA MEDINDO 562,50 M2 -

•
SENDO FRENTE 22,50M X 25,00M LATERAIS
Área do terreno 562.50 m2 Preço venda: 22,000.00

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

==VENDA== 5412 APARTAMENTO - AMIZADE - COND. AMIZADE - BLOCO:
03 - APTO: 304 - 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA
E GARAGEM.
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 87.00 m2 Preço' venda: 45,000.00

==VENDA== 5409 CASA - JARAGUA ESQUERDO - R. MARIA STINGHEN,63
CASA NO JARAGUÁ E:SQUERDO COM 01 SUíTE +01 QUARTO,.SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
Área do terreno 325.00 m2 Área Benfeitorias 93.00 m2 Preço venda:
65,000.00

VENDA= 5399 CASA
SOBRADO - AGUA VERDE - RUA
GUILHERMINA PEREIRA UMA
LENZI, 278 - LINDO SOBRADO

NOVO 01 SUíTE + 02

QUARTOS, SACADAS,
ESCRITÓRIO, SALA, COPA,
COZINHA, 02 BANHEIROS,
DESPENSA, LAVANDERIA,
DEPÓSITO, GARAGEM PARA
02 AUTOMÓVEIS, JARDIM,
MURADO, PORTÃO E CERCA

EM ALUMíNIO FUMÊ,
TERRENO PREPARADO PARA
PISCINA, ETC ..... ÓTIMA VISÃO
PANORÂMICA. Área do terreno
430.00 m2 Área Benfeitorias
232.00 m2 Preço venda:

155,000.00

• {{f:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

•

•

•

==VENDA== 5336 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 760 - LOTE Nº 01
- ÁREA 450,00M2 PROLONGAMENTO RUA 760 (AGUA VERDE II)
Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 30,000.00

•

==VENDA== 5318 TERRENO - AMIZADE - R. ARTHUR GUNTHER,
LOTE 05 - TERRENO COM 392,00 (14 X 28) NO AMIZADE
Área do terreno 392.00 m2 Preço venda: 35,000.00

==VENDA== 5335 TERRENO - JARAGUA 99 - RUA 1057 - ESQUINA
COM 1053 - VENDE-SE LOTE DE ESQUINA 336,76 M2 - OU TROCA-
SE POR. AUTOMÓVEL FRENTE 17,42METROS
Área do terreno 336.76 m2 Preço venda: 11,000.00

==VENDA== 5398 CASA
SOBRADO - CENTRO - RUA
JORGE LACERDA, 515-
SOBRADO DE 380,00M2

COM 05 DORMITÓRIOS, 03

BANHEIROS, 02 SALADAS,
GARAGEM PARA 03 CARROS,

ÁREA DE FESTA,
DESPENSA, ETC ...

Área do terreno 360.00 m2
Área Benfeitorias 380.00 m2

Preço venda: 200,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CZERNIEWICZ - vende-se, em

alvenaria com 125.00m2, 01

suíte, 03 dormitórios e demais

dependências, terreno com

300.00m2• Valor R$ 48.000,00.
(Próx. ao PAMA)' Tratar: 275-
0051 - Creei 1989-J.

. '.".. .

unevers

BLUMENAU
322·8800

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave

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

ALUGA-SE - quartos mobiliados.
Tratar: 370-3561 c/
proprietária.

,AMIZADE - vende-se, em

alvenaria com 03 dormitórios e

demais dependências. Valor R$
35.000,00. Aceita-se

parcelamento. Tratar: 275:
0051 - Creei 1989-J.

7.500,OOm2. Valor

140.000,00. Tratar: 275-0051
- Creei 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, em madeira, terreno
comercial com 560,OOm2•
Valor R$ 40.000,00. Tratar:
275-0051 - Creei 1989-J.

BARRA DO RIO MOLHA - vende

se, c/ 2 pisos, 140m2, 5 dorm.,
3 bwe, lav., garagem, coz., sala.
R$ 45.000,00. Tratar: 276-
3108.

BARRA VELHA - vende-se,
centro. R$ 25.000,00. Tratar:
(47) 329-2090, (47) 9991-
4'766 ou (47) 231-9615 c/
João.

BARRA VELHA - vende-se, de
madeira, c/60m2, mobiliada.

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

R$ 11.000,00. Tratar: 371-
6238.

CENTRO vende-se, de

alvenaria, c/ 3 dorm., sendo 1

suíte, cozinha mobiliadada,
dep. empregada,
despensa, área de festas c/
churrasqueira, garagem p/ 3

carros, próx. Duas Rodas.
Tratar: 275-3070.

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

COMPRA-SE - casa que seja
financiada e tenha entre 2 e 3
dorm. Tratar: 372-1395.

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

CXA. DA ÁGUA - GUARAMIRIM
- Uma casa alvenaria com 03
dormitórios e demais depen
dências. Valor R$ 18.000,00,
aceita-se carro. Tratar: 275-
0051 - Creci 1989-J.

ESTRADA NOVA - vende-se, c/
45m2, Lot. Blunk. R$ 6.500,00
+ 115x R$ 180,00 ou R$
16.500,00 à vista. Tratar: 372-
0071 c/ Isabel a tarde.

GRAVATÁ - NAVEGANTES -

vende-se apartamento com 1

suíte,
.

2 dormitórios e demais

dependências. Em edifício de
frente para Av. Beira Mar por
R$ 70.000,00. Condições a

combinar. Tratar: (47) 3,42-
7171 com Lilian.

GRAVATÁ - NAVEGANTES -

vende-se lote com frente par ao

mar R$ 25.000,00 com

financiamento de 30% no ato e

o saldo a base de R$ 1.000,00
por mês com correção pel�
CUBo Tratar Santiago Imóveis.

(47) 342-7171 ou (47) 9102-

0009.

mtttll.l!I�1II tlerA IiOCrull(;idK IIU �"uÇ(lllQ voti';lI!<J. Pu."o ..,6Iid,-, ,HJlYltJnlu pu ru a<.ju''I'�a1fJ do v«lculv j:lull\ h;"'Hlut. com frE<te ",,�t,!"'ll fj • """.IIH"" M..,táJo(;I1. CU:ldlç6u$ "�hcll;l>l ntl Utlt.. clt! ",,,,,",,1,,,.8(, du�t", 8n",(\\'10 ou euqueutu clururttnl ')11 ...stoquue. Pura tmt'Of�!I ,,,fVr<11I1çÕel:l �ot)ll! c u�I(JI4Ua de eudu ConOOl:lto"::uU\fltI. scrce pSI'tI (Im' publiy,t6rio"$. Alyului Itllflll mV>ltr'l'ldC!I til ou flHUlcio"fJUOS;:;;�':mlTl:I���1 publldlário s Cl opclr.m",i.. ou ",fluam. lia ",..lfl\Ô&1\ oApodtl!':lI$ A Ra"" ..u dn RNlI,1 r<i&fltvl'lo-';O 110 �ir,alto dA allar>:lr ar. aspor.lficaçÕ"1I (ÍQS!IIIR "'ólir.ufo!; sem prévio Avl!l(} 011 IiflJculo$ RanluJII A.tllo Am eonlormldads com o

PRO�()NVE
. Programa ria Controla na PofuiçllO do Ar por V&lculoR Au!ornolorslI. Cinto dO'! IAgwança ern cr"lnjlln!n com AI, f.I.lg!l

BARRA DO RIO CERRO - Uma
casa alvenaria com 03
dormitórios e demais

dependências, terreno com

ITAJAL
346·7400

JOINVILLE
435·3700 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Area de lazer
.• Sala de jogos
• Sala de ginástica
• Sauna cl ambiente de descanso
• Salão de festas c/churtusq. e bar
• Hante Theaier
• Piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

Perto do Clube Beira Rio. Plantão'
. de Vendas

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972

Roual Barg Center

[araguá do sul -se

"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)

70 meses para pagar
10% de entrada e saldo direto ria Construtora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

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

Preço: R$ 62.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/ área total120 m/, em terreno de
512 m2. (Vila Rau) Preço: R$

50.000,00

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

(Barra).
Preço: R$ 40.000,00

Vende: Terreno c/ área 425 m2. Rua

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

R$ 45.000,OQ

Vende: Casa de madeira c/ área 110

m/, em terreno de 708 m-. Rua José
Theodoro'Ribeiro (Ilha da Figueira).
Preço: R$ lJO.OOO,OO (Aceita casa ou

terreno pi chácara)

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

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

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

Preço: R$ 80.000,00 (Negociáveis)

Vende: Terreno c/ área 420 m2. Rua
Lateral Eugênio Bertoldi (Vila Rau)

Próx. Posto Cidade.

Preço: R$ 23.000,00

VENDE-SE
Terreno onde
localiza-se o

autódromo, c/ área
232.000 m2, edificado

c/galpão em

alvenaria c/ área
300 m2• BR 280

(Nereu Ramos)
Valor negociável

Vende: Sobrado em alvenaria: parte
sup. (3 dorm.}; parte in! sala comi.

120m2• Rua Domingos da Nova.

Preço: R$ 110.000,00

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

Frascisco de Paula. Preço: R$ fj5.000,00

� ALUGA� VENDE

-+ Apartamento, co�tendo.2 dorm., sala, cozinha, lavand., bwc e garagem:Rua Exp.
Cabo Harry �adlich (Centro). Aluguel: R$ 300,00

-+ Apartamento, contendo 2 dorm., sala, cozinha, lavand., bwc e garagem. Rua CeI.

Proc. Gomes de Oliveira, 1473 - Re;;id. Maguillá -Ap. 35 "A". Aluguel: R$ 300,00
-+ Casa alvenaria, contendo 2 dorm., sala, cozinha, lavand., bwc. Estrada Rio Molha.

Aluguel: R$ 200,00
-+ Sala comercial, cl área 46 m2. Ed. Centro Médico. Aluguel: R$ 150,00.
-+ Sala comercial, cl área 115 m2. Rua Erwino Menegotti (Vila Rau). Aluguel: R$ 600,00
-+ Sala comercial, cl área 180 m2. Rua Manoel Francisco da Costa. Aluguel: R$ 600,00

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

-+ Terreno cl área 364 m2. Rua Tereza Aigner Hruschka (São Luis). Preço: R$ 16.500,00
-+ Terreno cl área 398 m2. Rua João Piermann (Amizade). Preço: R$ 24J)DO,00
-+ Galpão cl área 300 m2, em terreno de 232.000 m2. BR 280 (Nereu Ramos)
-+ Chácara em terreno cl área 196.000 m2, contendo: pastagem cercada; 3lagoas;
casa de madeira (2 dorm., sala, cozinha cl fogão à lenha, lavanderia, área pI festas).
Rodovia Wolfgang Weege - Alto da Serra

-+ Terreno cl área 425 ri12. Rua waloemar Lessmann (Centro). Preço: R$ 45.000,00
-+ Terreno cl área 420 m2. Lateral Rua EugenioBertoldi (Vila Rau). Preço: R$ 23.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jara,guá do Sul - SC
E-mai�,!;!���n:,�:�!�!�:!�����om.br CRECI0914-J ... 371 -211 7

D
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REF 4029 - RIO MOLHA· R: SERVIDÃO DAS
PALMEIRAS· CHÁCARA ECOLOGICA, 40.850 M2, 1 CHALÉ
C/ SUíTE, , 1 DORM, ÁREA FESTA, LAGOA C/ PEIXES
ORNAMENTAIS, NASCENTES, TOTALMENTE LEGALIZADA
C/ ESCRITURA C/ INFRAESTRUTURA ( ÁGUA; LUZ;
ESGOTO C/ FOSSA, FILTRO E SUMIDOROI, Á 4KM DO
CENTRO, ACESSO A5FALTADO. RS 175.000,00, ACEITA
CARRO E IMÓVEL DE MENOR VALOR.

REF 3007 - VILA RAU· LTO ESIO ENKE·
TERRENO 326 M2, RS 19.000,00

REF 3228 - VILA NOVA - R: 994 SEM NOME·
TERRENO 532 M2. RS 53.000,00

REF 2368 - TIFA MARTINS· R: VICTOR
WILHOSHI, 322· CASA EM FASE DEACABAMENTOC/
160 M1, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM.
TERRENO 350 M2. RS 50.000,00

n
;::o
m
n
1-1

N
.
"'-I
W
I
\.I

COMPRA. VENDA. ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h % 13h30 às 18h30

Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 3198 - JGuÁ 99 R: 438 . LTO OURO
VERDE· TERRENO 392 M2. RS 12.500,00

INDMDUAl, BIGCl,EJARIO, 2
, ...._.::�,:,"','��,,',,::. "��",,�,,,«:,,<,:.:,:,m:

PORTOES ElETRONICOS,
CENTRAl. DE GÁ'i E GARAGEM.
RS 60.000,00
SEM ACABAMENTO INTERNO.

REF 1044 - VILA LALAU - R: PEDRO AVELINO
FAGUNDES· APTO 112 M2, 1 SUíTE, Cf
HIDROMASSAGEM, DORM, BANH, RS 70.000,00

REF 2372 - BARRA RIO CERRO - R: LEOPOLDO REF 2306 -ILHA FIGUEIRA -R:SANTAJULlA·CASAREF 1104 - AMIZADE - R: ARTHUR GUNTHER,
EM CONSTRUÇÃO' 142 M2, 3 DORM, 2 BANHEIROS,225· APTO 52 M2, 2 DORM, BANH. RS 35.000,00 AUGUSTOWINKLER, 2203· CASAALV, 112 M2,4 DORM,
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 304 M2. RS 50.000,00BANH, GARAGEM. TERRENO 650 M2. RS 59.000,00

REF 3044 - VILA RAU· R: LTO FREIBERGER .

TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA +

56 X RS 300,00

REF 3213 - ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO .

REF 3170 - BARRA RIO CERRO - R: LTO. TERRENO 370 M2. RS 26.000,00.

SIEWERDT· TERRENO 35:2,50 M2. RS 21.000,00

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

REF 2361 • ANA PAULA - R: SOLDADO JOAO
KRAUSE, 239 - CASA 70 M2, 3 DORM, BANH,

GARAGEM. RS 25.000,00

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

REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERAL R: JOSÉ
POMIANOSKI . TERRENO 400 M2. RS 26.000,00

REF 2375 • ILHA
FIGUEIRA - R:

RUDOLFO
GROSSKLAS· 225·
CASA AlV, 11 O M2, 3

DORM, BANH,
GARAGEM. TERRENO

375 M2.
RS 52.000,00

.

REF 2365 • BARRA RIO MOLHA· R: OSVALDO
MABBA, 50· CASA ALV 1 00 M1, 3 DORM, BANH,
GARAGEM. TERRENO 450 M2. RS 65.000,00

REF 1101 • CENTRO·
R: 232· ED ÁGATA·

PRÉDIO COM PISCINA
APTO 1 SUíTE, 2 DORM,

BAN H, SACADA C/
CHURRASQ, GARAGEM.
RS 110.000,00 •

FICAM MÓVEIS
DORMITÓRIO E COZINHA.

ACEITA APTO MENOR
VALOR

A RIO CERRO- R: BER HA
WEEGE· TERmo 11 00m2.

RS 50.000,00

REF 2360 • BARRA RIO CERRO· R:
DOMINGOS VIEIRA, 160· CASA ALV C/ 120 M2,
lsuíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO

615 M2. RS 72.000,00

REF 2373· JGUA ESQUERDO· R: EUGENIO REF 2374· CZERNIEWICZ - R: CHILE, 150·
SPÉZIA, 48· CASA MISTA 150 M2, TERRENO 525 CASA ALV, 170 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM 3
��K_OO ����_OO

REF 2335,- BAEPENDI· R: AUGUSTO MIELKE,REF 1084-JGUAESQUERDO-JOSEEMMENDOERFER· 144. CASA ALV 201 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM
tn HORTÊNCIA . APTO 3 DORM, 2 BANH, GARAGEM. RS 3 CARROS + 1 CASA CASA ALV 100 M2, 1 DORM,10.OOO,OO.ACAMMóvasauARTOS,COZlNHAELAVANDERIA BANH. TERRENO 1.817,50 M2. RS 215.000,00

�----------�-----
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 26 de abril de 2003 CORREIO DO POVO

re�II
v Nos proximidades do Fórum
v Entrego: Dez/03
v Financiamento direto cl a construtora
v Aptos cf área privativa de 97,OOm2 e 115,OOm2
v Prestações c/ reajuste somente pelo cub em até 50 meses

v De 1 o 2 vogas no garagem
v Excelente acabamento
v Piscina
v Playground
v Quadro de Esportes
v So Ião de Festas
v 2 elevadores
v Plantão de Vendas no Local

" • Henrique picaserca
Loccalilca�caO. Ântônio
(esquinca cl�uca:;ro Jcarcaguá cio Sul

Ccalos Ferrelrca)

v Defronte a concessionário Ford - Centro
v Entrega: Ago/03
., Aptos cl área de 160,OOm2
., Garagem privativo
v Excelente acabamento
v Piscina no terraço
v Playground
v Salão de Festas
v 2 elevadores
v 30% de entrada e o saldo
em até 50 meses c/ correção
pelo CUB

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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105 - SCHROEDER - Casa alv. c /L suíte +

3 qtos. 142m2• R$ 45.000,00

SÁBADO, 26 de abril de 2003

114 - CENTRO - 2 salas eomls. térreo e o 1 Q

piso casa 1 suíte + 3 qtos, demais dep.,
terreno 420m2 nego

134 - CENTENÁRIO - Casa alv. c/ 3 qtos, área
de 90m2• R$ 60.000,00

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

L
�

.......................�eonllr
v e � 5

ED. ALESSIO BERRI - CENTRO -

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

pelo Club

�lGOMES
ELETROMÓVEIS

CRECI - 1959-J

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

275-0606

i I

11.7 - JOÃO PESSOAS - CHÁCARA - cf 2
lagoas de peixe, pastagem, 200.000m2 + 1

casa em alv. de 300m2

109.- CENTRO - Casa alv. 3 qtos, 2 salas, demais
dep., garagem c/ área de festas.

R$ 135.000,00

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

Dia das

Mqes
«nouias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci.1749-J

4322 - CENTRO - Ed. Best Place -

Apto. em fase de construção cl
350m2 - 1 suíte master, 1 suíte,
2 dorm., bwc. R$ 68.000,00 entro +
SD R$ 117.000,00 - 30 pare. R$
3.900,00 ao mês - variação CUB

Ref. 5232 - Jaraguá Esquerdo
Sobrado cl 440,00m2 - 03
suítes (suíte de casal cl
móveis + hidro dupla I 01

suíte solteiro cl móveis) - bwc
social - piscina - salão de
festas - sala de ginástica -

Terreno cl 596,00m2 -

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

e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.brREPRESENTAÇÔES IMOBILIÁRIAS LTDA.

5283 - NOVA BRASÍLIA - Casa
alv. cl 355m2 - suíte cl closet +
4 dorm., bwc, dep. empregada,
terreno cl 1.509m2, imóvel

nobre, localização central, ideal
pI clínica médica ou Cond.
Fechado. Valor Negociável

(aceita imóvel de menor valor)

5236 - AMIZADE -sobrado cl
282,35m2, 1 suite cl closet
mobiliado e hidro dupla + 3

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

5251 CENTRO - Casa Alv., cl
166,18m' -suíte + 3 dorm., bwc,

terreno cl 335,40m2 - R$
115.000,00

5170 -VILA LALAU - casa alv. nova

cl 145,00m2, suite cl closet + 2
dorm., 1 bwc, terreno cl 450m2

(15x30) - R$ 115.000,00.

5262 - CZERNIEWICZ - Casa alv.
térrea cl 200m2 - 03 dorm - bwc e
20 piso - 01 dorm - bwc - Terreno cl
375m2 ( 14 X 24 ) - R$ 88.000,00 -

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

5294 - AMIZADE - Casa de mad.,
cl 70,00m2 - 3 dorm., bwc, terreno

cl 460,50m2 (15x30,70)
R$25.000,00

5240 - CZERNIEWICZ - Casa alv. cl
142,00m2 - suíte cl closet + 02

dorm - 02 bwc - Terreno cl
392,00m2 (14x28) - R$105.000,00

Ret 5246 - João Pessoa - Casa Alv. cl
área aprox. de 230,00m2 - 1 suíte cl
closet + 2 dorm - rbwc - cozinha cl
armário emb. - salão de festas -

Terreno cl 747m2 -R$ 105.000,00

Ret. 5284 - Czerniewicz - Casa alv. cl
127,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

Terreno cl 357,00m2 ( 14 x 25,50) -

R$95.000,00 ou R$52.000,00 entrada
+ SD R$43.000,00 - parcela R$607,00 .

aomês-HSBC

Ref.30S7-NereuRamos-SallDdoRibei -

cavalo - chácara cl 128.000m2, cas
alv. antiga c/ 05 dorm - bwc + rancho alv.
108,00m2 - (sendo 72,00m2 co

lage) - 5.000 pés de palmeira real - 35.00
mudas de palmeira - 02 nascentes de águ
- R$90.000,OO (negociável)

Ret. 2499 - Barra do Rio Cerro -

Terreno cl 350,00m2 (14x25) -

Lot. Miranda - R$4.000,00 entro +

40 pare. R$ 300,00 + IGPM anual -

Ret 5220 - Vila Lenzi - Casa Alv. cl
66,50m2 - 03 dorm - 1 bwc .: Terreno
cl 513,80m2 - (14,00 X 36,7) - R$
45.000,00

Ret. 5291- Ilha da Figueira - Casa mista
cl 100,00m2 - 04 dorm - 02 bwc -

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

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

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

f"=':'-W;Í';fliMÍWiililW;"""'llliÍ===iI!lli=;;,,;;wr;:"'" GI:�;�31TI��@I,�?!®flI[@TItIf&JWAC;-;;�-'-

COO 017 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria medindo

180,OOm2 -1 suíte, 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, área de festas,
garagem -terreno medindo 1.094,OOm2 - Rua: Amazonas - Valor

R$l50.ooo,OO
COO 027 - LENZI- RESIDENCIA em alvenaria com 3, quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem - Valor R$
60.000,00
COO 063 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA em alvenaria com
1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço, garagem, sala comercial- Valor R$l 00.000,00
COO 113-VILANOVA-RESIDENCIAemalvenaria-1 suíte, 3
quartos, 3 banheiros, 3 saias, copa/cozinha, lavanderia, 2 vagas de
garagem, dispensa, escritório - Valor R$130.000,00
COO 117 - LENZI-TERRENOCOMERCIAL de esquinamedindo
2.716,OOm2 -com 65metros de frente para a rua Venâncio da Silva
Porto - ValorR$ll 0.000,00
COO 129 - RAU - RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos,
sala. copa, cozinha, lavanderia, banheiro, terreno todo murado

perlazendo 2 esquinas - Valor R$ 75.000,00
COO 131- VILA NOVA- RESIDENCIA em alvenaria próximo ao
FORUM medindo 235,OOm2 -3 quartos, 3 banheiro, sala, escritório,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas com churrasqueira
Valor R$120.ooo,00
COO 134 - LENZI-TERRÉNO de esquina medindo 442,28m2-
vátor R$17.500,00
COO 157 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria medindo
191 ,00m2 -1 suíte, 2 quartos, demais dependências, ficam moveis

embutidos- Valor R$130.000,00
COO 200 - MOLHA - RESIDENCIA - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem, casa demadeira nos fundos - Valor

R$ 45.000,00
COO 201 - CENTRO - PONTO - lanchonete completa com

instalações para lanches, refeições, sorveteria ou qualquer outro
tipo de fest food - próximo ao terminal rodoviário - Valor R$
45.000,00

.

COO 204 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 450,00m2 - Valor

R$ 20.000,00
COO 208 - LENZI- PONTO - Locadora de vídeo completa em
funcionamento, locação de games - Valor R$ 20.000,00
COO 216 - FIGUEIRA - TERRENO INDUSTRIAL - área de

terramedindo 17.000,00m2 ideal para qualquer tipo de industria ou
comercio na Rua José Teodoro Ribeiro - Valor R$ 300.000,00
COO 224 - CZERNIEWZCI- TERRENO COMERCIAL medindo

480,00m2- galpãomedindo 70,OOm2 de esquina -próximo à ponte
- Valor R$ 70.000,00
COO 230 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL no centro da
cidade medindo 1.300,00m2 - Valor R$ 350.000,00
COO 251 - NOVA BRASILlA - TERRENO medindo 470,00m2-
excelente localização - Valor R$ 42.000,00
COO 263 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 1 0.500,00m2-
residência antiga - Valor R$ 300.000,00
COO 266 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 4000,00m2 - R$

12.000,00
COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos, sala'
intima, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, escritório, dispensa,
lavanderia, dep. de empregada, área de festas, aquecimento a gás,
3 garagens, muros de pedras, calcamento interno, massa corrida

í
- Valor RSl 00.000,00 (troca-se)

.

COO 274 - FIGUEIRA - CHÁCARA medindo 50.000m2 -com
excelente residência, lagoas, estrada, muro - Valor RS 150.000,00
COO 279 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 10.500,00m2-
galpão novo próprio para qualquer tipo de comercio - residência

em alvenaria - Valor R$ 270.000,00
COO 280 - RAU - TERRÉNO medindo 450.00m2 - próximo à

faculdade- pronto para construir- Valor R$ 25.000,00
COO 281 - GUARAMIRIM - CHÁCARA medindo 63.000,00m2
-iárea de festas com churrasqueira e piscina Próximo a FAMEG
- Valor R$120.000,00
COO 284 -JARAGUÁ ESQUERDO -RESIDENCIA em alvenaria
- terreno com duas frentes, sendo uma para rua: João Januário

Ayroso- Valor R$ 50.000,00
COO 291 -CENTRO - TERRENOmedindo 20X35- 700,00m2-
Próximo a Fiat Javel- Valor R$ 350.000,00
COO 294 - VILA NOVA - APARTAMENTO - Edifício Morada do

Sol-l suíte,2 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiro,
sacada com churrasqueira, garagem - Valor RS 1 00.000,00'
COO 296 - NOVA BRASILlA - ÁREA DE TERRA CENTRAL

medindo 3.726,62m2 -com trás frentes para ruas comerciais, João
Planincheck - José Emendoerler- Amazonas - já separados a
lotes comerciais ou residenciais - Valor RS 350.000,00
COO 297 - ARAQUARI - FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE

GADO -totalmente formada com todas as benfeitorias prontas e

pastagem - medindo 15.580.000,00m2 totalmente cercada - Valor

R$ 4.500.000,00
COO 302 -ANA PAULA - Residência em alvenaria com 3 quartos
na Rua José Narloch - Valor R$ 35.000,00
COO 305 - RAU - Condomínio Renascença - RESIDENCIA nova

de esquina em alvenaria medindo 164,00m2 -1 suíte, 2 quartos,
sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de

garagem, área de festas, encanamento para aquecimento-Valor
R$ 95.000,00
COO 306 - SÃO LUIZ- RESIDENCIA em alvenaria -1 suíte, 2

2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
Valor R$ 80.000,00
COO 424 - BARRA - TERRENO COMERCIAL com 16,40m
para a rua Ãngelo Rubini - Valor R$ 28.000,00
COO 426 - BARRA - TERRENO COMERCIAL medindo

3.726,00m2 - Valor R$ 230.000,00
COO 427 - LENZI - TÉRRENO COMERCIAL medindo

525,00m2 com residênciamista e sala comercial- Valor R$

80.000,00
COO 428 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL de esquina
medindo 942,00m2, na rua Epitácio Pessoa
COO 429 - CENTRO - RESIDENCIAL OU COMERCIAL

Rua domingos da Nova - ao lado da radio - ValorR$l90.ooo,OO
COO 430 - UBATUBA - TERRENO medindo 355,44m2 no

loteamento Jardim Morada do Sol- Valor R$15.ooo,00
COO 431 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos,
2 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem - Valor

R$ 50.000,00
COO 432 - CORUPA - RESIDENCIA em alvenaria, 4 quartos,
4 salas, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem, áreacoberta
- Valor R$ 80.000,00
COO 435 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria, 4

quartos, 2 saias, área de festas, garagem, cozinha, lavanderia,
dispensa, 2 banheiros, escritório, área de serviço aberta, portão
eletrônico - Valor R$ 75.000,00
COO 436 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria 3

quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem +falta

terminar- Valor R$ 50.000,00
COO 438 - NOVA BRASILIA - SOBRADO COMERCIAL E

RESIDENCIAL - 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro - Valor R$l90.ooo,OO
COO 439 - VILA LENZI - SOBRADO E RESIDENCIA -

Sobrado com 4 quartos, e demais dependências e Residência
com 2 quartos e demais dependências - Valor R$160.ooo,OO
COO 440 - TRES RIOS DO NORTE - RESIDENCIA em

alvenaria com 5 quartos, 2 sala, 2 cozinhas, 2 lavanderia, 2

banheiros, garagem - Valor R$ 37_000,00
COO 441 - TRES RIOS DO NORTE - RESIDENCIA com 1

quarto, sala, cozinha, lavanderia, banheiro -,Valor R$ i 6.000,00
COO 444 - VILA NOVA - RESIDENCIA em madeira - Valor

R$ 45.000,00
COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA EM ALTO
PADRÃO 364,OOM2 -1 suíte, 2 quartos, sala em dois ambientes,
cozinha, lavanderia, área de festas, adega, banheiro, lavabo,
piscina, 2 vagas de garagem - Valor R$ 230.000,00
COO 447 - VILANOVA - RESIDENCIA em alvenaria -1 suíte,
2 quartos, 2 sala, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, área de festas,
2 vagas de garagem - Valor R$ 95.0000,00
COO 448 - VILA NOVA - RESIDENCIA MOBILIADA -1 suíte

mobiliada, 2 quartos, cozinhamobiliada, copa, sala, banheiro;
área de festa, 2 vagas de garagem lavanderia, dispensa - Valor

R$ 90.000,00
COO 450 - VILA LENZI- 2 RESIDENCIAS - 1 Residência
mista com 5 quartos e 1 residência mista com 3 quartos _;Valor

R$ 65.000,00
COO 451 - FIGUEIRA - CHACARA - com residência em
alvenaria, galpão, 21agoas com peixes, cachoeira, pontes
medindo 15.000,00m2 -com asfalto até a entrada - Valor R$
210.000,00
COO 452 - BARRA - RESIDENCIA em alvenaria faltando

acabamento, 2 quartos, sala cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 45.000,00
COO 453 - CZERNIEWICZ -SOBRADO medindo 285,00m2
-1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros,
2 garagens - Valor R$ 135.000,00
COO 454 - PRAIA DE PICARRAS - RESIDENCIA em

alvenaria -1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2
banheiros, 2 vagas de garagem, área de festas, dependência de
empregada - Valor R$150.000,00
COO 455 - PRAIA DE ITAJUBA- LANCHONETE- instalação
completa para lanchonete na rua principal da praia - Valor R$
25.000,00
COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, sala
em dois ambientes com sacada, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 55.000,00
COO 458 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria " 1

suíte, 2 quartos, sala em dois níveis, lavabo, banheiro, copa,
lavanderia, 2 vagas de garagem - Valor R$150.ooo,00
COO 459-VILA NOVA - RESlDENCIA em alvenaria -1 suíte,
3 quartos, 2 salas, copa, cozinha mobiliada, lavanderia, 2
banheiros, 2 vagas de garagem, piscina, área de festas com
churrasqueira e sacada, dispensa, dep. de empr�gada - Valor

R$140.ooo,00
COO 460- BARRA - RESIDENCIA em alvenaria. 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - terreno todo
murado- Valor R$ 45.000,00

'

COD461-SÃO LUIZ-RESlDENCIANOVA-l suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área de festas,
lloreira, terreno todomurado- Valor R$ 95_000,00
COO 462 - MOLHA -3 RESIDENCIAS - próximo à prefeitura
-terrenomedindo 1.500,OOm2 - ValorR$120.ooo,00

quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, área de festas, canil,
garagem dispensa, escritório, cepo De empregada, jardim - Valor R$
105.000,00
COO 310 - CZERNIEWICZ - RESIOENCIA - Terreno medindo

3.648,00m2 de frente para a Rua: Roberto Ziemann - residência mista,
residência em alvenaria - Valor R$ 230.000,00
COO 312 - SÃO LUIZ ':'GALPÃO - 2 Galpões, 6 banheiros, apartamento,
garagem, escritório, 2 salas - Valor R$150.000,00
COO 313 - NEREU - AUTODROMO DE JARAGUÁ DO SUL - Área
total medindo 232.307,00m2 - pista profissional de corrida na terra

galpões - apartamerÍto- portaria - Valor R$ 350.000,00
COD315-JOÃO PESSOA-ÁREA DE TERRA medindo 4.658.65m2
- com 37,50m de frente para o Rodovia - Ao lado do Motel Mistérios
Valor R$ 130.000,00
COO 316 - BARRA - TERRENO COMERCIAL na Rua Pastor Alberto
Schneider- medindo 825,80m2 - Próximo aTritec- Valor R$ 35.000,00
COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo

139.314,00m2 -com residência com suíte rústica - 21agoas - rio com

cachoeiras - 4.000 palmeiras real de 3 anos -1.000 eucaliptos de 20
anos - rancho- galpão - Valor R$l 00.000,00
COO 320 -JOÃO PESSOA - TERRENO medindo a70,97m2 - Valor

R$12.ooo,00
COO 32'1 - GUARAMIRIM - ÁREA DE TERRA medindo 26.180,00m2
- com 56,00 metros de frente para BR 280 - Próximo a FÁMEG - Valor

R$ 280.000,00
COO 322 - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA 1 suíte, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, escritório - Valor RS
120.000,00
COO 324 - MOLHA - CHÁCARA - medindo 3,500,00M2 -A cinco
minutos do centro com ruas 100% asfaltadas -área toda escriturada-

21agoas com peixes - rancho - jardim - portão eletrônico - residência
com 4 quartos, sala, cozinha, garagem - terreno murado - pomar

portão eletrônico - ValorR$ll 0.000,00 - Aceita-se outro imóvel de

menorvaJor
COO 325 - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA - 1 suíte, 5 quartos, 3
cozinhas, 2lavanderias, 2 garagens, 3 dispensas, 2 saias, área de festas
- Valor R$120.ooo,00
COO 326 - BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 5.697,90m2 -

residência nova em alvenaria, 1 suite, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, área de festas, 2 garagens, lagoa -com 50,00m
de frente para a rua BertaWeege - Valor R$ 400.000,00
COO 327 - NEREU - RESIDENCIA em alvenaria medindo 80,00m2-
3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
25.000,00
COO 339- BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 16.000,00m2 - área
industrial-Valor RS 120.000,00
COO 342 - CHICO DE PAULO - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área de festas, terreno medindo
3.500,00m2-Valor R$110.000,OO
COD344- FIGUEIRA-RESIDENCIA em alvenaria, 1 suíte, 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, garagem - Valor R$
96.000,00
COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suíte com
cioset e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 saias, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$120.000,00
COO 348 - BARRA - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 60.000,00
COO 349 - LENZI- TERRENO COMERCIAL de esquina medindo
3.176,50m2 de frente para a rua Venâncio da Silva Porto - Próximo a
WEG 1-Valor RS 65.000,00
COO 350 - ÁGUA VERDE - TERRENO medindo 468,00m2 - em

Irente ao Shopp Club - Valor R$18.000,OO
COO 351 - NOVA BRASILIA - APARTAMENTO - Edifício Mathedi -

2 quartos, cioset, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor 52.000,00
- TROCA POR APTO EM MEIA PRAIA -ITAPEMA

COO 353 - VILA NOVA - TERRENOS excelentes próximo à igreja
Rainha da Paz - Valores a partir de R$ 38.000,00
COD.354-NOVA BRASILIA- TERRENO medindo aOO,OOh12 na rua
José Emmendoerler- Valor R$ 50.000,00
COO 358 - FIGUEIRA - ÁREA DE TERRA medindo 38.000,00m2-
Valor R$ 200.000,00
COO 359 - LALAU - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos, dep. de
empregada, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem
- Valor RS11 0.000,00
COO 360 - CENTRO-RESIDENCIA com 3 quartos, 2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 90.000,00
COO 362 - GUARAMIRIM - SOBRADO com 1 suíte com hidro, 3

quartos, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, escritório, área
de festas - Valor R$130.ooo,00

--

COO 365 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO COM SALA

COMERCIAL - 4 quartos, sala, cozinha, 4 banheiros, varanda, 2
telefónes, terreno todo murado - Valor R$ 58.000,00
COO 368 - LALAU - RESIDENCIA em alvenaria -1 suíte, 3 quartos,
2 banheiros, lavanderia, copa, cozinha - Valor R$ 46.000,00
COO 369 - PRAIA DE ITAJUBA - TERRENO medindo 300,00m2-
Valor R$ 7.000,00
COO 374 - BALNEARIO CAMBORIÚ - COBERTURA DUPLEX

COM VISTA PARA O M,AR - Suíte completa com sacada e vista para
omar, 3 quartos, banheiro, lavabo, sala de estar, sala, de jantar, dep. de
empregada com banheiro, área de festas com churrasqueira e sacada
- Valor R$ 220.000,00
COO 375- SCHROEDER - TERRENO medindo 3.750,00m2 - atrás

de Marisol- Valor R$15.000,00 \

COO 377 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA medindo 200,00m2 - 4

quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, 3 banheiros (falta terminar 1),
dispensa, área de festas, garagem, área livre - Valor R$105.000,00
COO 380 - CENTRO - COBERTURA DUPLEX COM PISCINA -

totalmente mobiliada, suíte com closet e hidro, suíte simples, 2 quartos,
dep. de empregada com banheiro, área de festas com piscina, 2 banheiros,
lavabo, 2 vagas de garagem - NEGOCIAVEL
COO 383 - BARRA - RESIDENCIA em madeira, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, dispensa, lavanderia, 2 garagens - edícula em

alvenaria com laje com cozinha, lavanderia, área aberta - R$ 30.000,00
COO 385-JARAGUA ESQUERDO-TERRENO na rua Bahia medindo

700,00m2 - Valor R$ 38.000,00
COO 386 - BARRA - SOBRADO medindo 200,00m2 - inacabado - 3

quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha,m lavanderia, garagem - Valor R$
75.000,00
COO 387 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL com frente para a
rua João Marcatto, próximo ao Colégio São Luiz.-R$ll 0.000,00
COO 388 - PiÇARRAS - APARTAMENTO de frente para o mar -

mobiliado -1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros, ampla cozinha, dispensa,
sala de jantar, sala de Iv, sacada, garagem- a20,OOm domar- Valor R$
80.000,00
COO 391 - CENTRO - PRÉDIO COMERCIAL medindo 763,30m2
Valor R$ 230.000,00
COO 392-MANSO-CHÁCARA medindo 222.500,00m2 com 250,00m
de frente para a estrada geral- Valor R$ 70.000,00
COO 394 - VILA NOVA - 2 RESIDENCIAS em alvenaria medindo

175,OOm2 + 50,OOm2 e 1 residência emmadeira medindo 110,00m2
- Valor R$ 200.000,00
COO 395 - CORUPA - RESIDENCIA em alvenaria - 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Rural- RS19.000,00
COO 396 - CORUPA - RESIDENCIA em construção com terreno de

900,00m2 - Rural- Valor R$12.000,00
COO 397 - ESTRADA NOVA - TERRENO de esquina medindo

565,00m2 - próximo ao Mercado Brasão - Valor RS 35.000,00
COO 398 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em alvenaria

medindo 230,00m2 - suíte com closet, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, 2 garagens - Valor R$ 85.000,00
COO 399 - MASSARANDUBA - POUSADA - apartamentos
mobiliados, cozinhas, restaurante, canchas de bocha, campo de futebol,
lagoas, estacionamento para 100 veículos, piscinas, áreas de

churrasqueiras - Valor R$ 400.000,00
COO 400 - FIGUEIRA - TERRENO medindo aproximadamente
1.OOO,OOm2 - Valor R$ 20.000,00
COO 402 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiros, área de festas, mini
piscina - AGUAS CLARAS - Valor RS 65.000,00
COO 406 - VILA NOVA - TERRENO COMERCIAL com 45,00m de

frente paraOlívio Brugnago e 38,OOm de frente para a 25 de Julho - Valor

R$ 250.000,00
COO 408-TERRENO no loteamento Raios de Sol-Jaraguá99-Valor
R$ 10.000,00
COO 411- VILA NOVA-SOBRADO medindo 206,00m2 -suíte com

hidro, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala intima, copa, sala de estar,
banheiro, lavanderia, 2 vagas de garagem, cozinha - Valor R$l80.ooo,OO
COO 412- FIGUEIRA- RESIDENCIA em alvenaria-3 quartos, sala,
copa, dispensa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
110.000,00
COD413-SAM PIERO-SOBRADOcom 1 suíte, 2 quartos,2sacadas,
2 sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, espaço para piscina
e jardim - Valor R$140.000,OO
COD414-LOCADORA DE VIDEO-Próximo ao Fórum-Valor R$
20.000,00

.

COO 417 - RESTAURANTE BREGA KILO - pronto para trabalhar
Valor R$ 35.000,00
COO 418 -JOÃO PESSOA - RESIDENCIA medindo 230,OOm. com 1

suíte com closet mobiliado, 2 quartos, cozinhamobiliada, sala de estar.
copa, área de festas, escritório, 2 banheiros, dep. de empregada, 2 vagas
de garagem- Valor R$110.ooo,00
COO 419 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suíte, 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa, 2 vagas de
garagem, área de festas, escritório, dispensa, deposito - Valor R$
85.000,00
COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIAmedindq208,00m2, 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia:2 banheiros, 3garagens-Valor
RS85.ooo,OO
COO 421 - TRES RIOS - CHACARA - Área de terra medindo

aproximadamente 320.000,00m2, contendo 3 lagoas com

aproximadamente 8.000,00m2 de lamina d'água divididos entre si, com
varias espécies de peixes, acesso em tode a área, galpão rústicomOOindo
9OO,00m2 de área coberta, inacabado, residência em alvenaria medindo

440,OOm2 também inacabada, quiosque com churrasqueira na beirada
lagoa principal, varias nascentes dentro da propriedade com águas
límpidas e abundantes, diversas árvores frutíferas nas margens das
lagoas e adjacências, áreas de preservação natural conservadas

ecologicamente, 75% de área aproveitável e em colinas, 20.000 pés de
bananas produzindo, áreas de montanhas de preservação permanentes,
espaço para estacionamento já na entrada da propriedade, local ideal
para cavalgadas, trilhas ecológicas, eco turismo, parque de lazer, disiante
10 km do centro de Jaraguá do Sul (aproximadamente 15 minutos),
documentação totalmente liberada (área rural),
COO 422 - AGUEIR.A- RESIDENCIAmedindo 120,!lDm2 com 1 suíte,
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REF 68 - Bairro Chico de Pau/a, Terreno com 375m2, conten
do coso mista com 03 dormitórios, ótima localização. R$ 32.000,00

REF 59 - São Luis - (asa contendo O 1 suite, 03 dormitórios. R$
65.000.00

REF 64 - AMIZADE - (asa contendo 03 dormitórios, sola,
cozinha, bwc. R$48.000,00 ('

REF 02 - Bairro Czerniewisc,
(asa contendo 220m2 área

construido, sendo 01 suite, 02

doemitórios, sala, copa, cozinha, 02
bwc, edicula. R$85.000,00

2105 - STO. ANTÔNIO - R. José Vicenzi,
casac/ 200,OOm2 e terreno cf 550,00m2•

RS 95.000,00. Aceita nego cf Apartamento

2108 - TRÊS RtOS DO SUL - Rua Felix

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

cf 384,00m2_ RS.80_0oo,00

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO
E-MAIL garcia@unerj.br CRECI 1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, .302.

VENDAS

• CASA DE ALVENARIA Cf 105,00 M2, CONTENDO 01 SUÍTE,
02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA. TER
RENO Cf 375,00 M2. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ALDROVANDI,
BAIRRO RIO MOLHA. VALOR R$ 22.000,00 (ACEITA-SE TROCA
POR CASA DE MENOR VALOR CONTENDO 03 QUARTOS).

• CASA DE ALVENARIA Cf 40,00 M2 + FUNDAMENTO Cf 40,00
M2, TERRENO Cf 443,00 M2. LOCALIZADO NA RUA GUSTAVO
LESSMANN, BAIRRO JOÃO PESSOA. VALOR R$ 15.000,00.

• LOTES NO BAIRRO ESTRADA NOVA Cf ÁREAS DE 406,00 M2
(14 X 29), PRÓXIMOS A ESCOLA, CRECHE,MERCADO, PONTO DE
ONIBÚS, ct VALORES APARTIR DE R$12.000,OO.

1000 - NEREU RAMOS - Lot. Murara, r) 386,00m'
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, r) 4ao,60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot. Primavera, r) 469,35m'
1034 - ITAJUBA - frente para o mar, r) 783m'
1035 - ÁGUA VERDE· Terreno r) 600m'
1036 -ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, terreno r) 21.331,16m'
1037 - VILA NOVA - R: Domingos Demarchi-, terreno r) 562,00m'

.. 1040 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1041 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Felix Richert, 406,00m'
1044 - SCHROEDER - Rua Ida Maria Luzia Bertha Wo�, terr. cI 600,00m'
1045 - NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 391,00m'.
1046 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321,00m'.
1047 - GIARDINI LENZI - Terreno c/637,70m'.

'.1-!:f-l,j

R$ 12.000,00
R$ 16.000,00
R$ 12.000,00
R$ 80.000,00
R$ 25.000,00
R$ 100.000,00
R$ 35.000,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
R$ 10.000,00
R$ 13.000,00
R$ 11.000,00
R$ 17.000,00

2000 - VILA RAU - casa de alv, c/117,00m' e terreno c/ 2.407,00m'
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/150m' • lerreno de 450m'
aceita nego cf sala comI. no centro da cidade
2012 - CZERNIEWICZ - R. Anlonk> Gesser, 113, r) 160m' e terreno r) 450m' (aceita nego cI Apartamento)
2013 - NOVA BRASILlA - r) área de 200m' • terreno clI200m', aceita apto menor valor.
2015 - CENTRO - r) área de 464m', acena apto. de menor vaiar, terreno e parte em dinheiro
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' -

2031 - CZERNtEWICZ - ótima localização, clI55,00m'
.

2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, cI 326m'
2035 - BARRA DO RtO CERRO - mini-chácara, cI terreno de 2900m' e casa r) 87,50m'
2039 - CZERNIEWtCZ - casa em alv. clI78,00m'. Terreno r) 414,00m'.
2045 - GALPÃO COMERL. - R: Antônk> Carlos Ferreira r) 5OOm', terreno r) 1218m'
2050 - VtLA LALAU - R. Ernesto Lessmann - casa alv., r) 220m' e terreno cI 336m'
2056 - FtGUEt.RINHA - R. Anélio Nicochelli - caso alv., clI76m', terreno. r) 450m'
2063 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c/ aom', terreno cI 518m'. R. Campo Alegre.
2068 - NEREU RAMOS - casa alv., cI 70m', terreno cI 600m'
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado r) 186m' e terreno r) 350m'
2072 - VILA LENZI - R. Irmão Leandro, casa em contr., r) 70m' e terreno cI 494m'
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, cll00m' e terreno cl360,72ni', aceito apto
2076 - ESTRADA NOVA - R. José Picolli, cI 8705,89m', cI casa de mad.
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno r) 320m' e contr. C/100m'
2081 - R. Prefeito Waldemar Grubba - Servidão - terreno r) 1600m' e casa cI 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno r) 336m' e casa r) 170m', aceita neg.,
2083 - ILHA DI\ FtGUEIÁA - R. domingos da Nova - terreno r) 1500m' e casa cI 300m'.
2085 - GIARDlNI LENZt - R. Eupidio Martins, casa r) 70,00m' e terreno r) 450,00m'.
2086 - TlFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311, ter. r) 720,00m' casa cll60,OOm' e ed. r) 50,00m'

aceita casa em Barra Velha
2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, t381, terreno c/ 560,00m' e casa c/ 240,00m'. R$ 80.000,00
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno c/ 480m' e casa c/ 170m'. R$110.000,00
2092 - TIFA MARTtNS - R: Paulo Leoni, terreno C/325,00m', casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00
2094 - VILA LALAU - terreno cI 875,00m' e casa r) 123,QOm' R$ 75.000,00
2095 NEREll RAMOS - R Angelo Floriani - Lot. Zanguelini, Terreno r) 78,00m' e casa c/ 70,00m'. R$ 35.000,00
2097 - JGUA ESQUERDO -Rua Antonk> MaceOO, Terreno r) 360,00m' e casa r) 135,00m'. R$ 85,000,00
2100 - tLHA DA FIGUEIRA - Morro Boa Vista - Terreno c/l015,00m' e casa c/ 100,00m' R$ 22.000,00
2101 - CENTRO - R. Guilherme Weege, ótima localização - imóvel resid., c/ comerciai. Sobrado c/ 700m' e terreno c/

570m2• Valor a combinar.
2102 - VILA RAU - Rua 366 - Terreno c/ 450m' e constr. r) 1 ao,OOm'
2103 - VILA RAU - Rua 366 - Terreno cI 450m'. Casa de madeira de 6Om'
2104 - MATtNHOS - PR - casa mista, vende-se ou troca-se por imóvel em Jaraguá.
2106 - OURO VERD� - Terreno r) 336,00m' - casa mista cll00,00m' e edicola r) 40,00m'
2109 - SANTO ANTONIO - Rua Ilda Lavin - Casa c/ 124,00m' e terr, c/ 360,00m'.
2123 - �LUMENAU - Área constr. 418m'. Vj!hde-se ou troca-se por casa em Jaraguá do Sul,
2124 - AGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/ 175m'.
2126 - VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m' e terreno c/ 300m'.
lrilllliUil!ililijít

.

3018 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto. Vila Nova
3022 - CENTRO - Ed. Santa-Tsrezlnha
3024 -'JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova

'-;1.:lI.iS.��
.tij'�t�'1fTO ANTONIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.

9004 - SCHROEDER I - R: Antônio Méier - Chácara c/ 6308,00m'

R$ 145.000,00
(em const.)

valor a combinar
RS 80.000,00
R$ 160.000,00
R$ 280.000,00
R$ 116.000,00
R$ 120.000,00
R$ 120,000,00
R$ 75.000,00
R$ 52.000,00
aceita negociação
RS 90.000,00
RS 45.000,00
R$ 48.000,00
R$ 47.000,00
R$ 70.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 130.000,00
R$ 27.000,00
R$ 80.000,00
R$ 65.000,00
R$ 75.000,00
R$ 35.000,00
R$ 45.000,00

Muller-Casa Mista cf l30,OOm2 e

terreno cf 364,00m2.RS 35_000,00.
R$ 50.000,00
R$ 15.000,00
R$ 30.000,00
R$ 28.000,00
R$ 25.000,00
R$ 175.000,00
R$ 110.000,00
.RS 43.000,00

R$ 21.500,00 + financ.
R$ 80.000,00

RS 26.000,00+ financ.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL - casa em

alv. cf l42,OOm' e terr. cf 10.8SO,OOm'
RS 300.000 00

2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto
- Centro - Terreno cf 1.-400,OOm' e ·casa

cf 244,OOm' RS 180.000,00 R$ 30,000,00

& r

R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI934-J

III

Fone/Fax: (047)
370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
I

� ÁGUA VERDE
* Vende-se uma casa. R$ 42.000,00

� BARRA
* Casa em alv., loe. na Rua Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
* Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. R$ 58.000,00
* Terrenoej 3632,OOm'. R$ 250.000,00

� CENTRO
1057· Casa em alv., ej 191,56m' e terreno ej 1.050m'. Semi-acabada.
R$150.000,00
* Apto. Ed. Juliana - RuaGumercindo da Silva - ej 1 suite + 1 qto. - R$ 65.000,00* Apto. Ed. Lempreeht- Rua José Emmendoerfer, ej 2 qtos e demais dep.

- R$ 55.000,00

� CHICO DE PAULA
*easa mista, ej 125m' e terreno ej 450m', 3qtos, eopa, eoz., lav. disp.,
2bwe, garagem. R$ 32.000,00
*easa de alv., ej 130m' e terreno ej 454m', Rua Joaquim Francisco de
Paula, 2358- 4 qtos, sala, copa, eoz., lav., lbwe, garagem. R$ 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021-Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) ej 2.548,91, 32x24,OO

- R$ 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00

� ESTRADA NOVA
*Casa alv., ej 110m' e terreno ej 430m', 2qtos, sala, eoz., bwe, lav.
garagem. Rua Leopoldo Blese, 333. R$ 42.000,00

� GUARAMIRIM
* ALUGUEL- Rua 28 de Agosto- GALPÃO ej 250m'. R$1.500,00 mês
* casaej 144m' e terrenoej375m' - Rua Exp. Manoel F.Correa, 11, Vila f'rqgesso.
� ILHA D� FIGUEIRA
1006- Casà alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área ej 435m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00

.

1100-Casa em alv., ej área de 160m', terreno ej 450m', ej divisão intema,
3 qtos, sala, copa, eoz., área de festasej ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 318-lIha
da Rgueira. R$ 65.000,00
* Terreno ej 450,OOm'. R$ 32.000,00

� JARAGÚÁ ESQUERDO
* Casa em alv., loe. na Rua Arduíno Pradi, 1040. R$ 55.000,00* Casa em alv., loe. na Rua João Carlos Stein, 1237. R$ 85.000;00

� JOÃO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal, em 40m. R$ 25.000,00,
em condições a combinar

� NOVA BRASILlA
1064-A- Terreno sem benfeitorias, próx. Arte Laje, ej 1200m', fazendo
frente pj Rua João Planinseheek, em 20m, ej 60m de prof. R$ 85.000,00* Sobrado com Sala Comercial, loe. na Rua João Planinseheek, 1733. R$
250.000,00

� TERRENOS
*Rua João Franzner, ej 450m'. R$ 32.000,00.
*Em frente Cond. Azaléia, ej 800m'. R$ 32.000,00
* RAU - Terreno no Lot. Renaeença. R$ 27.000,00

� TRÊS RIOS DO NORTE
*easa, rua Nilda Frieden Afim, lote 497, ej 70m', 3qtos, eoz., sala, bwe
e terreno ej 336m'. R$ 28.000,00 .

� RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHÁCARA- área de 57.500m'. R$ 85.000,00

� VILA LALAU
* Casa com 260m'. R$126.000,00
� VILA LENZI
* APARTAMENTO térreo - Ed. Roresta ej 2 qtos e demais dependências.R$ 40.000,00 .

* APARTAMENTO 42 andar- Mobiliado- Ed. Roresta ej 2 qtos e demais dep.R$ 46.000,00
.
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o granito é uma pedra ornamental usada

desde o período neolítico, e ,é extraido da

natureza podendo sofrer variações de

veios, cores, tonalidades e desenhos.

"Nunca uma pedra é igual a outra por se

tratar de uma obra prima da natureza".

Por esse motivo, o granito é uma pedra
nobre, que traz charme e valorização
ao ambiente.

A Futuro que sempre busca o melhor

para seus clientes, usa o granito no

'acabamento de seus edifícios para

embelezar e valorizar a obra.

E a D'ltalia Granitos foi a parceira escolhida
I

pela Futuro, por sua experiência e qualidade
nos produtos e serviços prestados, com isso

temos o melhor do mercado.

������14
FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Rua Quintino Bocaiúva, 64 Tel. 372-0657 / 371-0696

eREel 8469 - Jaraguá do Sul, se - e-mail: futuroemp@uol.com.br
_.
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Kangoo express 01 branco G R$ 16.500,00Ka 99 cinza G R$ 10.900,00Ka 99 prata G R$ 11.500,00Gol Special 00 azul G R$ 12.800,00Gol GL 1.0 95 branco G R$ 7.800,00Golf GL cornpl. 99 azul G R$ 15.500,00Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 22.000,00Palio 1.0 96 vermelho G R$ 10.500,00Palio 1.0 4p 00 verde G R$ 13.500,00Santana GLS 91 cinza G R$ 8.700,00Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00Fusca 1300 80 vermelho G R$ 3.200,00Fusca 1300 81 branco G R$ 3.500,00Tipo SLX, compl. 95 cinza G R$ 9.500,00Monza cl CD 93 prata A R$ 8.500,00Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.800,00Escort L 89 verde G R$ 4.900,00Escort Hobby 96 azul G R$ 8.000,00Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00S-10 95 preta GNV R$ 17.500,00Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00F-4000 cl d.h. 85 bege D R$ 23.000,00F-4000 79 branco D R$ 17.500,00MB 709 93 vermelho D .. R$ 35.000,00Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 13.500,00Corsa Sedan v.e., t.e. 99 prata G R$ 14.500.00

Com ra Vencf e .Tr o c a- Financ'i a
Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A
AV. PREFEITO 1AIALg��.\Jt GRUBJI, 3809 - BAIRRO VIEI.RA�. JARAGIIÁ DO $UL

-

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

FIAT
Palio EX, 1.0, fire, 4p v.e, te., lirnp., d, 01 branco
Uno EX 4p, cornpl. 97 azul mel.Uno Mille, lirnp. desemb., 91 azul

VW
Gal MI 1.0, 4p 99 prataGal Mi 1.6 2p 98 prataGoll.0 94 azul mel.

���c� HÔ�ICOOI 85 grata78 ege
GM

Astra Sedan GI 2.0 completo brancoCorsa Sedan, 1.0, 4�, a.q., desemb. 00 brancoCorsa Sedan2 GL, 1. ,4p, v.e., t.e., alarme 99 prataVectra GL 2. cornpl. 98 cinza
Corsa Wind 94 . prataCorsa Super, '1f.' v.e., t.e., alarme, I.t. 98 grataVectra GLS, 2. ,compl. 95 rancoCorsa Wind, t.e., desemb. 95 branco

�010 1.8 a. q., desemb. 92 bordô
onza SLE, 4p, cornp], 92 branco

Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mel.
FORD

Escort 1.86 16v, �, cornpl, - ar 98 Chumbo
Verona 1. ,a.q., esemb.· 92 azul mel.
F-1000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelha
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.!. 90 douradoEscort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas 84 vermelha
Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

� 370-3113 E NAv. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Seja
•<'

Seja
•

parceiroCorsa 4p Branco 01 parceiro -1Gol GIII Cinza 01
Gol GIII Branco 00

da Financeira
Corsa Wegon GLS, compl. Cinza 00 BV Financeira Ka 1.0, gas. 98 vermelho da BVMarea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99 Palio EDX, 4p, 1.0, - ar, gas. 98 cinza metoG.ol, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99

e faça ótimos Gol MI1.6, gas. 97 e faça ótimosKa, 1.0, trio elétrico Prata 99 vermelho
Escort GL Prata 98 Escort Verona 1.8 gas.16v 97 prata met.Gol, 1.0, MI Vermelho 98

, •Goll.0 Vermelho 97
, •

Omega GlS, gas. 2.0 94 azul met. negociasBlaser OLX, GNV Preta 97 negocias EscortGl, gas.Corsa Super, 4p' Vermelho 97 91 azul
Suprema GLS Verde 96

neste espaço!
Uno Mille, 1.0,.gas. 91 prata met. neste espaço!Corsa Super Prata 96

Uno ELX, 2p Verde 95 Parati 1.6, álcool 89 marrom met.Golf GL Azul 95
Astra GLS Cinza 95 Kadett SlE 1.8 gas, 89 marrom
Uno RLX, 4p Vermelho 94 Gol Cl, 1.6, gasolina 89 brancoEscort Gl + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93 Voyage Cl, 1.6, gas. 88 verde met.Elba CSL Vermelha 91
Opala 4.1, 4p Cinza 90 Monza ClE, 1.8, g. 87 begeMonza SLE Azul 89 Opala 4cc, relíquia, gas, 78 branco

FIAr Palio EOX,4p 97 laranja R$10.950,00
.Palio EO, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo 4p, compl, 95 Azul R$ 8.600,00

Tempra 2.0 8v comI. 4p 95 Bordo R$ 8.800,00
Prêmio 86 Vermelho R$ 2.500,00x

VW Gol, 4p 99 Branco R$13.800,00
GolCl,Mll.6 97 Branco R$10.300,00
Kombi cabeçuda, GNV97 Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
GolfGlX, compl. 95 Prata R$12.500,00
GoII Plus 95 Azul R$ 8.700,00
Gol 94 Branco R$ 7.500,00
Santana GLI, 4p 94 Cinza R$10.600,00
Voyage, GL 89 Cinza R$ 5.600,00
Parati Cl 89 Cinza R$ 5.900,00

GM Vectra CO 94 Azul R$14.000,00
Kadetc/opc. 94 Branco R$ 7.300,00

0-20 alcamino, 2p, compl. + rodas 93 Branco R$ 24.900,00
FORD EscortGl 94 Azul R$ 8.500,00

··Av.' Prefeito Wáldemal' Grubà�t3747� Járaguá_d� Su,

GM
Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G
Corsa Wind cl ar, 4p Prata 01 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G
KadettSL/E Preto 90 G
Chevette SL Verde 89 A

VW
Saveiro, cornpl., top de linha Vermelha 02 G
Voyage Plus Bege 86 A
Goll Branco 97 G
PointerCLI Branco 96 G
Parati CL 1.8 Vermelha 94 G
Gol Special Branco 03 G

FIAr
Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G
Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G
Uno Mille Branco 93 G
Uno Mille Branco 91 G

FORD

Gol 16V4p
Gol Plus, prata
Fiorino
Gol
Gol

Pampa
Escort, alc.
F-lODO
Pampa
Monza, compl. - ar, alc.
F-lODO
Belina, branca
Pampa, álcool
Passat
Uno, álcool
Corcel" 2p
Corcel I
C-10, diesel, relíquia

99
96
94
93
92
92
92
91
91
87
87
86
86
85
85
80
72
70

R$13.500,00
R$ 9.500.00

R$ 7.000,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$18.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.300,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.200,00
R$ 9.500,00

e s modélos nov
sêminovos consulte-11

AUTOMOVEIS
Corro. Nacionais e Importados

Gol LO equipadíssimo Vermelho 00 G
PalioED vermelho 97 G
Fiesta 1.0 cf rodas Prata 97 G
Kawasaki ZX7 Amarelo 97/01 G

Voyage 1.6 Cinza 97 A
Quadriciclo Vermelho 97 G
Gol CLl1.6 Bordo 96 G
Gol 1.0 Plus Branco 96 G

Tempra HLX, compl. Prata 96 G

Ranger STX cab estendida cornpl. Preta 95 GNV

Voyage Cl 1.8, ale. Prata 95 A
Mitsubich N-13 cornpl, e pers. Preta 95 G
Ferrosa 1.6, 16v, 4x4, compl. Verde 95 G
Audi 2.8e S2 top de linha Preto 95 G
Corsa Gl 1.4 Roxo 95 G
Escortll.6 Cinza 94 G

. Fiorino Pick-up 1.0 branca 94 G
Escort Hobby 1.0 Dourado 94 G
Omega GlS, compl., cl teto Bordo 93 G
Escort Xr3 equipado �I teto 2.0 Vermelho 93 G
Verona GlX 1.8 Prata 90 G
Belina l 1.6 Prata 89 A
Uno CS, 1.5. equipado, banco couro Azul 89 G
Escort l 1.6 Azul 88 À
0·20, cabo dupla, compl. Branca 86/91 O
UnoCS 1.3 Bege 85 G
UnoCS 1.5 Preto 85 G
Fusca 1500 Azul 72 G

compramos seu carro usado R: Bernardo Dornbusch, BOa - Baependi

... ..vermelho

Fiesta GL Branco 2002
tbiza, 1.0, 16v, compl. Branco 2001
Gol GIII, compl. Preto 2002
Megane RN Branco 2000
Corsa Sedan GL 1.6 compl. Azul 1998
Corsa Sedan GL, 1.6 Branco 1997
Palio EDX 4p Cinza 1997
Astra GLS

'

Vermelho 1995
Uno ELX Vermelho 1995
Escort Hobby, 1.0 • Branco 1995
Vectra GLS

. Bege 1994
Monza GL 4p Azul 1994
Tempra 8v cornpl, Branco 1993
Elba Weekend IE Branca 1993
Versailles Ghia, cornpl. Cinza 1993
Apolo GLS Compl. Verde 1992
EscortL' Verde 1984
Clio RT 1.000 16v Bege 2002
Escort GLX 16v SW Vermelho 1998
Gol Plus 1.00or Azul 1995
Une S Vermelho 1989
Marea ELX Cinza 1999
Gol GIII, 2p Prata 2001

Fâx:li370�27

R$ 12.300,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 15.500,00
R$ 13.300,00
R$ 11.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.900,00
R$ 7.500,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.800,00
R$ 6.300,00
R$ 8.500,00
R$ 7.300,00
R$ 3.700,00
R$ 25.000.00
R$ 16.500,00
R$ 9.500,00
R$ 4.800,00
R$ 21.500,00
R$ 14.800,00

Seja
•

UnoSX,1.0 97 champagne 4p, VE, TE, lT, DT,AQ parceiroUnoSX 97 verde V.E, T.E., Limp.,Desemb.
Kadett 97 cinza c/opc. da BV FinanceiraPampa Ll.8 96 branca c/ capotade fibra
Gol bola 1.0 Plus 95 azul Limp. Oesemb. Ar q,

ótimosVectra GLS 94 bordô completo e façaMonza Club 2.0 94 azul 4p, OH, VE, TE, OT, AQ
Omega 94 azul CD, cornpl. , •

Uno Mille Elet. 94 verde 4p, LT, OT, AQ negocias
MonzaGLS 94 bordô compl. Gas.
t.ogus 94 bordô compl. neste

. espaço!Escort Europeu 93 cinza c/ opc., Gasolina.
Pagero Mitsubish 93 azul met. Completa turbinada
Parati 1.8 92 bordo álcool.

.�Goll.8 91 azul I.t., d.t., a.q.
Parati,1.8 91 marrom met. C/opc.
Verona GLX 90 champagne VE, TE, arquente

'"
�

e; ;11

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

370-2227 / 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jara uá do Sul

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTÃO: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
FAÇA-NOS UMA VISITA, E VENHA CONFERIR MUITOS OUTROS IMÓVEIS QUE DISPOMOS I!!
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OPORTUNIDADE NO CENTRO DA CIDADE -loja
montada "lingerie" com estoque completo,

mobiliada na Av: Marechal Deodoro da Fonseca -

Valor: RS 60.000,00.

(entro -casa em olv. (pi finsromerdel ou residencial) cl
óreo.1S7,00m'-:- 03 dorm. + dep. empregado, solo amplo;
cozinho, 02 banheiros, óreo selViço, óreo de churrosqueiro,

•

garagem pi 02 corras ·Ierreno S61,00m'· Valor: RS
78.000 00 - oceHo·se Iroco ar oulro imóvel menor valor.

São Luis - coso semi-neve e! óreo 130,00m' - suile + 02
dorm" solo, cozinho, bwc·sociol, óreo selViço, garagem -lerreno

3BO,00m' . Valor: RS 65.000,00.

(entro; oportomenlo Ed. Morojó· e! óreo 10101 de 137,00m',
suile + 02 dorm., sala e! socado, bwc·sociol, cozinho e!
móveis, óreo servko, gorogem· Valor: RS 65,000,00.

(entro; oportomenlo Ed. Eldorodo com óreo 10101 de
13S,00m', suile + 02 derm. solo e! socodo, cozinho

mobiliodo, óreoselViço mobiliado, bwc·sociol, garagem, piso
laminado - Valor RS 68.000,00.

(entro; ólimo coso em olv. e! óreo 10101 de
SOO,OOm" suite + 03 dorm., 04 solos, 02
banheiros, cozinho com ormórios sob medido, óreo
selViço, dispenso, dep. empregado, garagem pi 04
carros, óreo de festa com churrasqueira, piscina e

jardim ·Ierreno e! óreo de UOO,OOm'.
(vaiara combinar). '

Vi/a La/ou-coso em olv. (semi novo) cl óreo 10101 de
130,00m', 02 dorm., 02 solos, 02 banheiros, cozinho, óreo
serviço, dep. empregado, garagem pi 02 corras, churrosqueiro
-Ierreno SOO,OOm'. Valor RS 95.000,00 (oceilo opIo de

menor valor em Joroguó).

Vi/a Lenzi - casa cl óreo 230,00m'- suile + 03 quartos, 02 solos,
cozinho mobiliado, bwc·sodol, bwc·selViço, óreo selViço, piso superior e!
suile e so� e!sacodo,gorogem, lerreno e! 600,00111' + solo comercial e!
30,DOm'· Valor. RS 75.000,00 (oceilo imóvelmenor valor no Vila lenzi],

Barra Rio (erro (Lot, Papp) -bonilo coso em olv. e! óreo
170,00m'.., suile + 03 dorm., 02 solos, cozinho'mobiliodo, 02

banheiros, óreo servko, óreo de churrasqueira, gorogem pi02 carros
lerreno S2S,00m', Valor: RS 130.000,00 (oceilo proposlos).

Centro - ótimo oportamenlo amp o no E . Riviera - c

órea talai de 145,00m', suíte (mobilíodo) + 02 dorm.,
solo amplo com socado, bwc-sociol, cozinho mobiliado,

óreo serviço, terroro, gorogem pj 02 carros -

Vaiar: RS 105.000,00

Ilha da Figueira -excelenle coso em olv. com uma visão

ponorômico cl óreo 10101 de 24B,00m'- 02 suites + 01 derm,
solo eslor amplo, solo de jonlor, cozinho mobiliado, 02 banheiros,

óreo selViço, óreo de feslo, garagem pi02 corros -Ierreno

lAOO,OOm'.
Valor: RS 160.000,00 (Próx. Poslo Behling)

Vila Nova -coso e! óreo 200,00m'- suile + 02
quartos, 02 solos, cozinho, bwc-sociol, óreo servko, óreo de
feslo, garagem pi02 corras, lerreno e! 4S0,00m'- Valor:

RS 11 0.00000.

(entro-ólimo sobrodo cl óreo 2S0,00m2 -suile e! banheiro e

closel + 03 quartos, 02 solos, cozinho mobiliado, bwc·sociol, óreo
selViço, óreo de festa, piscina, gorogem pi 03 corras, lerreno e!

400,00m2 - Valor: RS 170.000,00.

�oportomenlo Ed. Dom Lourenço (novo) - com óreo 10101 de
13S,00m', suile + 02 dorm., sala e! socado, cozinho, óreo

selViço, bwc-sociol, gorogem - Valor RS 107.000,00.

(entro -oportomenlo Ed. Klein (semi-nove) - e! óreo 10101 de
130,00m', suile + 02 dorm., solo cl socado, bwc�sociol, cozinho,

óreo servko, gorogem-Volor: RS 106.000,00.

São luis - ótima casa em alv. com
área de 260,00rn2, 03 dorm. + dep.
empregada, sala ampla, cozinha
grande, bwc-social com banheira,
bwc-serviço, área serviço, dispensa,
garagem pi 03 carros c/porteiro
eletrônico, ianelas todas gradeadas,
piso em cerâmica e parque, piso

superior com área de festa e sala de
iogas, terreno 400,00rn2 valor RS
73.000,00 (negociáveis) - Próx. ao

CA/C e ao Mercado Franza.

(entro; coso em olv. e! óreo 220,00m'- 03 dorm.+ dep.
empregado, 03 solos, cozinho, 02 banheiros, óreo servço,
gorogem, óreo de festa -terreno SOO,OOm'· Valor: RS

130.000,00- (Próx. Escola Voldele Piozero)

(entro- ónmo coso em olv. e! óreo 500,00m'-suile + 02
darm" 03 solos, cozinho mobi�odo, solo escrnório, �voba, 02

banheiros, óreaselViço, go�em p/04corros, dep. empregado, órea
festa -Ierreno I.DOO,OOm'- Vo�r o combinar. (oceilo

�)

Tifa Monos - casa em alv. cj área 75,00m'
(escriturada) 02 dorm., sala, cozinha, banheiro, área

serviço, terreno cj 430,00m' - Valor:
RS 18.000,00.

Czerniewicz - casa semi-nova cj área 1 82,00m' -

suíte + 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros,
área serviço, churrasqueira, garagem pj 02 carros -

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

en (0-

parlamento novo
Res. dance Koch

- c/área total de
1 28,00m', suíte
+ 01 dorm., sala
com sacada +
churrasqueira,
bwc-sacial,

cozinha, área
serviço, garagem, 02 salões festa e piscina - Valor. RS

80.000,00 (aceita imóvel em lainvil/e).

LOCACÃO:
Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cj 4UOm' - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregada cj
bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo, sacada coberta cj churrasqueira, área serviço,
garagem pj 02 cortes - valor a combinar.
Centro: ótima casa pj fins comerciais cj várias repartições e ótimo estacionamento - RS 1.200,00
negociáveis.
Jaraguá Esquerdo: lo!. Juventos - sobrado piso superior cj 02 quartos + dep. empregada, sala
cj socado, cozinha, bwc-social, área serviço, área churrasqueira, garagem - RS 300,00.
Barra Rio Molha: casa pequeno de madeiro cj 01 quarto, sala, cozinho, bwc, sj garagem
- RS 150,00 (próx. Prefeitura).

TERRENO:
Vila Nova: vende-se, ótimo terreno cj 392m2 (l4x28). Rua Artur Gumz. RS 48.000,00
Vila Nova: terreno plàino residencial com área de 520,00rrr - na Rua: Tibério Rozza,
fundos da Clinico Santa Cecilia - RS 30.000,00.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÃ- ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS DE
LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ cOM CADASTROS APROVADOS.
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LOCAÇAO:
601 - CASA DE ALV. - ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos. RS
300,00
602 - CASA DE ALV. - CENTRAL suíte, 2 quartos, dep.
empregada, churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 1.1 00,00
603 - CASA DE MADEIRA - CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
605 - CASA ANTIGA ALV. - CENTRO (próx. Brega &

Chique! c/ estacionamento nos fundas - ALUGA PARA FINS
COMERCIAIS. RS 600,00
604 - CASA central c/ suíte + 4 quartos = RS 900,00.
606 - CASA DE ALV. + QUlTINETE (mesmo .terreno I -

VILA NOVA (próx. Gatos & Atosl : RS 450,00
608 - CASA DE ALV. PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO

(próx. Res. Royal Bargl. RS '2.500,00
609 - CASA DE AL V. - JARDIM CENTENÁRIO c/ 3 quartos,
churrasqueira. RS 400,00
610 - EXCELENTE CASA DE AL V. C!700m2 CENTRAL
(mobiliado).
6" - CASA DE MADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da
ponte de Schroeder! - c/ 2 quartas. RS 220,00
613 - CASA DE ALV. CENTRAUPODE SER UTILIZADA
COMERCIALMENTE! c/ sola em 2 ambientes c/ lavabo, 3 quartos,
2 bwc's, dep. empregada. RS 800,00
616 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenaria c/2 quartas = RS
330,00
620 - CASA de alvenaria próxima a Weg II c/ 2 quartos = RS
400,00.
629 - APTO - CENTRO (próx. Marca"o! c/ 3 quartos,
churrasqueira, garagem pl2 carros. RS 825,00
63' - APTO - INíCIO DA ILHA DA FIGUEIRA c/ 2 quartos.
RS 280,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão
StD. Luzial c/ 2 qtos = RS 180,00 ** c/3 qtos = RS 280,00 **

c/ 1 qto = RS 160,00
635 - QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir
de RS 225,00 + condomínio
636 - APTO - ED. CRISTlANE MONIQUE (em frente
Rodizzio Pizzas Caneri) - CENTRO - suíte, 2 quartos. RS
400,00
648 - APTO (TIPO QUITINETEI - JARDIM CENTENÁRIO
{FUNDOS WEG /I} c/ 1 quarto, garagem. RS 230,00
655 - SALA COMERCIAL no calcadão c/ 120 m2 = RS
3.200,00.

.

.

656 - SALAS COMERCIAIS - SANTA LUZIA (ao lado Mat. Construcão
Sta. Luzia!. A partir de RS 150,00
657 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO
(Fundos Posto KM 71 - c/50m2, RS 220,00
658 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES. ROYAL
BARG c/18m2. RS 300,00
659 - SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO c/ 3 ambientes (recepção conjugada) . RS
250,00
661 - SALA COMERCIAL TÉRREA - GUARAMIRIM {em
frente ao Posto Guaramiriml c/ .4_0m2. RS 330,00
i64 - SALA COMERCIAL ( l' pisol - VILA LALAU - c/
300m2, estacionamento na frente. RS 670,00
665 - SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUEIRA
lpróx; Homagol - c/30m2. RS 300,00
674 - SALA COMERCIAL TÉRREA - VILA LENZI c/50m2.
RS 220,00
675 - 'SALA COMERCIAL NOVA - TÉRREA (fundos) -

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

CENTRO (ao lado Macon c/32m2. A partir de RS 250,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO
c/40m2. RS 270,00

.

684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP.
CABO HARRY HADLlCHI c/50m2. RS 280,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO
CERRO - IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2,
2 ambientes. RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER -

CENTRO c/65m2, c/ cozinha, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado
Wisdom) c/ 123,88m2. RS 700,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp.
knlucaLcom m , 1 bwc. RS 270,00
M6 - GALPÃO - BARRA DO RIO tERRO - c/363m2,
terreno c/530m2, c/ ligação trifásico. RS 700,00
1M2 - TERRENO - CENTRO (ao lado Diviflex! c/800m2. RS
500,00
'l.Q.3 - TERRENO - CENTRO (ao lado Wisdoml c/500m2. RS
300,00
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1132 - CENTENÁRIO (PRÓX. APAE} - SOBRADO - c/
204,OOm2 em terreno de 450,00m2 ( 18 X 25 ) - suíte c/

hídro, 02 quartos. RS 150.000,00

1447 - SÃO LUís - CASA DE ALV. - c/ 140,00m2 em

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

1446 - JARDIM SÃO LUís - CASA DEALV. c/100m2,
terreno c/420m2 - 3 quartos, churrasqueira, garagem p/2

carros. RS 65.000,00

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

1600 - CASA DEAL V. - NEREU RAMOS c/156m2, terreno
c/ 465)8m2 - 3 qtos, dep. empr., chur. RS 48.000,00

1003 - CENTRO - CASA de olv. c/ 210m2, suíte + 2

qtos, dep. empr., chur., gar. p/ 3 carros. Aceiío opto até RS
100.000,00. RS 170.000,00

1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DEALV. c/
200m2, terreno c/800m2 (20 x 40) - 3 qtos, 2 bwc'5,

.

churrasqueira, pisdhe. RS 120.000,00

VENDAS:

1004 - CENTRO - SOBRADO DE ALV. c/270m2, terrena c/
899m2 (31 x 29) - 2 suítes, 2 quartos, cozinha mobiliada, dep.
empregada, churrasqueira, vídeo/porteiro eletrônica, aquecimento solar,
garagem p/ 2 carros. RS 280.000,00
1071 - AMIZADE - SOBRADO c/284m2 - suíte, 2 quartas,
churrasqueira, garagem p/2 carras.Aceita apta no negociação
1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE ALV. c/200m2, em
terreno c/ 800m2 (20 x 40) - 3 qtos, churrasqueira, piscina. RS
120.000,00
1170 - CZERNIEWICZ - CASA DE ALV. c/ 2 quartos, terreno c/
300m2. RS 50.000,00' \

1171 - CZERNIEWICZ - CASA DE ALV. c/140m2 + edícula de
100m2, suíte, 3 quartos, churrasqueira, gargem p/ 2 carros. RS
85.000,00
1175 - CZERNíEWICZ - CASA DE ALV. c/205m2 - terreno c/
1.220m2 - suíte, 2 qtos, dep. empreg., churrasqueira, garagem p/ 2
carros. RSll 0.000,00
1190 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/302m2 em

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

terreno c/870m2 - suíte, 3 quartos. RS 100.000,00,
1211 - JARAGUÁ ESQUERDO (próximo ao c�mpa de Juventus'l -

CASA DE ALVENARIA NOVA - c/ 130,00m2 -suíte + 2 mos- GARAGEM
P/2 CARROS. RS 65.000,00 (Valor Total)-_Imóvel financiado.
1213 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO c/ suíte, 2 quartos,
sala comercial grande no térreo. RS 130.000,00
1252 - NOVA BRASíLIA - CASA DE ALV. c/160m2 em terreno

c/530m2 - suíte, 3 quartos. RS 150.000,00 - Aceita troca por casa

1313 " VILA LENZI - CASA DE ALV. c/ 2 quartos, churrasqueira.
RS 68.000,00
1357 - VILA NOVA (Vila Mabal - CASA MISTA c/120m2 - 3

quartos. RS 45.000,00
1358 - VILA NOVA - SOBRADO ALV. c/368m2 - suíte c/ dcsed,
hidro e sacada, 3 quartos, dep. empregada, piscina, churrasqueira e

.

garagem p/ 2 carros. RS 220.000,00
1375 - VILA RAU (CON. HABIT. ÁGUAS CLARAS! - CASA
DE ALV. c/ 50m2 - 2 quartos. RS 18.000,00 + financiamento. Aceita
carro, terreno.
1986 - GUARAMIRIM (Parte Alta! .. CASA MISTA c/ 200m2

- terreno c/ 616,87m2 - 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira, garagem p/
2 carros. RS 60.000,00 - Aceita imóvel em Jaraguó
1994 - GUARAMIRIM - IMIGRANTES (J1róx. Central da
Moda! - CASA DE ALV. c/140m2 - 3 quartos, churrasqueira. RS
55.000,00
2003 - CENTRO (ao lado JavelJ - TERRENO c/885m2 ( 30 x

29,50 ) ,

2007 - CENTRO - TERRENO c/ 1.350 m2 (27 x 50) - todo
murado.
2072 - AMIZADE - BLUMENGARTEN - TERRENO c/ 377m2.
RS 23.500,00
2100 - RIO CERRO 1- RODOVIA WOLFGANG WEEGE
TERRENO c/ 10.000m2 (50 x 200)
2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO c/468m2 (26 x

18). RS 18.000,00'
.

2113 - BARRA DO RIO CERRO (próx. Ma/wee Ma/has! -

TERRENO c/350m2. RS 17.000,00
2115 - BARRA DO R/O CERRO (PRÓX. MALWEE! -

TERRENO c/ 430,88 m2. RS 21.000,00 (Aceita Entrada RS
5.000,00 + parcelamento).

'

2116 - BARRA DO RIO·CERRO - TERRENO c/610m2 (28 x

22). RS 38.000,00
2176 - CZERNIEWICZ(próx. ao Pamal - TERRENO c/
13.500m2 c/ frente p/ Rua Jorge Czerniewicz. RS 540,000,00
2193 - /LHA DA FIGUEIRA - TERRENO - c/ 457,25m2 ( 15,50
x 29,50). RS 28.000,00
2271 - RIO MOLHA - TERRENO c/ 444 m2 (esquina) - Pronto
para construir. RS 15.000,00
2353 - VILA NOVA - TERRENOS (próx. Conrl. Amary//is) c/
399m2 (14 x 28,50). RS 31.500,00
2369 - V/LA NOVA (parte a/ta) - TERRENO c/ 4.651,40m2. RS
150.000,00
2461 - GAR/BALDI- TERRENO c/ 21.114,76m2 (frente c/69
mts, fundos c/54mts, lado direito c/ 2 linhas de 29,50 + 412 mts,
lado esquerda c/ 3 linhas de 34 + 13,90 + 444,50mtsl
29B2 - GUARAMIRIM (de frente pj. asfalto pi
Massaranduba) - TERRENO c/ 42.372m2. RS 40.000,00
3351 - APTO - VILA NOVA I RES. JARDIM DAS
MERCEDESc/ 2 quartos. RS 24.000,00 + financiamento

. 3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, c/ 3
quartos, dep. empregada. RS 49.000,60
4002 - CENTRO - SALA COML - ED. TOWER CENTER c/
100m2 c/ vaga de garagem. RS 53.000,00 + acabamento final
4208 - SCHROEDER - CHÁCARA c/ 245.800m2 - 400mts frente
p/ estrada principal- casa ·alv. a 3 km da centro: RS 150.000,00

NECESSITAMOS PARA VENDA

DE LOTES ATÉ
R$ 25.000,00, PARA ATENDER

CLIENTES CADASTRADOS.

3001- APTO CENTRAL C 18811m2c/su�e)quartos,
dep. empregada, garagem pi 2 carros. RS 10.000,00

1051 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALV. c/160m2-
terreno c/400m2, suíte, 2 quartos, churrasqueira, garagem

p/2 corros. RS 80.000,00

1192 - CASA DE ALV. -/LHA DA FIGUEIRA (próx.
Casa das Cortinas} c/ 185,30m2 - suíte, 2 quartos,
churrasqueira e garagem p/2 carros. RS 75.000,00

1070 - AMIZADE (Res. Blumengarlen) - CASA DEALV.
NOVA c/ 154m2 - suíte, 2 quartos, churrasqueira. RS 97.000,00

1352 - CASA DE ALV. - VILA NOVA - c/ 150,00m2
•

.

terreno de 448,00 m2, c/4 qtos. RS 70.000,00 aceito
imóvel de menor valor no nego

1994 - GUARAMIRIM/BAlRRO IMIGRANTES (próx.
CentrilModa) - CASA DEALVc/ 140m2 - 3 qtos. RS55.000,00
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Box para Banheiro- Esquadrias em Alumínio e Ferro- Portões Eletrônicos· Vidro Temperado

mbelezando C m ualidad s nça

Solicite orçamento sem compromisso para outras
.

medidas, tela mosquiteira e grades para janelas

275-1835/371-4083
R: Barão do Rio Branco, 862 - Centro - Jaraguá do Sul
Para conhecer melhor nossos produtos acesse: www.nilmar.ind.br
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NAVEGANTES - vende-se, na

beira mar, nova, c/ 3 dorm.,
(1suíte). sala, COZ.,

churrasqueira, varandas p/ 4
carros. R$ 85.000,00 + prédio
de 6 apartamentos c/ 1 quarto
em fase de acabamento. R$
60.000,00. Ou troca-se por casa

GRAVATÁ - NAVEGANTES -

vende-se casas, apartamentos,
sítios e terrrenos. Consulte-nos:
(47) 342-7171 ou (47) 9102-

0009.

GUARAMIRIM - aluga-se,
alvenaria c/ 2 quartos, 1 bwc, 1
cozinha, 1 sala, 1 lavanderia, 1

garagem. Rua Ermínio Stringari,
bairro Corticeira. R$230,00.
Tratar: 373-0283. Creci 820-J.

JARAGUÁ 99 - vende-se, de

alvenaria c/120m2, terreno c/
411m2, em frente CoI. Ayroso.
Aceita carro no negócio. Tratar:
376-2470.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, de madeira, c/ 1f2 terreno de

esquina. R$ 15.000,00 + carro

de até R$ 10.000,00. Tratar:
370-9830 ou 9961-8722 c/
Salésio.

JOÃO PESSOA -. vende-se.
Tratar: 371-0882 comi e 275-
2653 noite c/ Rosane.

JOÃO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, c/60m2 e área de

325m2, Residenciàl Jaraguá,
Lote 25. R$ 25.000,00 Aceita
se carro' no nego e financia-se
uma parte. Tratar: 370-3187 c/
Angelina ou Caetano.

ou terreno em Jaraguá. Tratar:
(47) 319-0916 c/ Arnildo ou

Célia.

PRAIA DE PENHA - vende-se, a

300mts do mar. Tratar: 371-
3132 c/ Lurdes.

PRECISA-SE - alugar casa, pago
até R$ 300,00. Tratar: 275-
2130 ou 9112-0509.

RAU - vende-se, meia água em

alvenaria, c/ 327,60m2• R$
17.000,00. Tratar: 371-0031.
Creci 550-J.

I

UBATUBA - vende-se ou troca

se, por casa em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-2130 ou 9112-
0509,

VENDE-SE - casa de alv., c/
170m2, na rua Irineu Franzner,
lote 20. R$ 50.000,00. Tratar:
276-0743.

VENDE-SE - ou troca-se casa de

R$ 42.000,00 po ruma de
menor valor na Barra. Tratar:
370-7594.

VENDE-SE - c/70m2, terreno
c/407m2, próx. Corupá. R$
8.000,00. Aceito carro no nego
Tratar: 372-2402.

VILA NOVA vende-se

apartamentos no Edifício Capri
II, (entrega em Dez./03) com

correção por CUBo J. Cipriani
Construtora e Incorporadora.
Tratar: (47) 370-9743 - (47)
9102-0009 - (47) 9113-
3145.

VILA NOVA - vende-se terreno,
na Rua Carlos Kupas por R$
28.000,00. Tratar J. Cipriani
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VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR lOCA"ZAÇ�O

DE JARAGUA?

ROY�.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070
Construtora e Incorporadora.
Tratar: (47) 370-9743 - (47)
9102-0009.

ViLA NOVA - vende-se, em

alvenaria, c/ 1 suíte c/
hidromassagem, 1 quarto e

demais dep., c/140m2 e

terreno c/450m2• Rua Carlos

Sbardalatti, 35. Tratar: 371-
4225 hor. comI.

VILA RAU - aluga-se, em

alvenaria, c/ 3 quartos, 2 salas,
COZ., bwc, rua Rui Barbosa.

R$280,00. Tratar: 373-0283.
Creci 820-J.

VILA RAU - vende-se, em

alvenaria, c/ 3 quartos, 2

salas, coz., bwc, rua Rui

Barbosa. R$35.000,00
negociável. tratar: 373-0283.
Creci 820-J.

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

A cada 10 bônus, ganhe uma pizza grande
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - jaraguá do Sul'

VENDAS/LOCAÇOES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSI. b
"Inovando Conceitos de Vida" (3

BAEPENDI - aluga-se, com suíte
mais um dormitório. e demais

dependências, locali�ado na Rua
Fritz Bartel. Valor do Aluguel R$
550,00/mês. Tratar: 275-0051
- Creci 1989-J.

CENTRO - precisa-se de mças
p/ dividir apto. Tratar: 373-
1415 c/ Renata das 12hs às
13:30.

CENTRO - vende-se, c/ 2
dormitórios. Tratar: 372,
1395.

CENTRO - procura-se moças p/
dividir apto. Tratar: 9905-
2423.

CENTRO - procura-se moças p/
dividir apto, tem todos os

móveis. Tratar: 9124-5112

após 18hs c/ Cris.

11 CASA$
• Casa de alv. c/ 164,00m2 (nova com estilo

moderno), no Lot. Campossampiero I. R$
145.000,00.
.• Casa de olv, c/ 167,00m2 (estilo moderno), Vila
Lenzi (frente a academia Corpo e Mente). R$
140.000,00.
• Casa de alv. c/ 180,00m2, Rua Luis Bortolini 518
- Jaraguá Esquerdo. R$ 55.000,00.
• Casa de alv. semi-acabada (meio lote). Lot. Firense
I - lote 298 - Jguá Esquerdo. R$ 14.000,00 (+
45x130,00).
• Casa de madeira no Lot. Ouro Verde - lote 196.
R$ 26.000,00.
• Casa de alv. semiacabada, lote 207 - Ouro Verde.
R$ 13.000,00 (;I- 25x300,00).
• Casa de mad. - Lot. de esquirna (asfalto) Rua José
Narloch. (Ana Paula IV). R$ 22:000,00.
• Casa de alv. c/ 1 00,00m2 - Rua joão Carlos Stein,
1110. R$ 45.000,00.

I.
Casa de alv. c/ 75,00m2 - Ouro Verde - Lote 243

- R$ 30.000,00 + presto
• Casa de alv. c/ 250,00m2, c/3 qtos, 3 bwc - Rua
José Narloch, 1606. R$ 70.000,00.

TERRENOS

1

CENTRO - vende-se, apto Ed.

Royal Barg, c/ 3 dorm., sendo 1

suíte, sacada c/ churrasqueira,
cozinha mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50 meses

direto com proprietário. Tratar:
275-3070.

CURITIBA vende-se,
e x c e I e n t e lo c at i z a ç ã o

próximo ao Shopping Agua
Verde, Rua Acre, com

120m2, sendo 1 suite, 2

quartos, sala com sacada,
coztnha, are a de serviço e

1 vaga na garagem. Preço
R$ 58.000,00. Tratar: 372-
4698 (com) ou 275-2257

(noite) com o proprietario

1
1

• Lote no Lot. Piermann. R$ 22.000.00.
• Lote no Lot. Juventus. R$ 22.000.00.

I·
Lote no Lot. Campossampiero. R$ 23.000.00.

• Lote na Rua Waldomiro. Schmidt (Jguá Esquerdo)
620,00m2 - pavimentado. R$ 28.000.00.

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTOS
r

• Campossampiero II • Firense I • Firense II
• Zangheline • Flamboyant - Condomínio Fechado

I

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

�371-1136
DIVIDE-SE - ou ai uga-se
quitinete c/ 3 peças, nova,
mobiliada, próx. Prefeitura, p/
moças não fumante. R$
390,00. Tratar: 370"9172 a

noite.

p/ dividir apto no centro. Tratar:
9134-0711.

GUARAMIRIM - vende-se, a

30m da Fameg, c/80m2• Ou
troca-se por casa em Jaraguá.
Tratar: 275-3708 ou 9909·
0502.DIVIDE-SE - procura-se moças

p/ dividir apto no centro (já
tenho apto). Tratar: 9905-2423. GUARAMIRIM - aluga-se, c/

1 quarto, sala, coz.,
lavanderia, bwc, garagem, rua

28 de Agosto, apto. nº 05 -

Centro. R$250,00 +

Condomínio. Tratar: 373-
0283. Creci 820-J.

DIVIDE-SE - procura-se moças

- Casa de 120 m' de área construída com suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro. área de serviço /garagem e varanda.
- Localizada em rua com calçamento e sem saída, a SOO'metros da

UNERJ.
- Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
de trás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda.pormotivo demudança.
- Valor: R$ 67.000,00
- Contatos: 9111-0081 /372-0080c/ Rafael ou Daisy

PROCURA-SE - apto pequeno
no centro p/ alugar, c/ 2

quartos. Tratar: 371-2511 ou

9131·2591.

VENDE-SE - apto ,no Ed. Anibal
Gomes, próx. Kohlbach, c/ 3

quartos. R$ 58.000,00 Tratar:
9957-6889.

VENDE-SE - apto no Ed.
Anibal Gomes, pr o xrrno
Kohlbach. R$ '23.000,00
entrada + parcelas ou R$
50.000,00 à vista. Tratar:
9979-9970.

VILA NOVA - vende-se, apto no

Ed. Morada do Sol, c/ 3 quartos.
Tratar: 9979·9970.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sucesso sem segredo
Para uma empresa ser bem sucedida
basta ter produtos de qualidade, ser

, comprometida com a ética, oferecer
confiança e pontualidade, além de
manter motivada e feliz uma equipe
de colaboradores, fornecedores e

clientes.

Certificado de Aprova
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Mas manter uma assessoria contábil
séria e antenada com as oscilações do
mercado é o grande desafio!

A CS Escritório Contábil caminha firme
ao lado da sua empresa, com a

tranquilidade de quem sabe o que faz e

pode garantir um desempenho
premiado três vezes com o SELO
CATARINENSE DE QUALIDADE!

Venha fazer parte desse time vencedor!

San����:�������CO!1�bilistas do Eslado de

co:�:ma�i�o�t:��d:��� �u�:R��Od�S�!:i�A,J>em1anencia com o suo, através:��d� para

1-MQnutenrtio do Selo CtltQrfnl!!lIS1!! dQ qualidade.
"c.s Escritório Cont4ibll"

E por ser verdade, firmamos a presente dedaraç.'lo

@)Coroguá
371-4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

DMINISTRADORA RESPONSÁVEL
,

cio Batlisfella

·0 melhor
Consórcio _.de

'Ierrenos, Casas,
Apartamentos,

'Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

,

E o consórcio de Imóveis
com poqcmento só de 50%

até ser contemplado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�CROMOART

Revalidamos pela 20 vez o

Selo Catarinense de Qualidade!

Rua Walter Marquardt, 2820,
Sala 03 e 04

Fone/Fax:

3707623

E-mail:

csec@netuno.com.br

500 idéias para negócios Um parceiro de verdade está com a gente em todos os

momentos. Até mesmo quando precisamos de idéias! Assim é o CS Escritório Contábil, que disponibiliz�
gratuitamente um CD ROM com 500 idéias e muitas informações detalhadas para você tornar-se um ,

'

empreendedor seguro e melhor preparado. Consulte-nos hoje mesmo. Ant�s que seu futuro \.
::;...'!!r':.J----

concorrentetenha'a mesma idéia.

VILA NOVA - vende-se, c/ 2

dorm., sendo 1 suíte, sacada c/
churrasqueira. R$ 70.000,00 -

aceita negociação com casa.

Tratar: 275- 3070

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/ 15.750m2, c/ plantação
de palmito e arvoredo na Pedra
Branca. R$ 12.000,00 à vista.
Ou troca-se por carro ou outro
terreno. Tratar: 371-7341 c/
Sandra ou 371-8388 c/ Gessi.

BARRA SUL - vende-se. Tratar:
275-2169.

CENTRO - vende-se, lado da

justiça . federal, c/
441,65x40mts, c/ 3 casas

alugadas (renda de R$ 800,00).
R$ 85.000,00. Tratar: 371-

0462.

CENTRO - vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2, todo

murado. Tratar: 371-9157.

COMPRA-SE - terreno no centro

ou c/ até 5km de distância.

Pago R$ 1.000,00 entr + R$
300,00 mensais. Tratar: 371-

5176 c/ José Carlos.

COMPRA-SE - terreno até R$
25:000,00. Tratar: 9962-7558.

CORTICEIRA - vende-se. R$
2.000,00. Tratar: 370-7594.

CZERNIEWICZ - vende-se, c/
662,26m2• R$ 40.000,00.
Tratar: 371-0031. Creci 550-J.

ESTRADA GARIBALDI - vende

se, de 30x15, próx. Salão 25 ..

R$ 6.000,00 negociáveis.
Tratar: 273-1343 cf Andréia.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, cf 13x30, pronto p/
construir. ,R$ 20.000,00. Tratar:

.

9903-9595.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, 18,5x17, próx. escola Jonas
Alves de Souza, c/ luz, água, e

esgoto. R$ 8.000,00. Aceito
moto. Tratar: 273-0862.

Rua Ex . Gumercindo da Silva, 161 - Centro 00 lado do Hotelltaiara - Jaraguá· do Sul

CRCSC.3B85{H

Vende-se Casa Estilo Sobrado

�� 1 suíte
�� 2 quartos;
�� 1 banheiro social;
�. 3 salas em desnível;
�. 1 lavabo;
�. 1 cozinha;
�. sacada na frente e atrás
� escritório;
� lavanderia;
� despensa;
� garagem pi 2 carros;
�. portão eletrônico;
•• Interfone.

Jardim terreno (cl 15mts de frente e 30mts de fundo)
Acabamento em madeira de Itauba.

Região Nobre Costa e Silva Joinville SC Tratar: (47) 9126-6258 ou (47) 435-0079.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REALIZE SEU SONHO
Adquira seu crédito para comprar, construir ou

capitalizar sua empresa. Autorização Banco Central.
Temos créditos também para carros e motos.

Atendemos toda região.

Apartamento • Frente ao Mar • 3 dormitórios (suíte • closet
hidromassagem) + dep., Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica
Situado no Edificio ANTARES - Bom Negócio. R$180.000,OO
Apartamento· Pertinho da Praia - 3 dormitórios (suíte) sacada com
vista do mar - Garagem - Bom Negócio. R$110.000,OO
Apartamento· Frente ao Mar· Novo 3 dormitórios - Suíte - 2 Gara
gens - Prédio com Piscina.R$ 350.000,00 Financiados em 30 meses.

LOT. GERANIUM - vende-se, cl
�

520m2• Aceitamós carro no nego
�$ 8.000,00. Tratar: 9997-
0048 ou 372-1274.

MASSARANDUBA - vende-se,
cl 2.200m2, localizado bairro
Guarani-mirim. Tratar: 379-
1588.

RAU - vende-se, cl 562,50m2.
R$ 22.000,00. Tratar: 371-
0031. Creci 550-J.

SANTA LUZIA - vende-se, lot.
Geraniun, cl 520m2• Aceito
carro no nego R$ 8.000,00.
Tratar: 372-1274 ou 9997-
0048 cl Roberto ou Valmor.

SCHROEDER - vende-se, na

Estrada Braço do, Sul, aprox.
800mts atrás Ind. Marisol, área
de 3.750m2• R$ 12.000,00.
Tratar: 9962-1900.

TIFA SCHUBERT - vende-se, cl
15x25, fundamento pronto pi
6 peças, água e luz, perto da
chácara do Marcolla. R$
18;000,00. Tratar: 273-6060.

VENDE-SE - cl duas casas, 1
de madeira e outra de alvenaria.
Tratar: 379-0520.

VILA LALAU - vende-se, cl
4.500m2. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-0031. Creci 550-J.

VILA LENZI - vende-se, cl
429m2• R$ 25.000,00. Tratar:
371-0031. Creci 550-J.

VILA LENZI - vende-se, esquina
de 450m2, próx. escola Giardini
Lenzi. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, cl
420m2• R$ 30.000,00. Tratar:
9979-9970.

I

CENTRO - aluga-se, cl 32m2, na
rua Marina Fructuoso, 620.
Tratar: 275-2657.

CENTRO - aluga-se, cl 43m2, na
rua Marina Fructuoso, 620.
Tratar: 275-2657.

CENTRO - vende-se, nova, com
mesanino, 53m2, na rua Barão
do Rio Branco, 411. Tratar: 371-
6709.

CENTRO - vende-se, lanchonete,
em funcionamento, clientela
formada. Tratar: 275-3118.

CENTRO - vende-se, loja no
.

Royal Barg, ponto já formado,
cl mercadorias e mobiliário,
defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070.

GUARAMIRIM - aluga-se, cl
300,00m2, Rua 28 de Agosto,
centro. R$1.700,00. Tratar:
373-0283. Creci 820-J.

LOJA - vende-se, em pleno
funcionamento e com clientela
formada no calçadão da
Marechal Deodoro. Tratar:
9133-0803.

Fa�a �,!venaria, cf 1�4
SUI,te ;- �fquarto�{varanda e demals'd néias7
ga.r�g�� Pt 3 car�.os�ipt��o loc�,!.
próx. ao c:olégio 'Giardi�í Lenzi',
.• ",*,� R$ 85.0pÔ,OO :'\3

Rua Elpídio Martins. 54 • Vila Lênzí - Jaraguá do Sul- seE·mall: grotewol@neluoo.com.br
Fones: 372-3922/9122-4198 Creei: 9238

TECN.
CALHAS

SÁBADO, 26 de abril de 2003

-

SOB NOVA DIREÇAO
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
Chaminés, calhas de alumínio (quadrada e redonda),

,

calhas galvanizadas (quadrada e redonda), aquecedores
(solar e eólico), proteção para antenas parabólicas,

exaustores, funil, tanques (inox e galvanizado), mictório
(inox e galvanizado), funilaria industrial, moldes para

velas, chapas (inox, galvanizada e alumínio),
baldes (inox e galvanizado), corte e dobras de chapas,

soldas (alumínio, inox e metal), churrasqueiras e diversos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC . Fones: 370-6448 • 275-0448 • Fax: 371·9351
VENDE-SE - loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

-J
UNERJ

Centro Universitário de Jaraguá do Sul

Curso da Unerj estimula
aprimoramento de Textos

Produção de textos
Com o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro
Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternati vas de cursos de extensão.
Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais
interessados, o curso começa terá a duração de 8 sábados: das
8h30min às 12 horas.
Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da
comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão
textual, texto e a construção de sentidos, acertos e desacertos
na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal e o

\

texto criativo.

empregos
DESENHISTA - precisa-se com

amplo conhecimento em

Photoshop. Tratar: 372-2112.

SÓCIO - procuro c/ instalar

empresa em Jaraguá do Sul.
Tratar: 370-0464 cl Ernesto.

SUPERVISORES - precisa-se pi
indústria do bem estar. Requer
2º grau e telefone. Tratar: 9992-
6045 ou 371-6418.

Informações e inscrições pIo curso de
Produção de Textos:
UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E
Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253

e-mail: extensao@unerj.br
(Assunto: Cursos de Extensão)

BABÁ - ofereço-me pi trabalhar.
Tratár: 370-8441.

BABÁ - ofereço-me pi trabalhar.
Tratar: 276-3108.

DIARISTA - procura-se emprego.
Tratar: 370-6719 cl Sonia.

LAVA ROUPA - ofereço-me pi
lavar roupa em casa. Tratar:
370-7594.

R$ 10.000,00 R$ 110,00_--1
$ 18.000,00 R$ 198,00_----1

R$ 35.000,00 R$ 385,00_----1
R$ 50.000,00 ----R$ 550,00-'--I
R$ 74.000,00 R$ 650,00_----1
R$ 88.000,00 R$ 776,00----1
R$ 95.000,00 R$ 830,OO.;_'_-.I
R$ 103.923,07 R$ 913,00_---1

CORUPÁ - vende-se, próx.
Seminário, área plana, beira-rio,
pastagem, mato com palmito.
Ótimo pI indústria, recreativa
ou criação de gado. 25 morgos.
R$ 150.000,00. Tratar: 372-

3063 cl Egon.

MASSARANDUBA - vende-se, cl
20.000m2, 2 campos futebol

suíço cl llumlnação, salão de

festas, bar, cancha, tanque de

peixe, recreativa. R$ 40.000,00
+ pare. Tratar: 370-0974 cl
Luis.

RIO DA LUZ - vende-se, cl
543.000m2 cl área pi
plantações, lagoa, piscina. R$
0,70 o m2• Tratar: 9992-7155

cl Jean.

SCHROEDER - vende-se, cl
41.000m2, cl casa alvenaria,
estilo enxaimel, cl água de poço
e casan, luz, telefone, árvores

frutíferas, palmeiras reais,
lagoas, ribeirão e ranchos. R$
68.000,00. Aceito carro no nego
Tratar: 274-8013.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores com experiência
na área de consórcios, ótima
remuneração. Tratar: 371-
8153.

COSTUREIRA - precisa-se, pI
todas as máquinas. Tratar: 370-
7129.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar com
dobração, revisora, embalagem
e corte. Possue prática. Tratar:
373-3787.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar em
serviço de tele-entrega, pI parte
da noite. Tratar: 371-1177.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar

• :::':':':<: '

Desenvolvimento de
l1omepag_e para a .f(lternet

Serviços de M.t/. Dlréta tmprC'S8 (lo via En"JI
CO'com �""""'" r"", rylX'

como padeiro, porteiro,
cozinheiro ou serviços gerais.
Tratar: 371-1235 recado.

OFEREÇO-ME - pI cuidar de
idosos ou ser dama de
companhia, posso pernoitar.
Tratar: 371-1235 recado.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar ou

estagiar. Faço faculdade de

Administração em Recursos
Humanos. Tratar: 372-3922

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EMENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOS
senac

INSCRIÇÕES
ABERTAS

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

IG_::!çQ��.�l:;IiIllEB,!1.�Qºº1GM.:.f!�.C:ElQM!llQWr1G)J!YmM.mtQr1:
Banco de Dados Access 36h a dellnlr Sábado 13h às 1611 R$290,00/1+2 R$ 98,00
Decorações de Ambiente 44h 28/04 a 16/06 2' e3' 18h45 às 21h45 R$ 300,00/ 1+2 R$I04,OO
Técnico em Enfermagem 1800h 28/04 a!W2006 2' a6' 19h às22h R$189,00/ mensais
Técnico em Transações Imobiliárias 870h 28/04103 a 1911Q104 2' à 5' 19h às 22h 1+19 x R$ 170,00
Relações Humanas no Trabalho 14h 05 a 08/05 2' a SI 19h às 22h30 R$105,00
Atendimento com OuaJidade 15h 05 a 09/05 2' a 6' 19h às 22h R$I30,OO
Oratória I ISh 19823/0S 2'a6' 19hàs22h R$130,00
PPCP 1 - Planeiamento, Programação e �Oh 19 a 23/05 2'a6' 18h30 às 22h30 R$I60,OOControle de Produção.
Desenvolvimento Profissional em Gestão

40h 24/05 a 21/06 Sábados 8hàs12he
R$ 320,00Rnanceira 13h às 17h

Assistente Administrativo 120h 26/05 a 01/10 2!!e4ª 19h às22h 1 +5 xR$120,00
Vendas 110h 27/05 a 0211 ° 3"eS' 19h às22h 5X R$110,00
Redação Erl1l<esarial 30h 02 a 13/06 2'a6' ,19hàs22h R$160,00
Montagem e Manutenção de

44h 07106 a 02108 Sábados '8h às 13h R$ 400,00 ou 1 +4 R$92,OOMicrocomputador
Técnico em'Alimentos 1960h 16/06 a 0312006 2' a6' 19h às 22h 1+ 32 x R$ 205,00
Técnicas de Negociação 15h 23a27/06 2' a6' 19h às 22h R$130,00
Autocad 40h A dellnlr 6', sáo. e dom. a definir R$350,00
Televendas 15h 07 a 11/07 2!!a6ª 19h às 22h ' R$130,00
Oratórlall 16h 21 a 25/07 2'.6' 19h às22h R$130,00
Instrumentador Cirúrgico - (auxiliar) 240h Àdellnlr 1+ 6 x R$I30,OO
Operador de Mlcrocorroutaoor 60h Àdellnlr 2'.6' 9h às 12h R$ 360,00/5 x R$ 73,00

Informática

Profissional em
Artes Gráficas

Profissional em

Pr-ofissional em
Comércio Digital

CORREIO DO POVO 23

uÁ DO SUL

Agenda de Cursos
CURSOS PERíODO HORÁRIO VALOR CH'

13h30min às

Pesador de Matérias-Primas para
17h30min e das

25/04 à 26/04/03 8h30min às 12h e das R$160,00 12Indústria da Borracha
13h30min às
17h30min

Fundamentos da Tecnologia da 8h às 12h e das 1 + 1
05/05 à 09/05/03 13h30min às 40Borracha

17h30min 'R$ 225,00
1 + 1

24Oficina da Moda 06/05 à 10/06/03 13h às 17h
R$ 50,00

Preparação de Misturas, Extrusão e 8h às 12h e das 1 + 1
12/05 à 14/05/03 13h30min às 24Calandragem 17h30min R$125,00

MOPP - Treinamento Específico de
Condutores de Veículos Rodoviários 8h às 12h e das 13h 1 + 1

17/05, à 01/06/03 40Transportadores de Produtos às 17h R$ 45,00
Perigosos

1 + 1
S91id Works 22/05 à 03/07/03 18h30min às 22h

R$ 105,00
40

Desenvolvimento de Formulação de 8h às 12h e das 1 + 1
1 0/06 à 13/06/03 13h30min às 30Compostos Elastoméricos 17h30min R$ 160,00

Obs. o SENAI/Jaraguá do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso não atingir o mínimo de participantes.

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC
Site: www.sc.senaLbr
email: jaragua@senai-sc.ind.br

nodamua

Serviço de tira-dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8
às 21h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 mino
'

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I : pronto atendimento

Servi�o Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional
em lnforrnática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMEl estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Profissional em Redes e

�icorcomputadores
Profissional em

Cursos eTreinamentos
Cursos e Treinamentospersonalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.
Fast Help

Atendimento reallzado na própria empresa ou em casa, você
liga e solicita a' visita, do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade ê só ligar.

. Você pode adquirir quantas horas você quiser.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CorsaWegon
MareaWéek
Corsa Sedan

Gol,l.6. MI, com
Ka, LO, trio elétri
EscortGL

Gol,l.O, MI
Gol1.0

rodas, pneus largos, Ou troca
se por carro ou moto, Tratar:
9125-0911.

TOPIC - venqe-s e , 98, 16

lugares, prata, Aceita-se como

parte do pagamento material de

construção.Tratar: 9121-8610

c/ Cleber ou após 18:30h no

372-0924,

I

I
�

-

�;:_'cHEVROLET - vende-se, 78,
motor perques c/ carroceria

granetetra. R$ 13.000,00.
Tratar: 275-6179.

F-4000 - vende-se, 79, 5
marchas. R$ 16.000,00, Tratar:

275-6179,

MB 1516 - vende-se, 78,
truque. R$ 36.000,00, Tratar:
275-6179.

MB 1618 - vende-se, 91, no

chassis. R$ 50,000,00. Tratar:
275-6179,

MB 608 - vende-se, c/ baú, 74.
R$ 18.000,00. Tratar: 275-
6179,

MB 608 - vende-se, carroceria
de madeira, R$ 18,000,00,
Tratar: 275-6179.

CBR 450 - vende-se, 90, Honda.
Tratar: 372-2267 c/ Josué,

CBX 150 - vende-se, aero, 89 ..

R$ 2,000,00, Tratar: 372-
0338.

CBX 200 - vende-se, Strada,
02, R$ 5.700,00. Tratar: 370-
6360 c/ Everton.

CBX 200 - vende-se, 99, R$
4,100,00 à vista. Tratar: 9963-
5287 c/ Rogério,

CG TlTAN - vende-se, 01, R$
800,00 entro +,Q4x R$ 140,00.
Ou R$ 3.800,00. Tratar: 9132-
9695,

CG TITAN - vende-se, 97,
vermelha, R$ 2,300,00 + ;3x R$
142,00, Tratar: 370-6954 após
22hs c/ Fernando,

CG TITAN - vende-se, 02/03,
c/ partida e freio a disco,
azul. R$ 600,00 + 33 pare.
R$ 262,00. Tratar: 273-
5281.

CG TITAN - vende-se, 03, c/
partida e freio a disco, verde.
R$ 1.200,00 + 24 pare. R$
203,00. Tratar: 273-5281.

RD 350 - vende-se, doc. em dia
até 2004, ano 86, R$
3.000,00. Aceito troca, Tratar:
273-6242 ou 9111-7033.

RD 350 - vende-se, 86. R$
3.000,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033 hor.
comI.

SUNDOWN - vende-se, palio 50,
preta, 97. Tratar: 372-5108 ou

9102-0565 c/ Rose Merce.

VESPA - vende-se ou troca-se,
PX 200cc, 86, vermelha, c/
capacete. Tratar: 371-1335,

XLR 125 ES - vende-se, 01,
vermelha. Ou troca-se por XR

200, 1/2, branca ou vermelha. R$
4.500,00. Tratar: 275-0127,

XLR 125 ES - vende-se, c/
partida, vermelha, 01. R$
4.500,00, Tratar: 275-0127 c/
Ademar hor. comI.

SÁBADO, 26 de abril de 2003

MÓDULO - vende-se, Piramide
800. R$ 150,00. Tratar: 371-
9363 c/ Eduardo.

MÔDULO - vende-se, Piramide
800 (roxo). R$ 180,00, Tratar:
371-4835 c/ Marcos hor. comI.

PNEUS - vende-se, 4 pneus de

Pálio, seminovos. Tratar: 370-
7129.

REBOQUE- vende-se, de Gol GIII.
Tratar: 275-2264.

RODAS - vende-se, da Momo 15,
modelo Ml, c/ pneu, seminovo.
Tratar: 374-1747 c/ Gerson.

a···e·······o:m···rPI.. ·'··a"nrIh'···a·······n······t·8.···•• ·.·.5•• ·.·.•·•···.··". .'....
.

i i' .. r ". '. i

ACOMPANHANTE

Ricardo, 44 anos, para Mulheres e Casais, Jaraguá do Sul e
Região. Sigilo absoluto, de 2ª a 5ª. Tratar: (47) 9975-6736.

diversos
APARELHO SOM - vende-se, cf
toca-disco, fita e cd player. R$
200,00. Tratar: 370-8579 c/
Marcelo após 11hs.

AR CONDICIONADO - vende-se,
de 7.500 btus, Eletrolux, ar

quente e frio. R$ 400,00. Tratar:
9902-1355 cf Leandro,

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BALCÃO - vende-se, c/ pia de
cozinha. Tratar: 371-2832 após
14hs.

BAR - vende-se, cf jogos,
cancha de bocha, no bairro Vila

Nova, ótima clientela. Tratar:
370-0548 cf Amauri.

BATEDOR - vende-se, de bife,
elétrico, p/ açougue. Tratar:
273-1416.

BIBLlA - vende-se, ano 1867,
vendo pela melhor oferta da

Vulgata de Portugal (Lisboa).
Tratar: 9117-1083 c/ Vanderlei.

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado
e maleta c/ segredo -

RS 950,00
Marca: 18/10

EOELSTAHL ROSTFREI�
Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

BICICLETA - vende-se, calai' CAMA - vende-se, de solteiro.
alumínio, 18 marchas. R$ R$30,00. Tratar: 371-1161 c/
150,00. Tratar: 370-8381 cf Oayane.

CAMA - vende-se, de solteiro,
tubular, branca. Tratar: 371-
2832 após 14hs.

CARRINHO DE BEBÊ-vende-se,
seminovo, c/ bagagem. Tratar:
373-3787 c/ Noeli.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.
R$ 40,00. Tratar: 370-8882 c/
Salete.

CELULAR - vende-se, 2
celulares. Tratar: 9955-2442 ou

376-2026.

CELULAR - vende-se, Nokia

8265, Neo Global c/ conta. R$
350,00. Tratar; 9109-7172 c/
Jeison

CELULAR - vende-se, Ericsson
T180. R$ 220,00. Tratar: 370-
8381.

CELULAR - vende-se, Nokia, da
Global. Aceito tapete de sala no

negócio. Tratar: 370-7312.

CELULAR - vende-se, LG, Joy
Free, azul. R$ 250,00 ou 2x R$
140,00. Tratar: 275-2165 c/
Ocimar.

CELULAR - vende-se, Nokia LG
500. R$ 120,00. Tratar: 372-
2526 c/ Marlene após 13hs.

Jeferson.

BICICLETA- vende-se, Mountain
Bike, seminova. Tratar: 370-
0548 c/ Amauri ou 371-0882

c/ Rose.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle adulto /
acasalamento, c/ 2 fêmeas.
Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

CACHORRO doa-se
cachorrinha (mistura de

. pequines c/ pincher), adulta.
Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

CACHORRO - vende-se,
Pincher nº 1. Tratar: 373-3787

c/ Noeli.

CACHORRO - vende-se, Pincher
adulto. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, 2

chowchows. R$ 450,00 cada.
Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se,
pequinês c/ 1 mês. Tratar: 373-
3787.

CACHORRO - vende-se, poodle
puro. Tratar: 373-3787.

CAMA - vende-se, tubular de
casal. R$ 100,00. Tratar: 371-
1161 c/ Oayane.

róximo Posto Mime
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6.U'EO ES'EA�ÃO V�ICULOS
:... Vên(10 - EI'QCO -ffilumcioc,;;}JJol!?2$ e Usados-

GOL - vende-se, 87. R$
4.600,00. Tratar: 275-1467.

Tratar: 370-3574 c/ Waldir.

GOL - vende-se, 99, ou troca
se. Tratar: 375-1984. Celta, 2p, I.t., d.t. 01 prata R$ 14.500,00

Gol Special, 2p 01 branco R$ 12.500,00
Van Furgão, 2p 00 vermelha R$ 13.900,00
Corsa Super, 2p 97 prata R$ 11.500,00
Corsa Super, 2p 97 bordô R$ 11.500,00
Escort, 16v, 4p 97 chumbo R$ 12.500,00
Vectra GLS, 4p 97 verde R$ 18.500,00
Gol, 1.0, 2p 96 branco R$ 9.700,00
Vectra GLS, 4p 94 prata R$ 14.500,00
Gol, 1.6, 2p 91 branco R$ 7.000,00
Apolo,2p 91 preto R$ 6.900,00
Voyage,2p 91 preto R$ 6.900,00
Elba,4p 91 branco R$ 5.900,00
Chevette, 1.6 88 bege R$ 3.800,00
Parati 88 branca R$ 4.500,00
Parati es cinza R$ 4.500,00
Escort 85 bege R$ 3.500,00
Fusca 85 branco R$ 3.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Fusca 82 verde R$ 2.800,00
Chevette 82 bege R$ 2.800,00
Suzuki Jimy, 4x4 verde R$ 29.500,00
Pajero, compl., cf som ss chumbo R$ 45.000,00

TEMPRA - vende-se, 96,
50.000km. Tratar: 371-3132

cj Lurdes.

BELlNA - vende-se, 84, prata,
motor novo. R$ 2.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273'6242 ou

9111-7033 hor. comI.
GOL - vende-se, 83. R$
2.300,00. Tratar: 9133-9510.BRASlllA - vende-se, 80. R$

1.600,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033.

TIPO - vende-se, 1.6, compl. R$
5.000,00 + 19x. Aceita-se moto

de menor valor. Tratar: 371-
5038.

ESCORT - vende-se, 92, compl.,
gasolina. R$ 6.300,00. Tratar:
370-0919 c/ Amaral.

GOL - vende-se, 86, motor

AP, álcool, ·branco. R$
2.800,00. Tratar: 372-8440
c/ Regiane.

FUSCA - vende-se, 75. R$
2.300,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033 hor.
comI.

UNO - vende-se, EI, 94, 1.5. R$
7.300,00. Tratar: 370-1161 c/
Luis.

ESCORT - vende-se, 86. R$
3.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033.

GOL - vende-se, BX, 83, rodas
14. R$ 2.700,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 75,
vermelho, c/ documentação em

dia. R$ 1.300,00. Tratar: 372-
1037.

UNO - vende-se, 93, verde. Ou
troca-se por carro de maior valor

gol ou corsa. Tratar: 9965-
8875 c/ Ari.

ESCORT - vende-se, XR3, compl.,
93, c/ isufilm, modo Europeu. R$
10.000,00. Aceito troca. Tratar:
275-2634 ou 371-6238.

GOlF . vende-se, 01, branco,
compl. - ar. R$ 27.000,00.
Tratar: 9902-0348.FUSCA - vende-se, 80, c/ rodas

esportivas, motor novo na

garantia. Tratar: 371-7542.
UNO - vende-se, Mille, 92, prata,
d.t., I.t. R$ 6.350,00. Tratar:
370-3574 c/ Waldir.

KA - vende-se, 99/00, compl.
Tratar: 273-0842 ou 9965-
0703.

Rua 28 de Agosto, sIno - Centros Guaramirím - Fone: 373-3001lOGUS - vende-se, Cl, 93.
R$ 3.000,00 entrada + 25x
R$ 268,00. Tratar: 9113-
4728.

compl., 2p. R$ 7.900,00. Tratar:
275-0777.

FUSCA - vende-se, 78, branco.
R$ 2.300,00. Tratar: 9124-
3178.

UNO - vende-se, 96, verde. R$
2.500,00 + finan. Tratar: 371-
0462.

PICK-UP CURRIER - vende-se, 02,
1.6, capota marítima c/ Sto
Antonio e mata cachorro na

frente. Tratar: 371-6138 c/ Grilo.

SANTANA - vende-se, 86, 4p,
álcool. R$ 4.500,00-. Tratar:
372:2402.

BUGGY - vende-se, 93. R$
3.500,00. Aceito troca. Tratar:
9997-5557.

PARATI - vende-se, 86, 1.6,
álcool. Troco por moto ou carro.

R$ 3.500,00. Tratar: 9132-
9695.

FUSCA - vende-se, 73. R$
1.500,00. Tratar: 372-2402.UNO - vende-se, EX, 99/00,

step s/ uso, azul met. R$
10.500,00. Tratar: 371-4835
cf Marcos hor comI.

VERONA - vende-se, LX, 90,
álcool, dourado. R$ 5.600,00 ou

R$ 4.300,00 + 12x R$ 130,00.

SANTANA - vende-se, 86, 2p,
álcool. R$ 4.000,00. Tratar:
372-2402.

GOL - vende-se, 81, reformado,
motor novo, documentação em

dia. R$ 2.600,00. Tratar: 370-
2217.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airBag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava p/ crianças,
rodas de, liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

PARATI - vende-se, 92,
álcool, 5 marchas. R$
7.600,00. Tratar: 370-4508
c/ Jucinei.

SAVEIRO - vende-se, Cl, 99,
1.6 MI. R$ 12.000,00. Tratar:
375-0340.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

GOL - vende-se, 96, 1.0, 2p.
Troco por carro ou moto. R$
8.900,00. Tratar: 9132-9695.

PARATI- vende-se, 96, GNV. R$
9.500,00. Tratar: 373-0302. JEEP - vende-se, 74, azul, c/

pneus fronteira e acessórios.
R$ 6.500,00 negociáveis.
Aceito troca. Tratar: 373-1043.

VOYAGE - vende-se, 92, 1.6,
álcool, azul meto Tratar: 372-
3548.GOL - vende-se, Gl, 88, 1.8,

álcool. R$ 4.800,00. Tratar:
370-1161 c/ luis.

SANTANA - vende-se, 94, GLI,
4p, cinza, d.h., rodas aro 15. R$
10.600,00. Tratar: 370-3574
c/ Waldir.

VOYAGE--'vende-se, 91, Cl, 1.6.
R$ 5.000,00 + 11x R$ 160,00
ou R$ 6.600,00 à vista. Tratar:
275-2165 c/ Ocimar.

RURAL - vende-se, 4x4, c/ d.h., C!
roda livre, motor 4.1, 6cc, caixa
de F-100 e freios a disco nas 4

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

GOL - vende-se, 89. R$
5.200,00. Tratar: 9955-8710. SANTANA - vende-se, GlS, 91,

Regata
"9��te ()-�"

ACESSÓRIOS - OFICINAPEÇASCOMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

if 370-5999
MOTOS

• Novas e Usadas com entrada e saldo em até 36x fixas .

• Consórcio com planos até 60 meses.

usadas
AI vas e

MotoS IY�e e se/doEntra. 36x fixas
_

e{11 e:: co{11 p/enos .

COl1st!f�o {11eses. .. .:� e Importadasatt;; .

I • ,I t S'Nsclonsl.,. .

BICIClrJ '8 •

A�essórlospeçase ,v

Olh ns
. f7Ct-.. .

5
,.1' �';;1 1+ 3x semJuro

CreulS/lv

TABELA DE USADOS
WEB 100 Sandow OKm Vermelha
WEB 100 Sandow OKm. Prata
CIOO Drean 95/95 Vermelha
CG 125 Titan KS OI/OI Verde
CG 125 Titan KS 01/01 Azul
CG 125 Títan KS 02/02 Verde
CG 125 TitanES 01101 Vermelha
CBX 200 Strada OI/OI Preta
CBR450 SR 89/89 Branca
Virazo 250 96/96 Bordo
Virazo 250 98/98 Preta
YBRK 01101 Prata
XR 200 99/99 Roxa
NX 350 SARARA 98/98 Roxa

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defront'e ao DG da WEG .. Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 .. sem fechar para o almoço
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,

COMPRO Fone: (47)
370-8622

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/6.

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

I

II
I DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE :1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.

99 Pampa l.8i capota 97
98 Escort GL 96
97 Fiesta 1.0 2p 95
95 Ranger XLT 4cc 95
95 Pampa 1.6, capota 93
94 Versailles 2p 92
93 Verona GLX, GNV 92
92 Escort XR 3 89
91 Escort 1.6 L 87
91
90 Palio 1.0, 4p 98
88 Palio 1.0, 2p 98
86 Uno 1.0, 4p 96
84 Uno 1.0, 2p 96

Tempra 4p 95
99 Elba 1.5, 2p 92
99
98 Besta GS 01
95 Peugeot 106 99
89 Jeep JPX Diesel 95
87 Mazda Cabo Dupl. 94
86 8MW IA 2p 93
75 CB 400 II 82

Puma GT8 4.1 78
98 Maverick _ 75
98 Ford "A" 29
98

Astra GLS, 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2.0
Monza GL 4p
S·10 2.2
Monza GLS, 4p
Monza SLJE, 2p,
Monza SLJE 4p
Kadett SLJE, 91
Chevy 500 DL
Monza SLJE. 2p
Opala Diplom., 4p
Monza SLJE, 4p
Chevette si,

veículos
Tratar: (47) 995:1.-3905

Tratar: 373-5030. KADETT - vende-se, 96/97,
esportivo, compl. R$ 12.000,00
negociável. Tratar: 275-4041
ou 9955-0541 c/ Sandro.

OPALA - vende-se, 78, prata.
R$ 2.000,00. Aceito troca,
Tratar: 273-6242 cu 9111-
7033.

CORSA - vende-se, Super, 96/
97, 4p, 53 km, brnaco. R$
10.500,00. Tratar: 9979-1437
c/ Geovani.

Gol 1.0, 16v, 4p
Parati 1.0, 16v, 4p
Gol MI, 1.0
Gol LO, 2p
Gol CL, 1.6
Gol CL 1.6

Goll.6, BX
Fusca 1300

ASTRA - compra-se, 00,
vermelho ou verde. Tratar: 372-
1799 ou 273-5192. MONZA - vende-se, Classic, 92,

gas., .d.h., a.c., v.e. 'cornpl. R$
9.500,00, Aceito carro de
menor valor. Tratar: 376-2131
após 15hs.

OPALA - vende-se, 77, motor
novo, pequenos reparos na lata,
R$ 1.200,00. Aceito troca.
Tratarl 273-6242 ou 9111-
7033.

CORSA - vende-se, Pick-up, GL,
1,6, 99, 34.000km. Tratar: 372-
2150 ou 9975-2112 c/ Gerson.

ASTRA - vende-se, 95, grafite,
v.e" t.e. R$ 9.000,00. Tratar:
372-3412.

Ka 1.0
Escort Wagon
Fiesta 1.0, 4p

CORSA - vende-se ou troca-se,
99. Tratar: 375-1984 c/
Sérgio.

MONZA - vende-se, 83, Hatch.
R$ 2,500,00. Tratar: 276-
0478.

OPALA - vende-se, diplomata,
compl., último modelo, bordo,
gasolina e GNV. R$ 8.000,00 +

finan. ou troco por omega ou

kadett GSI nas mesmas

condições. Tratar: 9602-3076.

PALIO - vende-se, Weekend
Stile, 97, compl. Tratar: 9973-
5212 ou 371-6418

VECTRA - vende-se, GL, 98,
branco, c/ 77.000km originais,
compl. - ar, R$ 16.900,00 ou

R$ 11.000,00 + 17x H$
437,ob. Tratar: 371-1865 c/
Denis.

CHEVETTE - vende-se, SL, 83,
gasolina: R$ 2.800,00. Tratar:
376-2593 ou 9903-2826.

CORSA vende-se, 95,
vermelho. R$ 3.000,00 + 21x
R$ 408,00. Aceita-se troca.
Tratar: 9962-2302.

MONZA - vende-se, 93,
classic, gasolina, compl. R$
8,500,00. Tratar: 371-2117
c/ Charles.

PALIO - vende-se, EO, 97, 1.0,
vermelho, c/ pneus seminovos,
emplacado até 04/2004,
Tratar: 370-1132 após 18hs c/
Marcos,

CHEVETTE - vende-se, 86,
motor e estofados novos. R$
2,700,00 entro + 14x R$
148,00. Tratar: 370-3643 c/
Marisa de manhã.

5-10 - vende-se, 96/97, 2.2,
gasolina, compl. Tratar: 370-
0919 c/ Carlos.CORSA - vende-se, pick-up, 98,

azul, 1.6. R$ 10.000,00. Tratar:
9131-3522.

OMEGA -vende-se, 94, CO, 3.0,
automático, compl., c/ teto,
bordô. R$ 15.000,00. Tratar:
370-8381

PALIO - vende-se, .EOX 1.0,
98, 4p, gas., vermelho, a.q.,
a.f., v.e., t.e., trava interna
de porta malas, 1.1., d.t.,
trava para crianças. R$
10.900,00. Tratar: 370-
8928.

CHEVETTE - vende-se, 79, R$
1.400,00, Tratar: 9903-9838. 5-10 - vende-se, 98, gasolina,

motor 2.2, R$ 21.000,00.
Tratar: 275-6179,KADETT - vende-se, 94. R$

7.500,00. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033.

PALIO - vende-se, EO, 97, l.t.,
c.t., branco. R$ 10,100,00.
Tratar: 370-3574 c/ Waldir.

CHEVETTE - vende-se, 83,
rodas 14. R$ 2.900,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033.

OMEGA - vende-se, GLS, 93,
preto, a.c., computador de
bordo, farol de milha, rodas, cd,
4 pneus novos, R$ 13,500,00,
Tratar: 372-0068.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
brnaco. R$ 18,600,00. Tratar:
9975-4623 c/ Elvis.KADETT - vende-se, 93, EFL.EFI,

d.h., v .e, t.e., d.t., d.d.,
suspenção a ar. R$ 8.000,00,
Tratar: 370-6085 ou 9113-
7336.

PALIO - vende-se, EOX, 98, v.e.,
t.e., som, rodas esp., 4p,
vermelho, trava p/ criança, I.t.
R$ 11.500,00. Tratar: 276-
0793 c/ Oivanilson após 19hs.

PRÊMIO - vende-se, CS, 85. R$
3.500,00. Aceito carro ou moto
de menor valor. Tratar: 9997-
5557.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
<:F:;�"":;L, álcool, som e pneus novos.

R$ 4.100,00 aceito oferta.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
com ABS .e GNV. Tratar: 9975-
4623 c/ Elvis.

OMEGA - vende-se, CO, 4.1, 96,
compl., GNV. Tratar: 371-7542.<'
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CELULAR - vende-se, Eriksson.
R$ 80,00. Tratar: 370-6719 cl
Carlos.

CELULAR-vendese, LG DM 150.
R$ 220,00. Tratar: 9123-7514.

CERCADINHO - vende-se, c/l,20
x1,20 demadeira, novo, R$ 50,00.
Ou troca-se por bebê conforto.
Tratar: 372-3622 cl Karine.

COBERTA - vende-se, de pena,
de solteiro e cobertinha de bebê.
R$ 70,00. Tratar: 370-7312.

elétrica, grande. Tratar: 370-
3561.

GIBI - vende-se, coleção,
compeita. Tratar: 370-3561.

GUARDA ROUPA - vende-se.
Tratar: 371-2832 após 14hs.

HUB - vende-se, marca surecom
10, pI 5 computadores. Tratar:
370-7919 ou 370-0816.

HUB-vende-se, marca centrcom
10, p/8 computadores. Tratar:

----------, 370-7919 ou 370-0816.
DISKMAN - vende-se," cl
regarregador. R$ 120,00.
Tratar: 376-1061 cl Jean.

DVD - vende-se, Panasonic, cl
MP3, seminovo. R4 400,00.
Tratar: 273-5281 cl Anita.

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 370-3561.

ESCORAS - vende-se, 635, pI
construção. Tratar: 371-2364

�u após 19hs.

,
I

II
ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Athletic 2000, sem lona. R$
200,00. Tratar: 9113-4728.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
semi-nova. R$ 400,00. Tratar:
9992-7268.

ESTUFA - vende-se, 2, pI secar
cogumelo. Tratar: 374-2152.

FITA - vende-se, coleção, do
Roberto Carlos e cd's do Elvis

Presley. Tratar: 370-3561.

FITA - vende-se, fitas pI
Nintendo 64. Tratar: 9117-
1083 cl Vanderlei.

FITAS - vende-se, 320 fitas de
video. Tratar: 9117-1083 cl
Vanderlei.

FORNO - vende-se, elétrico (itc,
auto limpante), branco,
seminovo. Tratar: 370-0548 cl
Amauri ou 371-0882 cl Rose.

FREEZER - vende-se,
horizontal, Consul, branco, 310
litros, cl 3 meses de uso.

Tratar: 370-0548 cl Amauri ou
371-0882 cl Rose.

FREEZER - vende-se, cl 3
gavetas. Tratar: 373-3787

FRITADEIRA - vende-se,

f h· mos e temos
a r1ca
a pronta entrega

370-4509

INDURANCE - vende-se, 2k,
bobina dupla ou HMS. R$
380,00. Tratar: 371-9363

JAQUETA - vende-se, de couro,
preta, feminina. R$ 100,00.
Tratar: 275-0849 cl Vivian.

LANCHONETE - vende-se, em
funcionamento, cl clientela
formada. Tratar: 275-3118.

lANCHONETE - vende-se,
Marangoni BR SC 413, cl campo
de futebol suíeo luminado cl
cancha de bocha. Tratar: 373-
3739 ou 373-3872 cl Noel.

lANCHONETE - vende-se, e

Pastelaria, totalmente
mobiliada e equipada.
Localizada ao lado do terminal
rodoviário. Tratar: 9962-2436.

lOCADORA- vende-se, StarMix,
rua Maria Humbelina da Silva.
Tratar: 371�2525 ou 275-
0945.

MÁQUINAS - vende-se ou troca

se, máquinas industriais,
overloque, reta, cobertura.
Tratar: 370-3561.

MÁQUINA - vende-se, pI
marcenaria. Tratar: 375-2213
ou 375-1536.

MÁQUINA - vende-se, de tricô,
Elgin Brother KR 840, compl.,
seminova, cl trontura cl
indicação de professora. Tratar:
370-7526 cl Judite.

MÁQUINA - vende-se, de
Policorte e de cortar grama,
nova. Tratar: 370-7035 cl
Amarildo.

MERCADO - vende-se, insta
lações e estoque de um mini
mercado. Tratar: 9121-3921.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

MÓVEIS - vende-se, móveis
usados pI loja, 2 balcào de
vidro, 1 balcão caixa, 3

prateleiras expositoras de vidro
cl espelho, gavetas e armários.
R$ 800,00. Tratar: 275-0593.

SÁBADO, 26 de abril de 2003
................................. � .

PARA CONSTRUIR OU REFORMAR
A SOLUÇÃO É ALUGAR

Jt,
U®mS

LOCAÇÃO DE ANDAIMES

TíTULO BAEPENDI- vende-se. R$
200,00. Tratar: 9973-5403 cl
íngo

PAlM TOP - vende-se. Tratar:
9955-2442 ou 376-2026.

PORTA - vende-se, 1 porta rolo,
3,50x3,00. R$ 400,00. Tratar:
370-2365 ou 9953-6121.

PORTA - vende-se, 1 porta de
correr, 3,00x3,60. R$ 400,00.
Tratar: 370-2365 ou 9953-6121.

PORTA - vende-se, rolô,
semi nova. R$ 200,00. Tratar:
370-3561.

PRANCHETA - vende-se, de
desenho + uma banqueta. R$
70,00. Tratar: 370-7611 ou

372-2061 cl Rafaela.

PROCURA-5E - jovem senhor de
40 anos procura jovem senhora
de 25 a 35 anos, para uma

amizade ou quem sabe um futuro
compromisso. Tratar: 9101-8805.

PROTETOR - vende-se, de berço,
cortina e cesto de medicamentos
pI quarto de bebê, cor azul. R$
50,00. Tratar: 371-6238.

QUARDA-ROUPAS":vende-se, de
solteiro, 3 portas. R$ 65,00.
Tratar: 371-1161 cl Dayane.

SAXOFONE - vende-se, MIB.
Tratar: 375-2213.

SOFÁ - vende-se, jogo em

módulos, de canto. Tratar: 371-
2832 após 14hs.

SORVETERIA - vende-se ou troca
se por terreno. Tratar: 370-4509.

TÁBUAS - vende-se, 40mts de
tábuas para caixaria e 56
escoras. R$ 120,00. Tratar:
371-7733.

TAI,.HADEIRA - vende-se, nova,
cl nota fiscal. Tratar: 370-3561.

TELHAS - vende-se, 600 telhas
esmaltadas Cejatel, cor natural.
Tratar: 371-2364 após 19hs.

TíTULO ACARAí - vende-se.
Tratar: 371-1495.

TÍTULO BAEPENDI - vende-se. R$
200,00. Tratar: 275-2364c/Walter.

TíTULO BAEPENDI- vende-se. R$

372-1132 • 9122-7661- 9985-0322

200,00. Tratar: 371-1244.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se,
patrimonial. R$ 180,00. Tratar:
9902-0348.

TíTULO CANDEIAS - vende-se.
Tratar: 376-1595.

TRILHA-vende-se, aquipamentos
de moto, colete, bota, luva, calça,
joelheira, etc. R$ 550,00. Tratar:
373-0335 cl Elia.

UNIFORMES - vende-se, do Cal.
Urbano Teixeira Fonseca, tarn,
M, 10 e 14. Tratar: 373-3787.

VENDE-5E - freezer grande + 2
balcões grandes + 1 caixa
(panificadora) e 1 forno grande.
R$ 2.300,00: Tratar: 273-0769.

VENDE-5E - 1 porta de vidro,
2,00x3,00, 3 janelas de ferro, 8
portas, de madeira, caibros pI
1 casa de 7,00x9,00, 39 folhas
de eternit. Tratar: 275-2169.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, cl 5 jogos
originais, 1 memory card e �
controles originais. R$
1.100,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME- vende-se, Dream
Cast, cl 2 controles, 20jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. R$ 220,00.
Tratar: 370-8381 cl Jeferson.

VIDEOGAME - vende-se, Paly
Station, cl controle. R$ 250,00.
Tratar: 275-3937.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cl 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME- vende-se, nintendo
64, cl 1 fita, controle, memory
cardo R$ 250,00. Tratar: 371-
2646 cl André até 20hs.

VIDEOGAME-vende-se, Super
Nintendo. R$ 200,00. Tratar:
370-7315.

VIDEOKARAOKÊ - vende-se,
marca Raf Electronic com 200

músicas na memória, 2 meses

de uso. R$ 650,00. Tratar:
9123-2430.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376 ..2206

* PLAVSTAnOO 2
• XBOX
• PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDQ 64
• GAME BOY COlOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2003
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto

EDI·TAl
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:

ALEXANDRE HIROSHI YAMASHITA - RUA BARAO DO RIO BRANCO 411
- SALA 06 - NESTA:
ANGELO JOAO MARGUTE - RUA ERICH HAUFFMANN 213 - NESTA;
ANNA PAULA SPENGLER FORLlN - RUA EXP.FIDELlS STINGHEN, 111
- NESTA;
ATARES COMERCIO EXTERIOR LTDA - AV MAR DEODORO DA FONSECA
1594 SL14 - NESTA;
B & C RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME - BARAO DO RIO BRANCO,
58 - NESTA;
B & C RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME - BARAO DO RIO BRANCO,
58 - NESTA;
CELlO CESAR CUNHA - RUA BARAO DO RIO BRANCO 320 SALA 06
CENTRO - NESTA;
CLAUDIO FAGUNDES - JOAO PLANINSCHECK 418 - NESTA;
CONFEITARIA BOM MESTRE LTDA ME - RUA FIDELIS STHING 342 -

NESTA;
CURSO COLEGIO ENERGIA - RUA MARECHAL DEODORO 1589 - NESTA;
DIGICOPY COM E SERV DE DIEITER - RUA RODOLFO HUFENUSSLER
64 SL 01 - NESTA;
EDENIR ALECIO BRATTI - LOTEAMENTO IMPERADOR SNR - NESTA;
ELlZABETE LlEZEMBERG - R SANTILlA PIRES RANGEL 69 - NESTA;
EMBAJA IND STRIA E COM RCIO LTDA - RUA MARIA UMBELlNA DA
SILVA 580 - NESTA;
IND E COM ESQ S.LUIS LTDA· VIRIZILlO PEDRO RUBINI 444 - NESTA;
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS BER - RUA ITAPOEUZINHO
10950 - NESTA;
ISIS SILVANO - RUA ANNA KARSTEN 160 AP 05 - NESTA;
IVONETE GREGOLEWITSCH - RUA HERMANN SCHULZ 169 APTO 301
- NESTA;'

.

JAIR ANTONIO ALONCO - RUA HERCILlO ANACLETO GARCIA 458 -

NESTA;
MATEUS FORMENTO - RUA BARAO DO RIO BRANCO 58 - NESTA;
MERCADINHO JANIR LTDA ME - R ALBERT SCHNEIDER - NESTA;
MERILYN ANDREZA BATISTA BONATTI FUDTC - RUA WALTER
MARQUARDT 130 SL 2 - RIO MOLHA - NESTA;
N R TRANSPORTES LTDA - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1000
- NESTA;
PANIFICADORA E FIAMBRERIA BORGES - RUA SANTA CATARINA 3865
- NESTA;
PANIFICADORA E FIAMBRERIA BORGES - RUA SANTA CATARINA 3865
- NESTA;
PARTNER ACIONAMENTOS ELETRICOS LTDA - RUA LEOPOLDO
JANSSEN, 120 - NESTA;
RAFAEL AGUIAR DA SILVA E/OU ZENEIDE DE AGUIAR DA S RUA
WALTER MARCUATES, 1309 CENTRO - NESTA;
RAFAEL AGUIAR DA SILVA E/OU ZENEIDE DE AGUIAR DA S RUA
WALTER MARCUATES, 1309 CENTRO - NESTA;
RAFAEL AGUIAR DA SILVA E/OU ZENEIDE DE AGUIAR DA S RUA
WALTER MARCUATES, 1309 CENTRO - NESTA;
RAFAEL AGUIAR DA SILVA E/OU ZENEIDE DE AGUIAR DA S RUA
WALTER MARCUATES. 1309 CENTRO - NESTA:
RECANTO DO SABOR IND COM LTDA - EXP CABO HARRY HADLlCH,
160 - CENTRO RAFAEL AGUIAR DA SILVA E/OU ZENEIDE DE AGUIAR
DA S - RUA WALTER MARCUATES, 1309 CENTRO - NESTA;
RICARDO DERETTI - RUA VALDIR JOSE MANFRINI. 408 - NESTA;
SINARA ADRIANA LEMOS LEAO ME - RUA EDMUNDO ARNOLDO
EMMENDOERFER , 65 - NESTA;
SOCo EDUCACIONAL JARAGUA DO SUL LTDA - RUA MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 1589 - NESTA;
SUPERMERCADO LANGE LTDA ME - R 601 MANOEL FRANCISCO DA
COSTA S/NR- NESTA;
TOPEKA INDUSTRIA DISTRIBUIDORA LTDA ME - RUA ADOLF PUTTJ�R
112- NESTA;
TRANSP COM E REPRES FrH LTDA- ROD SC 416 KM 16 CXP 80 GUMS
IRMA RIO CERR- NESTA;
TRIBUS LANCHES ME - RUA ARTUR ROBELATO- NESTA;
VANDERLEI BRESOLlN - RUA MAX WILHELM, 697- NESTA;
VELOCITY MECANICA LTDA - RUA AMAZONAS 426- NESTA;
VERISSIMO JOSE GARCIA - ESTRADA ITAPOCU KM 7 PROX LUNELLI T
- ÇORUPÃ;
WALDIR JOSE RODRIGUES / OLlVIA RODRIGUES - RUA BERTHA WEEGE
200- NESTA;
WALDIRENE MACIEL DOS SANTOS - RUA JOSE PICOLLI. 308- NESTA:
YURI ALEXEY OST - RUA EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA, 23-APT
NESTA;
ZENILDE DE SOUZA JEUZUR - RUA PEDRO FLORIANO,S/N-CX.POSTAL
215- NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nQ 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.
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uararrunm programou
rrecadar R$ 1,5 milhão
GUARAMIRIM - o secre

'rio municipal de Adminis
ção e Finanças,JairTomelin,
firma que a Prefeitura espe-
a arrecadar R$ 1,5 milhão

om o IPTU (Imposto Pre

'aleTerritorialUrbano), São
,607 contribuintes que estão

ecebendo o carnê em casa,

a Correios. Mas quem não

eceber o documento deve ir
té aPrefeitura.A previsão do
ecretário é de que todos os

arnês sejam entregues até o

ai deste mês.
A Prefeitura está conce

endo 20% de desconto
ara o contribuinte que pa
r o valor total do carnê
m cota única, até o dia 9 ,

e maio. Para quem quiser
uitar o carnê até o dia 9 de

ho, terá 10% de descon-

0, e quem optar por cota

ruca, con1 pagamento no

a 9 de julho, ainda tem 5%
e desconto. Caso contrá-

'o, pode parcelar em até seis

t ezes, a partir do dia 9 do
ês que vem.
Ainda de acordo com o

30% dos contribuintes estão
cadastrados na divida ativa,
o que corresponde a valo
res de aproximadamente R$
2 milhões. A inadimplência,
assegura o secretário, está na
ordem de 40 a 45%. O
IPTU representa 11% do
total da arrecadação do

Município. Em Schroeder,
a Prefeitura também iniciou
a entrega dos carnês referen
te ao IPTU. O primeiro ven
cimento acontece no dia 12

de maio, com 20% de des
conto. O segundo, no dia 10
de junho, com 10% de des

conto, e o terceiro é no dia
10 de julho, com 5% de des
conto. Já nos dias 10/7, 10/
8 e 10/9 sem parcelamento.
Serão distribuídos cerca de
3450 carnês. E o município
de Jaraguá do Sul recebeu
mais de R$ 4,7 milhões em

IPTU, anunciou nesta sema
na José Olivio Papp, da ar

recadação. ''A previsão é re

ceber mais R$ 820 mil até o
final destemês, o que totaliza
cerca de 75% do valor glo
bal", diz.

a de Mafalda Machado, ainda
u falecimento, ocorrido no último

3, com idade de 48 anos. Agradece
s .. l1e que enviaram flores, coroas, e que

comp
{ eram.� afompanharam a Sra. Mafalda Machado

até Sua íltima 'moI:ada.
S!m�ti���iespeciais aos médicos Dr: Ale

xan ;'L�i�;Dr>Marcos, Dr. Manoel e Dr. Marcello
ao Ifosl?ital e .l\i!âiérhidade São José e toda equipe da
UTI ",:

aMi
.

AdernarWinter, Niura dos Santos,
§(�::�rnlgos, enfim, todos que nos apoiaram,

mdiretâinente nesse momento difícil.
ida todos para Missa de r dia que

de abril) às 17:30 na Igreja São
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Helmuth Behling recebeu placa de agradecimento
O diretor-superintendente
da empresa, Eduardo

Schmidt, destaca que a

lndumak soube desenvol
ver teçnologia própria e,
com isso, conquistar posição
de destaque no mercado de

empacotadoras automáticas.
Schmidt está na empresa
deste 1970, e junto com

Célio Bayer, Élio Paganelli
e Egon Schmidt, dirige a

empresa.
A lndumak foi funda

da em 25 de abril de 1963

no período das 8h30 às 11

horas, e tem o apoio da

Associação de Moradores
do Centro e Centro-Sul.
De acordo com o presi- .

dente da associação de

moradores, João dos Reis

Filho, a comunidade está
revoltada com o ocorrido
e quer chamar a atenção
das autoridades sobre os

perigos do trânsito e co

brar algumas providênci
as, como calçamento e ilu-

O secretário municipal
de Saúde, Airton Weber Sil

va, disse que a responsabili
dade do fato é do hospital
e que as investigações sobre
o ocorrido serão feitas pelo
Conselho Clinico do Hos

pital São José. ''Ainda não

sabemos as causas ou os

motivos do. acidente, mas
acredito que tudo será escla

recido", argumentou o se

cretário, que lamentou pro-

por Rodolfo Kreis e Fritz

Pheiffer, e começou suas

atividades em um galpão
de madeira. "Na época, o
nome da empresa era Ofi
cina de Torno KP Ltda.
Fazia-se serviços de torne
aria, peças torneadas para
automóveis' e máquinas
sob encomendas", assina
la Schmidt, que tem acom

panhado o crescimento da
lndumak desde a década
de 70, quando ingressou na
empresa para não mais

minação.
Ainda de acordo com

João dos Reis, os aciden
tes com vítimas no Muni

cípio, em especial na refe
rida avenida, têm aumen

tado consideravelmente
nos últimos anos, deixan
do a comunidade apreen
siva. Reis acrescenta que a

manifestação terá o apoio
de diversas outras entida
des de Schroeder e tam

bém da PoliciaMilitar, que

fundamente o fato.
A família de Lurdes

Cimardi disse' que vai pro
curar a imprensa a partir da
semana que vem para dar
todas as informações sobre
o ocorrido. Fanilliare� escla

receram que, por ser um
momento de profunda dor,
resolveram primeiramente
cuidar dos trâmites urgen
tes e necessários, para so

mente depois disso falar

I COMEMORAÇÃO: EMPRESA DE JARAGUÁ DO SUL COMEMORA 40 ANOS DE ATIVIDADES NA REGIÃO

Indumak resgata sua história
através de grande exposição

sair.

O diretor técnico co

mercial da empresa, Célio

Bayer, destacou a trajetó- '

ria de desafios e de dificul
dades da lndumak, ressal
tando a experiência adqui
rida, o que resultou em

crescimento tecnológico e

administrativo. "Em 1975,
vendemos a primeira
empacotadora automática

para São Borja, no Rio
Grande do Sul, mas a fa

bricação foi um ano antes.

Precisamos de um ano

para desenvolver a

tecnologia adequada", re
corda Bayer.

Para o funcionário do
setor de empacotamento,
Fabiano Luís Bastos, 24
anos e há cinco na empre-' �

sa, a Indumak é um ótimo
local de trabalho. ''Aqui é
como se fosse a minha se

gunda casa. Foi o melhor

lugar em que já trabalhei",
afirma Fabiano. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

vai cuidar da segurança dos
manifestantes.

A estudante Adriele

Zoz, 14 anos, irmã da

moça q:ue morreu, disse

que a família e os amigos
ainda não se recuperaram
da tragédia, e que agora
todos esperam por justiça.
Adriele disse que várias

pessoas viram o motoris

ta, antes do acidente, be
bendo em um bar da ci
dade.

]ARAGuA DO SUL - A

trajetória de sucesso da

lndumak, a maior fábrica
brasileira de ympacotamen
to, está sendo resgatada atra
vés de uma exposição de

fotos, documentos e folhe
tos. A exposição foi organi
zada pela equipe do Arqui
vo Histórico, mais especifi
camente pelas funcionárias
Vera Tofol e Sílvia Kita, que
colaboraram com a direção
da empresa na coordenação
da exposição, que foi inau

gurada ontem, em clima de
festa e com a participação
de funcionários, diretoria e

familiares.
.

A exposição marca os

40 anos de atividades da

empresa e foi prestigiada
inclusive pelo fundador,
Rodolfo Kreis, 82 anos de

idade, que, com muita garra
e determinação, conseguiu,
junto com os colaborado

res, transformar a lndumak
em uma empresa reconhe
cida no mercado nacional.

População faz manifesto por segurança no trânsito
SCHROEDER - Neste

domingo, parentes e ami

gos da jovem Adriana Zoz

(vítima fatal de atropela
mento ocorrido no dia 12

deste mês) promovem
manifesto popular com,
fechamento parcial da Ave
nida Marechal Castello

Branco, mesma via onde a

moça foi atropelada. A
manifestação e fechamen
to parcial da avenida está
marcada para acontecer

Direção _do hospital não falou sobre o .acidente
sobre o assunto.

Ontem, a reportagem do
CP tentou contato por tele
fone e pessoalmente com a

direção do hospital, mas sem
resultados. No inicio da ma
nhã de ontem, funcionários
afirmaram que a direção do

hospital faria uma reunião

para discutir o assunto e re

solver sobre as informações
a serem repassadas para a im
prensa. (MHM)

]ARAGuA DO SUL·- Até
o fechamento desta edição,
a direção do Hospital e Ma
ternidade São José não se

pronunciou sobre a fatalida
de ocorrida no centro cirúr

gico e que resultou namorte
de Lurdes Cimardi, 42 anos.

Elaveio a falecerdurante uma

cirurgia de hérnia, realizada na
tarde de quinta-feira; depois
que a mesa cirúrgica onde

estava, cedeu.
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I PREVENÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE QUER INTENSIFICAR CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DE IDOSOS

Vacinação de idosos não atinge
a meta prevista em Gu

, /)
GUARAMIRIM - o fe

riadão de Páscoa e o medo

são as possíveis causas do

baixo índice de vacinação
entre os idosos. A campa
nha, iniciada no dia 12 de

abril, ainda não atingiu a

meta considerada satis

fatória, pelo 'menos no

município de Guaramirim.
De acordo com a assesso

ra da Secretaria Municipal
de Saúde, enfermeira
Ivone da Luz, o movimen
to ainda está fraco nos

postos de saúde que

disponibilizam a vacina.
A meta da Secretaria de

Saúde de Guaramirim, se
gundo Ivone, é de imuni

zar 1.822 pessoas commais

de 60 anos contra a gripe.
Até o dia 17 último, 762

idosos haviam se vacinado,
número considerado fraco

pela enfermeira, que atribui
a baixa procura ao medo e

também ao feriadão de
Páscoa. "Estamos contan-

esar Junkes

Ivone acredita' que o índice vai melhorar nos próximos dias

do com um aumento des

se índice mais no final da

campanha, que encerra no

dia 30 deste mês", argu
menta Ivone. "Estamos
considerando a procura
fraca até porque iniciamos

a vacinação no dia 4de abril,
bem antc!s da data oficial

estipulada pela Secretaria de
Estado da Saúde", comple
ta a enfermeira.

EmJaraguá do Sul, onde

ameta é imunizar 7.936 pese
soas com mais de 60 anos,
a procura está sendo consi

derada satisfatória pela en

fermeira responsável pelo
setor, Marinei Osteto. Se

gundo ela, até a segunda- ,

, feira passada, a vacinação já
havia atingido 46% dameta.

As vacinas estão disponíveis
em 12 unidades de saúde,
distribuídas nos bairros de

Jaraguá do Sul. "Estamos

• •

satisfeitos porque a procura
tem sido espontânea", argu
menta a enfermeira.

No âmbito estadual,
dados da Secretaria de Es

tado da Saúde indicam que
Santa Catarina conta com

196.593 idosos vacinados

contra a gripe, o equivalen
te a 43% da meta estipula
da, que é de vacinar

448.815 idosos até o dia 30

de abril, data do encerra

mento da campanha. Após
a campanha de 199,9 e

2000, constatou-se uma

diminuição de internações
hospital�res decorrentes da
gripe em 51,6 mil casos em
relação aos anos anteriores.
A região que apresenta

maior cobertura vacinal é a

de SãoMiguel do Oeste, que
imunizou ,63,57% das pes
soas com mais de 60 .anos,

Já a região de Joinville conta
com apenas 30,79% dos
idosos vacinados. (MARIA
HELENÀ DE MORAES)

Igreja Luterana do Jacu-Açu completa hoje 50 anos

GUARAMIRIM - A Co
munidade Evangélica de
Confissão Luterana no

Brasil do Jacu-Açu ,come
mora hoj e 50 anos de

construção do seu templo
religioso.

De acordo com o his
toriador do Museu Muni

cipal Emílio da Silva, de
Jaraguá do Sul, Ademir
Pfiffer, a história religiosa
da comunidade começou

aproximadamente em

1901, quando da constru

ção de uma escola funda
da pelos lituanos. Em 9 de

Foto feita por Ângelo Piazera, em 1956

janeiro de 1910, foi criada
,
uma escola, que também
servia para fins religiosos,

I:�t�es:�md: ciúmeomplicada, Não
trolar todos os

seu amado, Cor:

o seu par, pois
everá acontecer

na relação
: Tons

ceite a ajuda
no trabalho, No

Câncer - Várias

oportunidades de trabalho
nesse dia, No

e ,finalmente, em 6 de
maio de 1951, foi assenta
da a pedra fundamental

are e pense: será
nda dando mais

o trabalho ou

s do que para o

Cor: Tons

a com o gato e isso

r um clima de
morice. Não
ocas de carinho,

da Igreja que hoje completa
50 anos, já que a inaugura
ção da mesma aconteceu

em 26 de abril de 1953.

"No dia 26 de setembro
de 1954, aconteceu a inau

gurou dos dois sinos, com
320 e 165 quilos, respecti-

, vamente", informa Pfiffer.
O historiador destaca

ainda que, durante a exis

tência dos primeiros anos

dessa comunidade, presta
ram serviços religiosos os

pastores Roesel, Akbert
Schneider, Georg MuelIer

e Otto Kuhr, (MHM)

SÁBADOl 26 de abril de 2Q21_ S
-

INAUGURAÇÃO
A diretoria' da Scar (Sociedade Cultura Artística) está
mobilizada nos preparativos da solenidade de

inauguração oficial da nova estrutura da entidade,
Considerada um marco na história cultural de Jaraguá
do Sul, a nova estrutura da Scar foi construída através
'da contribuição de empresas e pessoas físicas. A

inauguração acontece no dia 16 de maio, às 20 horas;
com pré-estréia do concerto Um Nome, Uma Idéia
um Piano, espetáculo que será dirigido por Gilmar
Moretti. Na mesma noite, acontece a abertura da

exposição de artes plásticas "Perspectiva 2003".

DOAÇÃO
A Escola de Ensino Básico Professora Valdete Inês
Piazera Zindars recebeu ontem um aparelho
microscópico doado pela empresa Duas Rodas

Industrial. De acordo com a diretoria da unidade de

ensino, professora Salma Machado, a Duas Rodas tem

sido uma grande parceira da escola no processo de

conscientização do aproveitamento do lixo reciclável.

A Valdete Piaz era tem sido um exemplo em

campanhas de coleta de material reciclável e

conscientização dos alunos e comunidade no que se

refere ao meio ambiente.

Também foi apresentado o desenho do aluno da 6'

série Felipe Muller, selecionado para participar do

concurso Arte no Mundo.
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PALESTRA
''Aprenda a viver em estado de excelência e bem-estar"

é o título da palestra de programação neurolingüística
que, a Acijs (Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) promovem,
gratuitamente, aos associados. A palestra acontece no

dia 8 de maio, às 19h30, no auditório do Centro

Empresarial deJaraguá do Sul. A palestrante Madalena

Noemia Hans eri é filósofa master treiner em

Programação Neurolingüística. Durante a palestra, ela
abordará métodos para conhecer e utilizar a verdadeira

linguagem do cérebro, melhorar a comunicação e

mudar os hábitos e comportamentos indesejados. O
investimento para não sócios é de R$ 10,00.

Sagitário - Há sinal de

probl etivos à vista:

ão está dando

Capricórnio - Uma
a à toa deverá tirar a

'a da sua relação
ha jogo de
não piorar ainda

Situação. Cor: Cinza,

mAÇÃOASANfACLARA
Faça 3 pedidos, 1 de

negócio e 2 impossíveiS.
Reze durante 9 dias, 9 ave

maria cf 1 vela aéesa e

deixe-a queimar. No 92 dia,
mesmo sem fé, seus

pedidos serão atendidos.
Publique no 92 dia e

agradeça. N.L.S.

CORREIO I·

DO
POVO

OUVI aos invejosas e

q.1l11õl8:1fif6'e"'�mose u bem.
Cor: Tons claros,
Esc
b

menta amoroso vai

pouco tenso, Tenha
tudo se resolverá,

A��%,��,��,,$'\ Bom_ astral nos

q;,,'z�\��s nao deixe o

C,',IÚ.F,:!l;t55, .���.j.�i.,\il"':��",iicor a relação a

d&tí�J\Wn1voto de

confiança ao seu parceiro,
Cor: Marrom,
Peixes - Este dia será

f ara agir com
e no trabalho, A

fendimento com o

o poderá
a,' Cor: Creme,
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Só mostrar seu olhar

POR FLÁVIO GOMES

Posso até estar enganado, mas domingo tive a impres
são, no pódio, que Barrichello esteve muito perto de
chorar. Depois de uma olhadela rápida para aquela for
taleza ao seu lado, que passava, talvez, pelo pior mo
mento de sua vida, Rubens, me pareceu, mordeu os lá
bios e segurou as lágrimas..
A posrura de Schumacher, ereta, olhando para o alto,
depois de uma vitória impressionante, era algo mesmo

de emocionar. Michael fez muita força para se mostrar

forte. Nem precisava. O que conseguiu na pista bastava.
Nem ao pódio precisaria ir, mas fez questão. Talvez
porque o mundo ainda não tivesse visto seu olhar, a

tristeza dentro daquele capacete, atrás daquela viseira.
Schumacher, este que aqui no Brasil, sabe-se lá 'por quê,
chamam de mau-caráter, antipático, desonesto, ·este a

guem aqui no Brasil, sabe-se lá por quê, acusam de sa

botar seu companheiro de equipe, fez até os menos

emotivos, como este que vos escreve se vangloria de
ser, engolir seco.
Ele mostrou com seu olhar a grandeza de um esportista,
e homem raros. Não, não acho que tenha sido nenhum
ato de heroísmo vestir o macacão e vencer a corrida de
Imola. Não, ele não foi para a pista para provar nada,
para que o mundo enaltecesse sua frieza, seu

profissionalismo, sua competência. Não foi à pista para
homenagear ninguém, não usou a morte de sua mãe

r'l'
para ganhar pontos com a opinião pública, não tocou

no assunto. Apenas colocou uma tarja negra no braço e,

calado, fez o que achava que tinha de fazer. A decisão de
correr, que ele e RalE tomaram, é íntima e não deve ser

julgada por ninguém. O caçula também é digno de todo

respeito, passava pelo mesmo drama, a dor era igual.
Michael não cosruma chorar. Nem de alegria, nem de
tristeza. Só vi uma vez, em Monza/2000, quando igua
lou as 41 vitórias de Senna. Desabou, soluçou, perdeu o

controle, e não quis explicar nada, pediu desculpas e,
mais uma vez, optou pelo silêncio.
Foi assim, domingo. Talvez por não saber chorar, ele só

queria mostrar seu olhar.

DAVIDSON PODE IR PARA A JAGUAR
Se for confirmada a saída de Antonio Pizzonia depois
do GP da Espanha, em 4 de maio, a Jaguar chamaria o

inglês Anthony Davidson para seu lugar. Segundo infor
mações da imprensa européia, o ex-piloto de testes da
BAR e que participou de algumas provas pela Minardi
no ano passado, correria apenas uma prova - prova
velmente em Spielberg, Áustria - e, posteriormente, o
austríaco Alexander Wurz assumiria o posto na equipe
britânica.
Pizzonia estaria com' sua posição ameaçada por não ter

alcançado nenhum resultado semelhante ao de seu com

panheiro de equipe, o australiano Mark Webber. Ontem
(24), o brasileiro desmentiu que haja qualquer pressão.na
Jaguar para que ele obtenha um bom resultado em Bar-
celona. ;

POLÍCIA/EsPORTE CORREIODOPOvo9

SEGURANÇA: MORADORES CRITICAM A FALTA DE SINALIZAÇÃO E A IMPRUDÊNCIA DOS MORADORES

Terceiro acidente registrado
este ano no mesmo cruzamento

Condutor da moto apresentava suspeita de fratura na perna

para a Rua Domingos De
marchi, acabou colidindo
com a motocicleta.· "Este
cruzamento é campeão
em acidentes, não sei se

falta sinalização ou se isso

é reflexo da falta de aten

ção dos motoristas", inda
ga.

não tinha mais o que fazer,
tentei desviar, mas foi em
vão", acrescenta.

A diretora do centro

infantil localizado na esqui
na do cruzamento, Ivone

Coradini, avalia que o alto

índice de acidentes naque
le lugar é derivado da falta

de sinalização, aliada à im

prudência dos motoristas.
"Seria interessante a insta

lação de um semáforo

aqui, não apenas para con
trolar a velocidade dos ve

ículos, mas também para

dar oportunidade para os

pedestres atravessarem a

rua com mars segurança,
porque os carros não res

peitam a faixa de seguran
ça. Também penso na se

gurança das crianças que
esrudam aqui", diz a dire
tora.

Os socorristas encami
nharam Lourenço Borges
para o Pronto-Socorro do

Hospital São José. A víti

ma apresentava suspeita de
fratura na perna. (FABIANE

RIBAS)

]ARAGuA DO SUL - O

cruzamento entre as ruas

25
.

de Julho e Domingos
Dernarchi, no Bairro Vila

Nova, esquina com o Cen

tro de Educação Infantil
Nina Baby, foi palco do
terceiro acidente de trânsi
to ocorrido apenas este

ano, envolvendo motoci
clistas. A Polícia Militar e o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários da cidade deslo

caram-se até o local, na tar
de de ontem, por volta
das 14h40, para prestar
atendimento às vítimas. O
veículo Ford Ranger, pla
ca LYA-9041, de Po

merode, conduzido pelo
comercian te Noldovir

Wruck, colidiu com a

moto CG Titan 125, pla
ca MDC-3071, de Jaraguá
do Sul, conduzida por
Gilberto Lourenço Bor

ges, 30 anos.

Segundo informações
de uma testemunha que
mora naquela localidade,
o motoqueiro estava na

Rua 25 de Julho, sentido
bairro. A Ford Ranger es
tava no sentido oposto da

via e, ao tentar convergir

O condutor do veículo
afirma que o cruzamento

é bem sinalizado <'; que a

batida não teve como ser

evitada porque o condutor
da moto estava em alta

velocidade. "Quando eu vi

Padre é procurado por roubar US$ 10 mi, em Quito
Até parece conto do to, como parte de uma em Miami, Estados Uni- do papa, o que mostra que,

vigário. A policia do Equa- medida anticorrupção. dos, e dirigia um automó- mesmo ladrão, o padre
dor anunciou ontem que Carlos Flores está fo- vel Audi avaliado em US$ não deixou de lado sua re-

está à procura de um pa- ragido desde 15 de janei- 45 mil. "Pouca" coisa para ligiosidade.
dre que é acusado de rou- ro, depois que a polícia alguém que fez voto de A alfândega equa-
bar bens no valor de US$ descobriu seu suposto es- pobreza. toriana é considerada um

10 milhões quando ele quema. Mesmo assim, só Durante uma operação ninho de corrupção. Esti-
chefiava um escritório da ontem foi levado a públi- de busca em uma das ca- mativas de grupos priva-
alfândega em Qllj_to. O co o caso. sas dele, a polícia encontrou dos indicam que o gover-
detalhe insólito é que o Um relatório da Procu- equipamentos de :nus- no perde cerca de US$
padre havia sido nomea- radoria-geral afirma que culação, grande quantidade 600 milhões por ano com

do como chefe do escri- Flores tinha diversas pro- de bebidas alcoôlicas e evasão fiscal e contraban-
. tório da alfândega de Qui- priedades em frente à praia uma foto do padre ao lado do.
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ISUPERAÇÃO: COMPETiÇÃO CONTOU COM RESULTADOS EXPRESSIVOS, COMO CINCO RECORDES

]ARAGUÁ DO SUL - A

primeira etapa do quarto
Circuito Interescolar de

Natação - sexto Troféu
Ernani Volpi Coitinho -
foi disputada na tarde de

quinta-feira, nas dependên
cias do Clube Acaraí. Pro
movida pela FME (Funda
ção Municipal de Espor
tes), com apoio da Ajific
(Associação Jaraguaens;de
Incentivadores da Natação
Competitiva), a competi
ção contou com a inscri

ção de aproximadamente
275 estudantes, sendo que
90, faltaram. O Colégio
Marista São Luis sagrou-se
campeão desta primeira
etapa, somando 264 pon
tos. Em segundo lugar fi
cou o Colégio Divina Pro
vidência, com 244 pontos,
à frente do Colégio Evan

gélico Jaraguá, com 127,5,
e Escola Municipal de En
sino Fundamental Renato
Pradi, com 125 pontos.

. Na opinião da diretora
de Promoção de Eventos

Cesar J unkesCircuito estimula estudantes à prática da natação e aperfeiçoamento da técnica

da entidade esportiva,
Cleide Mosca, as provas
transcorreram bem, trazen
do cinco novos recordes.

Destaque para a atleta Hele
na Gschwendtner, do Insti
tuto Educacional Jangada,
que marcou dois recordes
nas provas de 25 metros

costas e 25 metros livre. "O
circuito visa estimular os es
tudantes à pratica esportiva

e, conseqüentemente, a ob
ter uma vidamais saudável",
diz.

A coordenadora de na

tação, Iara Fructuozo, con
sidera complicado avaliar o
nível técnico dos participan
tes porque muitos deles não
têm prática de natação.
"Contudo, consideramos
esta atividade importante
para motivar as crianças a

nadar, desde cedo, e acabam
aprimorando a técnica, o
que contribui nos futuros

treinamentos", avalia Iara.
O circuito contará com

mais duas etapas, marcadas

para os dias 1 de julho e 25
de setembro. Ao final, a ins
tituição de ensino que so

mar mais pontos recebe o

Troféu Ernani Volpi
Coitinho, (FABIANE RIBAS)

Quarta rodada do Torneio dosMunicípios acontece hoje
]ARAGUÁ DO SUL -

Neste final de semana, será
realizada a quarta rodada
do Torneio. Taça dos Mu

nicípios 2003, promovida
pela LJF (LigaJaraguaense

.

de Futebol). O confronto
entre as equipes do Glória
e Vitória, pela chave A, foi
antecipado para as 15 ho

ras, no Estádio Municipal
Erich Rode, em Massa
randuba. A folga será do
Caxias. Pela chave B, en
frentam-se Cruzeiro e

Flamengo, Aliança e Cruz

de Malta, ambos os jogos
no estádio do Aliança.

·A terceira rodada da

competição foi disputada
no feriado do dia 21, no
estádio do Flamengo, com
o confronto entre Aliança
e Flamengo, jogo que o

time da' casa ficou com a

vantagem, marcando 5 a 3.
Gols de Rafael, Adil e Ân
gelo para o time visitante,
e Jean, Valéria, Juarez, Fá
bio e Miro para o grupo
rubro-negro. O presiden
te da entidade esportivf

considerou esta partida
atípica por terem ocorri
do poucos cartões amare

los (apenas três) e pela pre
sença do público, que cada
vez mais tem prestigiado
os jogos.

Um fato que deve ser

revisto pelos clubes é a

comercialização de bebidas
alcoólicas em frascos de
vidro. Tomazelli enfatiza

que o artigo 15, parágrafo'
único, do Código Des

portivo, proíbe esta práti
ca e exige que os clubes

utilizem copos de plásticos
ou papelão para servir os

torcedores. "N ão pode
vender cerveja em latas,
nem em garrafas, para evi
tar desentendimentos mais
graves e para que o polici
amento seja apenas preven
tivo.

Está claro no docu
mento que rege as leis do
futebol que os clubes que,
desobedecerem esta or

dem serão devidamente •

punidos", afirma o presi
dente da LJF. (FR)

Torneio, de tênis demesavale para o rankingNorte catarinense
]ARAGUÁ DO SUL - O

Colégio Marista São Luís
sedia, hoje, a segunda etapa
do Torneio da Liga Norte
Catarinense de Tênis de

Mesa, competição válida

para o ranking Norte
catarinense. A disputa vai
acontecer nas categorias Pré
mirim 9 anos, Pré-mirim 11

anos, Mirim 13 anos, Infan-

til15 anos,Juvenil18 anos e

Adulto, com idade livre. Tra
ta-se de um torneio amador,
onde os federados não jo
gam, e tem por objetivo es

timular a prática da modali

dade, além de revelar novos
talentos para representar o
município deJaraguá do Sul
e região nas competições
oficiais.

O presidente da
LNCTM (Liga Norte
Catarinense de' Tênis de

Mesa), Rodrigo Tolentino
Luz, informa que o princi
pal público são as crianças e

jovens que participam das
escolinhas damodalidade.Os
jogos vão começar às 10
horas e terminam às 20 ho
ras.

Todos os admiradores
do tênis de mesa estão con
vidados a prestigiar o even

to. Os organizadores têm

expectativa de reunir aproxi
madamente 150 mesa-tenis
tas de Jaraguá do Sul e re

gião. Mais informações pelo
site www.lnctrn.hpg.com.br
ou pelos fones 9952-8478,
99753120. (FR)

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hoO - Matriz
08h30 - Molha

FLORIANÓPOLIS - A

Fesporte (Federação
Catarinense de Desporto)
já definiu sedes e datas, em
agosto, para a etapa regio
nalmasculina e feminina da
12a edição do Campeona
to Catarinense Escolar de
Futebol� Moleque Bom
de Bola. Entre os dias 12
e 26 ocorre a etapa Regio
nal Leste/Norte, no mu

nicípio de Pomerode. De
19 a 23 acontecerá a etapa
Regional Oeste, em Itá. De
20 a 24- será a vez de Rio
do Oeste sediar a etapa

Fesporte define sedes para
regionaisdoEscolardeFutebol

Regional Centro /Oeste, e,
no período de 27 a 31, será
disputada a etapa Region�
Sul, na cidade de Orleans.

O Moleque Bom de
Bola é destinado a alunos
atletas de 11 a 14 anos da
rede de ensino de Santa
Catarina. Estão inscritos
para esta edição do even

to 224municípios no mas

culino e 147 no feminino.
Ao todo, são mais de 1,]'
mil escolas envolvidas no

projeto, cujo objetivo é a

integração escolar por
meio do esporte.

Faleceu às 16:00 horas de 22/4,a Senhora Maria Fiamoncini com idade de
85anos, deixando enlutados 14 filhos, 38 netos, 23 bisnetos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 23/4 às 15:00 horas,
saíndo o féretro de sua residencia seguindo para o Cemitério MuniCipal de
Guaramirim.

Faleceu às 11:00 horas de 23/4 o Senhor Richard Krause com idade de
23anos, deixando enlutados seus pais, 1 irmã, tios, tias avós e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 24/4 às 10:00 horas,
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério
da Vila Lenzi.

Faleceu às 19:00 horas de 25/4 a Senhora Lurdes Cimardicom idade de 42
anos, deixando enlutados seu companheiro Paulino Elizeu maria pais,
irmãos, sobrinhos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 25/4 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Nossa Senhora das
Gracas seguindo para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 6:30 horas de 25/4 o Senhor Adolfo Engelmann com idade de49
anos, deixando enlutados 4 filhos sua mãe 1 irmão, neto e demais parentes
e amigos, O sepultamento foi realizado em 26/4 às 8:00 horas, saindo o
féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila
Lenzi.

Faleceu às 16:30 horas de 24/4 a Senhora Catarina Ferrari com idade de94
anos, deixando enlutados 11 filhos 6 noras, 2 genros, 52 netos 54 bisneto>.
1 trineto e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 25/
4 às 15:30 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o Cemitério da Vila Lenzi.

Rosânqela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros
Há mais de 25 anos em Jaraguá do Sul e Região
Atende de 2"a Sáb. a s às 11l1or85 cf horamarcadallelo leI. 311-6181

NOSSA MENSAGEM
"Como o Pai me enviou, também eu vos envio"

Ao viver a partilha dos bens, superando todas as divisões:
atendendo as necessidades dos mais carentes, a comunidade crista
torna-se reflexo da presença do ressuscitado. Nela não há espaço
para o medo, porque a presença
de Cristo nos aponta para a ;_A=o:.:_:io::_:: -

vitória da vida. A comunidade
que vive a partilha não pode
viver fechada em si. Ela é
portadora da esperança da
vida e, por isso, recebe do
próprio Senhor ressuscitado a

missão de ser continuadora do
anúncio do reino. Que o Senhor
ressuscitado abra nossos

corações, para que possamos
manifestar a nossa fé através
de nosso com-promisso com a

vida.

Missas
Sábado

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
19hOO - São Benedito

Colégio. São Luís venceu a 1a

etapa do
.

circuito de natação

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ta Schroedervai sediarprovas do
Dl Estadual deMountainBike
i,e: SCHROEDER - o ca

bra lendário 2003 da FCC (Fe
I
�

deração Catarinense de Ci-

nl
s

de clismo) terá seqüência nes-
os

Ida
�ta
:os
I
m·
I
is
I

l�'
b
I:
br

te fim de semana, em

Schroeder, Vale do

ltapcicu. Serão desenvolvi
das três competições den

tto da programação do

Campeonato Catarinense

deMountain Bike - quar
ta etflpa do Estadual de

Cros�\Country; segunda
etapa do Estadual de

Down Hill (descida), e

uma etapa do Four X.

As inscrições, GJue pode
rão ser feitas ou confirma

das na pista, custam R$
15,00' por atleta. As provas
serão realizadas no Morro
do "\gudo. A entidade pro-
moto'ra do .evento alerta

que os treinos no local só

poderão ser efetuados com

a inscrição definida e núme
ros fIXados nas bicicletas.

A largada das provas
acontece amanhã e vão

acontecer às 9 horas para
todas as categorias do
cross country; a partir das
14 horas para todas as ca

tegorias, é mais o bicicross
do down hill, e às 16 ho

ras para as categorias elite,
estreantes e bicicross do
four X.

Tecnicamente, o fourX
utiliza o expediente do
down hill, que consiste em

descer o morro por uma
trilha. A diferença é que no

four X quatro atletas lar

gam simultaneamente para
a descida, enquanto no

down hill cada participan
te ocupa a trilha individu

almente para cumprir o

percurso.

CAMPEONATO JÚNIOR DA la DIVISÃO

Hoje, as divisões de base dos clubes cata-rinenses come

çarão a disputar o titulo estadual nas categorias Júniores
da la Divisão (atletas até 21 anos) e Juvenil (atletas até 17

anos). As tabelas das duas competições são as mesmas,

porém os jogos da categoria Juvenil serão às 13h30, e os

jogos da categoria Júnior serão às 15h30.
A fórmula de disputa das duas competições é a mesma.

Doze equipes estão na disputa.

F�GUEIRENSE CORTA TRÊS JOGADORES
O técnico Wagner Benazzi não poderá escalar o lateral

Pedro, o meia William e o atacante Léo Macaé. Ambos
foram proibidos de jogar pelo departamento jurídico
do Figueirense, que teme p�oblemas com o STJD (Su
perior Tribunal de Justiça Desportiva). Mesmo com a

situação dos atlet�s 'régularizada, conforme o BID (Bo
letim de Informação Diário), emitido pela CBF, (Confe
deração Brasileira de Futebol), o diretor-executivo, João
Batista Babi, prefe��não arriscar. "Não podemos correr,
o risco de prejuízos mais à frente. O nome dos atletas
Consta no Boletim, mas as declarações, tanto da CBF,
quanto do STJD, são diferentes. Essa é uma briga onde
não podemos entrar."
Benazzi testou outra formação no treinamento, ontem,
visando o confronto contra o Ponte Preta, no próximo
domingo. Paulo Sérgio e Bilú devem retornar à equipe.
A novidade será a estréia do atacante Sandro Hiroshi, ao
lado de Evair.

MISSÃO
LOUVOR.
DISCIPLINADO
EVANGELISMO
ESPORTE E LAZER

-:'ELEIRO DO AMOR
�. "

... �n:§

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR
p�

II
Rua: Max lVii/lei"" 1119· Buepend!
Centro JiJYIIIí!:i!fg SlIl. 1'0 e: 370·611111
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va adiantado. Dois minutos

depois, Marcinho falhou ao

tentar defender um chute

do goleiro Diogo e viu a

bola entrar em suas redes.
AMalwee voltou para o

segundo tempo tentando, de
todas as formas, chegar à

igualdade. Após um grande
número de passes errados e

conclusões sem precisão,

O Atlântico/Erechim devolveu a der
rota sofrida para o Carlos Barbosa no

primeiro turno, .vencendoo clássico gaú
cho por 5 a 1, na liga Futsal. A partida,
realizada na noite de quarta-feira, no Gi
násio do Atlântico, em Erechim (RS), foi
válida pela quarta rodada do returno da
fase classificatória.Jogando no Ginásio do
SEI-Dom Bosco, em Campo Grande
(MS), o ECB/São Bernardo derrotou a

SEI-Dom Bosco, por 6 a 2. Foram reali
zados outros 'dois jogos válidos pela quarta
rodada, sendo que ambos terminaram em

empate: no Ginásio Poliesportivo da UCS,
em Caxias do Sul (RS), UCSl/Multisul 4 x

I CATARINENSE: MALWEE VENCEU O COLEGIAL E PALMITOS, GARANTINDO A LIDERANÇA DO ESTADUAL
.

MaIwee enfrenta hoje à tarde
a Amafusa pela Liga NacionaI

]ARAGUÁ DO SUL - A

Malwee entrou em quadra,
quinta-feira, contra o Palmi

tos, e superou os adversári

os, marcando 4 a 2. Com
este resultado, o grupoman
tém-se na liderança da divi
são especial do Campeona
to Catarinense de Futsal,
com 13 pontos. A vitória
somente foi conquistada na

segunda metade do segun
do tempo. Na noite de

quarta-feira, também pelo
Estadual, a Malwee goleou
"o Colegial, em Florianópolis,
por 7 a 3.

A seqüência de jogos da
equipe da Malwee em

Jaraguá do Sul prossegue
hoje à tarde, às 16 horas,
desta vez pela liga Nacio

nal. O confronto será con

tra a Amafusa, de Maringá,
no Ginásio W61fgang
Weege, no Parque Malwee.

Na segunda-feira, os cam

peões daTaçaBrasil de Futsal
recebem, às 20 horas, o Rio
Verde, de Goiás, e, na quar
ta-feira, enfrentam o

Banespa, também às 20 ho
ras, Seg�ndo o técnico

Fernando Ferreti, a principal
preocupação da comissão
técnica é com o curto espa
ço de tempo para recupe
ração do grupo, devido ao

elevado número de com

promissos. "Para conseguir
melhor performance vamos
prosseguir fazendo reve

zamentos", comentou.
Na partida contra Pal

mitos, Ferreti optou por
deixar de fora o goleiro
Franklin e os alas James,

H orst Baüm I.

Malwee entrou em quadra na noite de quinta-feira contra Palmitos e venceu por 4 a 2

Resultados da quarta rodada do returno da Liga

Xande, Marcel e Falcão.

Mesmo errando nas con

clusões e nos passes, a

Malwee conseguiu abrir o

placar, com um gol contra
de Chico, que tentou inter
ceptar um chute de Fabia
no. Palmitos reagiu e che

gou ao =r=. aos 6'47",
com Pedrão encobrindo o

goleiro Marcinho, que esta-

Marcelinho chutou forte da

entrada .da área no ângulo
esquerdo de Diogo, e em

patou o jogo aos 11'47". A

virada veio com Xoxo, aos
13'22", que chutou coloca

do no canto esquerdo. Ao
13'41 ", Pedrão cometeu

pênalti em Fabiano e

Henrique converteu, fazen

do 4 a 2.

4 Internacional, e, no Ginásio 1 da AABB,
em São Paulo (SP), AABB/Umbro 2 x 2

Joinville EC/FME.
Após 14 rodadas disputadas, a Liga

Futsal já totaliza 541 gols. Ainda faltam nove

rodadas para terminar a primeira fase

classificatória, e as 17 equipes participantes
prometem muito brio para assegurar as

vagas para a etapa seguinte. Os cincos me
lhores de cada grupo seguem na liga. As
equipes gaúchas Ulbra e UCS/Multisul
foram as que mais marcaram até o mo

mento, 48 gols cada. O time de Mato
Grosso do Sul, SEI-Dom Bosco, foi o que
mais sofreu gols, um total de 43.

Jaraguá do Sul vai sediar circuito Infanto-juvenil de tênis
]ARAGUÁ DO SUL - O

Município vai sediar a se

gunda etapa do maior tor-
.

neio Infanto-juvenil do
Pais: Trata-se do Circuito
Unimed de Tênis de Cam
po, que tem início dia 28,
segunda-feira, no Beira Rio
Clube de Campo e Clube
Atlético Baependi. Os dois
primeiros dias da compe
tição, que prossegue até

sábado, dia 3, são reserva

dos para as disputas dos

jogos classificatórios. Ao

todo, o evento vai contar

c0l!l 225 tenistas, entre os

principais adeptos desta

prática esportiva, vindos de
diversos Estados do Bra

sil; representantes das ca

tegorias entre 10 e 18 anos,
no masculino e feminino.

O circuito acontece em

parceria com a FCT (Fede
ração Catarinense de Tênis)
e será realizado em oito eta

pas, sendo duas fora do
Estado (uma 1]0 Rio de Ja
neiro e outra em Guãrulhos,
São Paulo). Em Santa

Catarina, além de Joinville
- que sediou aprimeira eta
pa no mês de abril -, o

torneio acontece também
em Chapecó, Tubarão, Itajai

e Florianópolis.
O quarto Circuito

Unimed compõe o calen

dário oficial de eventos da
CBT (Confederação Bra

sileira de Tênis) e, além de
ser o maior da categoria, é
o único no Estado a cone

tar pontos para o ranking
nacional, com pontuação
máxima atribuida para cir
cuitos brasileiros. (FR)
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Segunda torre em constiudio com��u� mais unidades para investimento.

{47j 2752608
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AS MOLHEI�:ES-,G,ABEÇA
Q,OE ELES MAIS ADM,j�"AM,

VALORIZE SEU ESFORÇO. ESCOLHA A FURB NO VESTIBULAR ACAFE ..

VESTIBULAR 2003
INSCRiÇÕES DE 28/4 A 13/5
NAS AGÊNCIAS DO BESC OU NO SITE www.a c afe io rq.b r

INfORMAÇÕES: (47) 321-0290
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