
onforto com muita Classe

www.mannes.com.br

'A
Marisol
w.marisol.com.br

,. Doas Rodas
, Industrial

www.duasrodas.com

fi!!;maketeltelefonia e segurança

-t C.ntn/, T.1M6n�IfI;
-t Porta.. EI.t�nl�;
"I AJ.nnu.·

�ffi:OO��l�JS
�one/Fax: (47) 371.-70071

I:[.J]�

1370
OPORTUNIDADES

eLA".li". -

Ano 85 • N° 4.739 • R$ 1,25

Fotos: Cesar Junkes

Engenheiro Miguel Ângelo de Mello considerou necessária a realização de obras de interferência na rodovia

e. mostra aos políticos o relatório feito anteriormente pelas lideranças locais sobre a situação da SC-413

Engenheiro doDeinfra avalia
condições de segurança da 413

Ontem, o diretor de Engenharia do Deinfra

do Estado, Miguel Ângelo de Mello, esteve na

região para avaliar a necessidade de interferência

na SC-413, nos pontos em que os moradores re-

clamam da falta de segurança. Acompanharam o

trabalho lideranças políticas da região, deputado
Dionei da Silva (PT) e Niura Demarchi (PSDB).

PÁGINA 7

Professora analisa

os desdobramentos

da Alca, pós-grerra
PÁGINA 4

OAB promove torneio
de tênis para integrar
advogados da região
PÁGINA12,

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.9437 2.9445
,

PARALELO 2.9700 3.0700

TURISMO 2.9000 3.8000Avó e neto foram atropelados na quinta-feira. A cri
ança está, em estado estável na UTI. Página 10

Integrantes da Comissão de Segurança visitaram,
,

quinta-feira, o presídio de Jaraguá do Sul. Página 6

Ai, ai ... O jornal CORREIO DO POVO é mesmo um romântico derretido. E como tal, não poderia deixar de publicar, em junho,
o especial "Dia dos Namorados". E, atendendo a pedidos, terá uma página dedicada às inesquecíveis histórias de amor,
enviadas por vocês, leitores. O primeiro olhar, o primeiro beijo, o início do namoro, namoro à distância, namoro proibido,
namoro na terceira (ups! melhor) idade, namoro entre pessoas com grande diferença de idade, namoro virtual,entre outras.
Quer participar? Envie sua história:

• • '. \ • por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br; via fax: 2763258;
• pessoalmente: Rua Cei. Procópio Gomes, 246, em frente ao Tio Patinhas

cê! Ninguém mais além de você!
A� três melhores histórias ganharão brindes e serão publicadas no caderno. OORREIO DO POVO I

Aproveite para anunciar neste caderno. Mais informações: 3i11919'r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

o sonho continua...
SIDNEI MARCELO LOPES - Diretor-presidente da

Fundação Cultural de JS
''Estar além domomento presente."Acreditamos que, assim como

hoje, este também foio pensamento da Scar em 1950, quando nasceu
este sonho.

A trajetória histórica da Scar é hoje marcada pelos ideais contem
porâneos, constituindo-se em mais um "marco de sua geração".

A herança cultural, o espírito de lutas, desafios e conquistas deixados
pelos que nos antecederam não foram em vão. O resultado é este lega
do cultutal hoje honrado por todos que acreditaram numa sociedade
melhor e ajudando na construção do Centro Cultutal deJaraguá do Sul.

Gerar condições para que todos indistintamente tenham acesso à

produção de bens culturais, além de qualidade de vida, é dar à socie
dade a oportunidade do exercício de sua cidadania. Como meneio
nado no ato de sua inauguração, este sonho agora somente terá senti
do se toda a comunidade puder dele usufruir. E é este tipo de pensa
mento que vem a tomar a obra ainda maior e mais representativa
para toda a sociedade, que agora deve manter os esforços somados
para que esta conquista se perpetue pelas gerações fututas.

Tudo isto nos faz acreditar em um fututo ainda melhor para nos
sos filhos e netos e nos serve também de estímulo para continuarmos
a fazer ainda mais pela cultura dos jaraguaenses, assim como nossos

antepassados fiZeram.
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul acredita no sonho e para

beniza a toda a sociedade jaraguaense pormais este maravilhoso feito.

Cidadania e Patriotismo
SÉRGIO NAGEL

Todos-nós nos revoltamos e não concordamos com as coisas
erradas que existem e acontecem no País. O que a gente não tem

consciência é quanto somos peça importante na solução desses pro
blemas. Abaixo, se�e uma seqüência de problemas e soluções que
você pode praticar. E fácil resolver a situação de violência no Brasil
e só depende de nós, cidadãos brasileiros. A chave para a solução
dos problemas atuais é a mesma que oprefeito de Nova York usou
há uma década atrás: TOLERÂNCIA ZERO.

Veja os 11 mandamentos:
Você acha um absurdo a corrupção da polícia? Solução: NUN

- CA suborne nem aceite suborno.
Você acha um absurdo o roubo de carga, inclusive com assassi

natos dos motoristas? Solução: EXIJA a nota fiscal em TODAS as

suas compras.
Você acha um absurdo a desordem causada pelos camelôs?

Solução: NUNCA compre nada com eles! A maior parte de suas

mercadorias é produto roubado, falsificado ou sonegado.
Você �cha um absurdo o poder dos marginais das favelas? So-

-

lução: NAO consuma drogas.
Você acha um absurdo o enriquecimento ilícito? Solução: de

nuncie à Receita Federal aquele vizinho que enriquece repentinamen
te. Não o admire, repudie-o.

Você acha um absurdo a quantidade de pedintes no sinal ou de
flanelinhas nas ruas? Solução: NUNCA dê nada.

Você acha um absurdo que qualquer chuva alague a cidade? So
lução: jogue o UXO no liXO.

Você acha w:? absurdo haver cambistas para shows e espetácu
los? Solução: NAO compre deles, nem que não assista ao evento..

Você acha um absurdo o trânsito dasua cidade? Solução: NUN
CA feche o cruzamento.

Você acha um absurdo opoder econômico e militar dos Esta
dos Unidos da América? Solução: Prestigie a indústria brasileira,
dentro do que lhe seja possível.

Você está indignado com o desempenho de seus representantes
na política? Solução: Nunca mais vote neles e espalhe aos seus ami

gos seu desalento e o nome dos eleitos que o decepcionam. Estamos
.passando por uma fase de falta de cidadania e patriotismo. Precisa
mos mudar nosso comportamento para que possamos viver num
país onde tenhamos orgulho de dizer: EU, SOU BRASILEIRO!

Ficando parado, você não contribui com nada, portanto, não
pode reclamar. Pratique os pontos com os quais você concordou,
divulgue esta mensagem para quantos puder, e você já estará contri
buindo para um Brasil melhor.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

No dia 31 de maio, come
mora-se o Dia Internacional de

,

Combate ao Fumo. Socialmen-
te aceitável, mas intolerável em
ambientes públicos. Parece até

mesmo uma contradição'. De
um lado; a imagem passada pe
los fabricantes associa o fum�
ao sucesso e à juventude. De
outro, são apresentados dados

alarmantes. A maioria dos de

pendentes começa a fumar an

tes dos 19 anos. Além de
conscientizar os Jovens, o go
verno quer incentivar fumantes
a largarem o vício. É cada vez

maior a lista de locais onde é

proibido fumar, a publicidade
está praticamente extinta e, a

partir de agora, os maços tra

zem estampados fotos chocan
tes de estragos causados pelo
CIgarro.

Os números justificam o ri

gor: temos mais de 30 milhões

de fumantes e, segundo o Mi

nistério da Saúde, o vício mata
- 80 mil brasileiros por ano, se

gundo estatísticas do Instituto

Nacional do Câncer. Em

Jaraguá do Sul, no entanto, en
contramos dificuldades de le

vantar dados sobre referido pro-

.J

SÁBADO, 24 de maio de 2003
-

amor1mail@uol.com.br

r
Nunca é tarde
para tomar uma

atitudepró-ativa
para valorizara

pessoamais

importante do
J • Afmunao: voce.

Valorizar a vida-
J

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

blema, O que é lastimável, pois
o cerco ao fumo nunca foi tão

apertado em todo omundo. As

companhias são obrigadas a

submeter os produtos a medi

ções anuais da quantidade de
nicotina e alcatrão, e as expres
sões "light" e "baixos teores"

já sumiram dos maços. Os fa

bricantes acompanham apreen
sivos a ofensiva antifumo. A

indústria do tabaco gira anual

mente cerca de R$ 6,6 bilhões.

Mas o ataque ao fumo se in-,
tensifica também na medicina.

A ciência aprimorou seu arse

nal na luta contra o vício gra
ças ao aprofundamento das

pesquisas sobre os efeitos do

tabaco. E o conhecimento ge
rado possibilitou o desenvolvi
mento de terapias eficazes. Um
dos passos que garantiu essa
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vitória foi entender a relação de

dependência que a nicotina
causa nos fwnantes. Descobriu

se que o cérebro possui recep
tores de nicotina, espécies de

fechaduras localizadas nas cé·

lulas nas quais o composto se

encaixa, como se fosse a cha

ve. A partir daí começam a ser

liberadas no corpo substâncias
como a serotornna

catecolamina e dopamina. Elas

estão envolvidas no

processamento de sensações
como bom humor e relaxamen

to. Com o tempo, o corpo se

acostwna com a nicotina e pre
cisa cada vez mais dela para seno

i

rir as mesmas coisas. Está con-

solidada a dependência.
A comunidade, bem como

Os órgãos politicos que as re

presentam, deve encarar este

problema como uma questão
prioritária, realizando campa'
nhas durante o ano todo. O ato

de fumar já está sendo encare

do como muita discriminação,
atualmente, principalmente no

trabalho. Nunca é tarde para
tomar uma atitude pró-ativa
para valorizar a pessoa mais

importante do mundo: você!
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IRESPONSABILlDADE: CÂMARA DE VEREADORES DARÁ PROSSEGUIMEI\1TOÀ INVESTIGAÇÃO DO CARTÃO JARAGUÁ

o deputado Lício Mauro da Silveira, do PP, anunciou

na quinta-feira, durante sessão na Assembléia

Legislativa, a instalação de um Fórum Parlamentar

que vai debater o número de vereadores nas câmaras

municipais de Santa Catarina, e as ações judiciais que
pretende� reduzir o número de representantes nos

legislativos locais. Segundo Lício Mauro, 9 Fórum

será instalado na próxima terça-feira, às 18 horas, na
Assembléia Legislativa. A instalação do Fórum

antecede o 36° Congresso Estadual de Vereadores,

que vai acontecer em Florianópolis, nos dias 29 e 30

deste mês. Lício Mauro, que presidirá o Fórum, e

demais parlamentares-membros, pretendem levar ao

Congresso a agenda de trabalho do Fórum e as

primeiras providências que serão definidas quando
da instalação.

ENTRE ASPAS _

"Não é perseguição. É apenas obstinação de

quem quer fazer as coisas direito." A

afirmação é do vereador- do\PT dei Guaramirim,
Evaldo João Junckes, o Pupo, ao referir-se à

sua insistência em cobrar melhorias na Rodovia

SC-413, diante da insegurança e perigo aos

pedestres.

Líderes políticos vão indicar Os
nomes para instalação da CEI
]ARAGUADOSur..-O pre

sidente da Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul,
Carione Pavanello, informa
que, na sessão ordinária da se

gunda-feira, os lideres das ban
cadas devem indicar o nome

dos vereadores que vão inte

grar a CEI (Comissão Espe
cial de Inquérito), que vai se
guir com as investigações re

lativas às possíveis irregularida
des constatadas pela Comis

são Especial que apurou as de
núncias contra o Cartão

Jaraguá, empresa que tem a

concessão do estacionamen

to rotativo de Jaraguá do Sul.

Ainda de acordo com o

presidente da Câmara de Vere
adores deJaraguádo Sul, aCEI
terá sete integrantes, sendo cin
co titulares e dois suplentes, ca-

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

/

SOLUÇÕES PÁRA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (SC)
Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br

Arquivo

Pavanello: investigações iniciam na semana que vem

bendo ao PSDB indicar dois

vereadores, e ao PP, PFL,
PMDB e PIB indicarem um

vereador por partido. Os no-

mes escolhidos deverão ser

protocolados na secretaria da

Câmara, até segunda-feira.
Após a composição da Co

missãoEspecialdeInquétito se-

rão eleitos o presidente e o

roator.AComissãoEspecialde
Inquérito terá 30 dias paracon
cluir os trabalhos, podendo ser
prorrogado por mais 15 dias.

Pavanello informa ainda

que, mediante o relatório da
-

CEI, suas conclusões serão

encaminhadas para o Minis-

tério Público, para que este

aponte a responsabilidade ci
vil ou criminal dos infratores.

"Depois da CE, cujo relató

rio foi lido no dia 30 de abril,
o prefeito pediu alguns dias

para apresentar sua resposta.
Mas a resposta do prefeito
IrineuPasold, escrita emuma

página apenas, foi muito in

consistente e não convenceu

ninguém", afirma Pavanello.

Assinaram a favor daCo

missão Especial de Inquérito
os vereadores Roque
Bachmann (PSDB), Marcos
Scarpato (PT), Jean Carla

Leutprecht (PTB), José
Pendiuk dos Santos (PT),
Orlando Gilberto Gonçalves
(PP),CarionePavanello (PFL),
MaristelaMenel (PFL),Paulo
Floriani (PP),RudolfoGesser
(PP), Pedro Garcia (pMDB)
e Ivo Petras Konell (PMDB).
A investigação preliminar

que deu origem àCEI apon
touvárias irregularidades e ile

galidades na atuação da em

presa Cartão Jaraguá, entre
elas a isenção paraveículos que
não constamno contrato e re

novação do contrato com a

Prefeitura, sem respeitar as exi
gências legais do contrato.

AgricultorespedemapoioparadeputadodoPT
]ARAGuADOSVL-Urna

comitiva de representantes da

Federação dos Agricultores
Familiares da Região Sul teve

audiência com o deputado
estadual DioneiWalter da Sil
va (PI), esta semana.Eles apre
sentaram ao deputado pauta
de reivindicações contendo 12 _

itens de abrangência do Exe
cutivo e doLegislativo.Apauta
também foi entregue ao go
vernador do Estado, Luiz
Henrique da Silveira.

DirceuDresch, coordena
dor da federação estadual,
pediu apoio ao deputado no
encaminhamento das reivin

dicações e propostas da fe

deração, que visa o fortaleci

mento da agricultura familiar.
Consta na pauta a anistia do
crédito de emergência, desti-'

nado aos agricultores por
ocasião da estiagem ocorrida

nos anos de 1995 e 1996, e

pelo qual até hoje os agricul
tores estão sendo cobrados.

Os representantes argu
mentam que, no governo pas
sado, abancadadoPMDBprcr
pôsum projeto de lei que anisti
ava os agrirultores da dívida. A
proposta foivetadapelo gover
no Amin E agora o governa
dor do PMDB vem pressio
nando para que os agricultores
paguem a conta, proibindo os

que tiverem débitos pendentes _

de se inscreverem em outros

programas de crédito.

Os agricultores familiares
também reivindicam que o

governo cumpra, de fato, a
lei existente que estabelece a

proibição do cultivo de or-

ganismos geneticamentemo
dificados. Eles propõem que
Santa Catarina seja um Esta

do livre de transgênicos e,
,

para isso, cobram uma mai

or fiscalização do governo na _

'entrada de sementes contra

bandeadas. Também querem

politica de seguro e renda para
a agricultura familiar, implan
tação do programa estadual

de habitação rural, que o go
verno subsidie os juros do
Pronaf (programa Nacional

de Fortalecimento à Agricul
tura Familiar), criação de leis

específicas para os jovens do
meio rural, acesso à energia
elétrica, indenizações justas e

reassentamentodos agriculto
res que vivem em terras indí

genas, e solução para a crise

na suinocultura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•MUDANÇA: DISCURSO E POSTURA EM RELAÇÃO A ALCA JÁ FORÁM MODIFICADAS PELO GOVERNO

As negociações da Alca no

pós-guerra EUA x Iraque
}ARAGuA DO SUL - o

governo Lula mudou o

tom e a postura em rela

ção às negociações para a

Alca (Área de Livre Co
mércio das Américas), ana
lisa a coordenadora de in

tercâmbios e professora
do curso de Relações In
ternacionais da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), Cláudia
Cruz. Segundo ela, há al

gum tempo, desde que se

falava em se dizer "não a

Alca", tal atitude iniciada

por algumas pessoas cha
mou a atenção para a

inevitabilidade de o Brasil
encarar de forma articula
da e preparada esse pro
cesso. "O Brasil é peça-cha
ve nesse processo e deve
rá utilizar-se de todas as

armas que dispõe para
adotar uma postura pró
ativa à hora de negociar.
Por outro lado, os Estados
Unidos são responsáveis
por praticamente um quar
to do nosso comércio ex

terior, e a Alca representa
quase 70% das nossas ex

portações", lembra.
De acordo com Cláu-

Cláudia Cruz analisa as negociações do Brasil com a Alca
Cesar Junkes

dia, cabe agora à equipe de

negociadores do Itamaraty
colocar na,mesa as condi-

, ções aceitáveis de partici
pação do Brasil no proces
so e, não menos importan
te, buscar o apoio dos pa
íses integrantes do
Mercosul e outros da
América Latina, para agre
gar mais força e

representatividade à hora
de negociar. "O que os re

presentantes políticos do

País esquecem-se, é que os

Estados Unidos apresenta
se, como uma superpotên
cia, detentora de uma in

discutível superioridade
militar e que vem ditando
os rumos de países e regi
ões no planeta, como nun
ca antes", ressalta a profes
sora, acrescentando que é

natural que essa superiori
dade e essa "capacidade de

ditar as regras pela força"
se reflitam em negociações

como as relativas a Alca.
POSTURA - O gover

no teria adotado uma pos
tura mais cética com rela

ção ao processo, conside
rado o mais complexo e

sensível politicamente, se

comparado às negociações
com a OMC (Organização
Mundial do Comércio) e

do Mercosul (Mercado
Comum do Cone Sul) com
a União Européia.
(JULIANA ERTHAL)

Saiba como fazer sua empresa crescer, no Cejas
}ARAGuA DO SUL -

"Como fazer sua empresa
crescer a partir do seu de
senvolvimento pessoal" é
o tema do curso que a

/

Acijs/Apevi oferece, em
parceria com o Sebrae, de
26 a 29 de maio, das 19 as

22 horas, no Centro Em

presarial de JaragJ!á do Sul.
A proposta do treinamen

to, segundo o presidente da

Apevi, Valéria Junkes, é

desenvolver o papel do
empreendedor, buscando
realizar melhorias contínu
as dentro da empresa. ''A
atividade vai abordar, en
tre outros temas, que o

desenvolvimento de sua

empresa começa com

você" como estabelecer
metas e a importância do

Presidente da Apevi, Valério Junkes

planejamento", diz.
Com uma carga horá

ria de 12 horas, o curso é

direcionado a responsáveis
por situações que envol
vam decisões na empresa

e empresários de todos os

segmentos. A instrutora do
curso será Claudia

Cosentino, especialista em
psicanálise e instrutora do
Sebrae. Inscrições e mais

informações podem ser

obtidas na Apevi, através
do telefone (47) 27 5 -

7 ° ° 3, e via e-mail,
técnicaservico@apevi.com.br
ou no Sebrae, pelo telefo
ne (47) 372-2756.

MISSÃO - O Núcleo de
Automecânica da Acijs/
Apevi, com apoio do

Sebrae, promove, missão
técnica a Automec - 6°
Peira Internacional de

Autopeças, Equipamen
tos e Serviços. A feira
acontece de 25 a 29 de

maio, no pavilháo de Ex

poslçoes do Parque
Anhembi, em São Paulo.
A saída será hoje, às 23
horas em frente ao Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). mais in

formações 275-7015.

INFOR

SÁBADO 24 de maio de�

ACIJS
O presidente do Conselho Consultivo da Siemens do
Brasil e presidente do Pórum de Líderes Empresariah
'da Gazeta Mercantil, Hermann Wever, estará em

Jaraguá do Sul no dia 26 de junho, para palestrar no

Encontro de Empresários, em comemoração dos 61

anos de fundação da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul). A confirmação é do

presidente da Acijs, Paulo Luiz da Silva Mattos,

Segundo ele, proximidade os convites serão

colocados à venda. A palestra seguida de jantar será

no Clube Atlético Baependi. Mais informações, o

telefone para contato é (47) 275-7000.

PALESTRA
Dentro do Plano de Açâo 2003, o Núcleo das

Transportadoras da Acijs e Apevi organiza para o dia

18 de junho, às 8 horas, a palestra "Seguro e

Gerenciamento de Risco no Transporte de Cargas",
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A finalidade

é apresentar e treinar a competência e a habilidade

dos participantes com seguro no transporte de cargas,
analisar riscos e o relacionamento. O palestrante será

Jorge Domingues, diretor comercial da Opéntech
Gerenciamento de Risco, de Joinville. A palestra, sem
custo, é aberta a todos os profissionais do setor de

transportes. Inscrições através do telefone 275-7005,

VISITA
Uma missão técnica do Núcleo de Qualidade da Acijs
à Embraco - Empresa Brasileira de Compressores
está agendada para o dia 10 de junho. O grupo partirá
às 8 horas, em frente ao Cejas, e retorna às 12 horas,

A visita de duas horas começa com a apresentação
da empresa através de um vídeo institucional, debate
com o responsável pela área da gestão da qualidade e

visita às instalações da empresa. Os integrantes do

núcleo filiados a Acijs e a Apevi pagam R$ '11,00,
outros associados das duas entidades R$ 15,00, e não

associados, R$ 20,00. As vagas são limitadas e devem'

ser feitas na Acijs, pelo telefone 275-7012, ou pelo e,

mail jordana@acijs.com.br.

Uherj
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul e a Unerj -(Centro Universitário de Jaraguá do

Sul) efetuam no dia 26 de maio o protocolo de

intenções para. a Câmara de Negócios Internacionais,

que funcionará através da rede de parcerias. "Este é o

embrião de um grande negócio", afirma o pró-reitol
de Pós-graduação e Extensão da Unerj, Pedro
Guilherme Kraus.

Floricultura
Isaflor

Elores Arranjos- e Coroas
" (47) 275-0058/ 9101-1778

PJ.odiJP�9 6onl<�� de Oliveira. 1066 - Safa 3 - ,Jaraguá do Sul
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I PROPOSTA: LUNELLI INDÚSTRIA TÊXTIL DIRECIONA ATIVIDADE SOCIAL AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DE CORUPÁ E REGIÃO

� Projeto Preservar é Amar envolve 4,5 mil alunos
01

CORUPÁ _ A Lunelli

Indústria Têxtil Ltda., em

parceria com a Secretaria

de Educação de Corupá,

tes da rede de ensino fun

damental da região", acre-
1 dita.

Segundo Adenilda, o

projeto deste ano conta

com o tema "Recriar com

Arte", incentivando os alu
nos das s- séries a criarem

trabalhos "ecologicamen
te corretos", utilizando
material reaproveitável (su
cata). "Os alunos podem
criar e desenvolver escul

turas, utensílios, brinque-
I

dos, maquetes, roupas,
bonecos e quaisquer ou
tros objetos que a imagi
nação mandar", enfatiza a

coordenadora. Os traba

lhos deverão ser inti

tulados e ter a descrição
dos materiais utilizados

para a criação do mesmo,
bem como o nome e a es

cola em que estuda o cri

ador, para que o trabalho

possa ser exposto no dia
da etapa final. Esses tra-

balhos serão divulgados
numa mostra, no Seminá

rio Coração de Jesus, em
Corupá, no próximo dia

7, das 9 às 17 horas, onde
serão julgados aqueles
pré-selecionados pelas es

colas participantes.
PREMIkÇÃO A

premiação do trabalho

vencedor acontecerá no fi
nal da mostra, dia 7 de ju
nho, às 14 horas, momen
to em que o aluno rece-

berá como prêmio um

microcomputador com

impressora, e a escola ga
nhará uma viagem de es

tudos a Florianópolis,
para as turmas das 8as sé

ries. À torcida (da escola)
mais animada: R$ 200,00.
A avaliação da torcida
acontecerá nos 30 minu

tos finais do evento, quan
do da divulgação do tra

balho vencedor. (JULIANA
ERTHAL)

promove o concurso es

colar "Preservar é Amar

2003", lançado no último

dia 12, e que envolve' cer
D

ca de seis escolas de

Corupá e região. De acor

do com a coordenadora

de Recursos Humanos da

empresa, Adenilda Sie

vers, o concurso objetiva
s sensibilizar os participan

tes quanto a conscien

tização pela preservação
dos recursos naturais.

, "Pretendemos envolver
neste trabalho aproxima- Alunos de 8" série desenvolvendo os trabalhos com sucata
damente 4,5 mil estudan-

Contribuição das campanhas sociais para Corupá
A segunda edição do

Projeto Preservar é Amar,
além de educar os alunos

para a preservação do meio

ambiente, visa conscientizá
los sobre o reaproveitamento
do lixo através da reciclagem,
acreditaBemadeteHillbrecht,
secretária de Educação e

Cultura da Prefeitura de

Corupá. Tudo que a Lunelli
Indústria Têxtil desenvolve,
na sua opinião, é de extrema
tmportância, pois dissemina
a cultura aos alunos e, em

Conseqüência, aos seus pais,
através de seus projetos

implementados, e promove
o desenvolvimento econô
mico baseado na ética e na

valorização sem a degrada
ção do meio ambiente.

- Visualizamos uma

grande participação dos alu
nos nestes projetos e o ideal
seria que outras empresas
também se engajassem e

promovessem campanhas
sociais com as crianças e

adolescentes, educando-os
para a cidadania através do
intercâmbio de orientações
sobre os problemas vigen
tes. Secretária de Educação e Cultura, Bernadete Hillbrecht

Confeccionados 6 mil
. .. . . .

JornaiS rnstitucionars

De acordo com a co

Ordenadora de Recursos

Humanos 'da empresa,
Adenilda Sievers, a Lunelli
desenvolveu cerca de 6

mil exemplares do jornal
institucional alusivo ao

Projeto Preservar é

Amar, para serem distri

buídos a todos os alunos

do ensino fundamental.

O jornal inicia contando

a história da Lunelli, fun
dada em 1 de junho de

1991. Em seguida, des
creve como o Projeto
"Preservár é Amar" ini

ciou: com um divertido e

educativo Gibi, lançado

em maro de; 2002, para
ensinar a criançada a co

nhecer e cuidar da natu-

reza.

Nas páginas centrais

destaca outras campanhas
sociais de que fez parte,
bem como o modo que
o lixo é armazenado na

empresa, de maneira que
tudo pode ser reaprovei
tado e reciclado. Além de

muita informação, o jor
nal traz brincadeiras e jo
gos para a distração dos

alunos, que vão aprovei
tar um material didático

e divertido ao mesmo

tempo.

Opinião _

Vivian Marina

Dallmann - Diretora

daEMEF Francisco

Mees

'Preservar éAmar

lançou uma
sementinha no

coraçãonão só dos
alunos,mas de toda'

uma comunidademais

participantenas
questõesambientais.
Éum trabalho

superposidvo. "

Antônio Wilson

Corrêa Ribeiro -

Diretor da Escola

Básica,Vitor

Meirelles

"Em nossa escola
cerca de 72alunos

farãoparte doprojeto.
JVotamosasadsfação
deles em transformar

ummaterial

inutilizado em objetos
práticospara o dia-a

dia."

Ofertas e .

Preços feitos,,1,
um·para o out

'
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ICONFIRMAÇÃO: PRESíDIO DE JARAGUÁ DO SUL RECEBE VLSrTA DE INTEGRANTES DA COMISSÃO DE SEGURANÇA Aluno da 1 a série classifica-se

Comissão de Segurança aprova

projetos de Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - o

detento Carlos Roberto

Martins, 42 anos, é um dos

presidiários que trabalham
na construção de casas

populares no presídio de

Jaraguá do Sul. Na avalia

ção de Martins, condena
do a seis anos por assalto

,

e que vai conseguir a con
dicional em breve, o fato
de ter uma atividade den
tro do presídio tem sido
fundamental para a sua re

cuperação. "Estou há seis
meses ajudando a construir

casas. Quando sair daqui,
pretendo encontrar um

emprego na área da cons

trução civil, porque aqui
estou aprendendo alguma
coisa que pode me ajudar

, lá fora", planeja Martins,

Segundo ele, que veio do

prfsídio de Itajaí há 1 ano

e oito meses, o sistema em

J araguá do Sul oferece

condições para o preso,
superar o momento difícil
e acreditar numa vida nor
mal fora das grades.

Assim como Carlos

Fotos: César Junkes

Martins está há 6 meses ajudando a construir casas populares

Roberto Martins, mais

detentos do presídio de

Jaraguá do Sul estão traba
lhando e fazendo cursos de

preparação para o traba

lho, intermediados através

do Conselho Comunitário
e Penitenciário de Jaraguá
do Sul. De.acordo com o

presidente do conselho,
,

empresário Nilton Zen, as
atividades são oferecidas a

partir do Projeto Âncora,
que, atualmente, tem dois
convênios firmados, sen

do um deles com a Prefei
tura de Jaraguá do Sul e

outro com a Tritec. O con

vênio com a Prefeitura é o

que possibilita a construção
de casas. Até agora, 118

unidades habitacionais po

pulares já foram cons

truídas e entregues aos

moradores, pessoas caren
tes e que recebem até dois

salários mínimos por mês.
Já o convênio com a Tritec

prevê o uso dos apenados
para a confecção de gram
pos em um galpão que está

sendo construído junto ao

presídio.
E foi, exatamente esta

expenencia inovadora

que os integrantes da Co

missão de Segurança Pú

blica da Assembléia

Legislativa, presidida
pelo deputado estadual

João Rodrigues, vieram
ver de perto a execução
desses projetos. Também
estavam presentes o de

putado Nilson Nélson

Machado, mais conheci
do por Duduco, e Lúcio

Mauro da Silva. Na ava

liação do presidente da

Comissão de Segurança
Pública, a realidade de

J araguá do Sul nem se

compara ao resto de San

ta Catarina. "Em todo o

Estado a situação é bem

crítica, e cita com? maus

exemplos a realidade
carcerária de Blumenau,
que não aceita mais pre
sos; Palhoça, onde a de

legacia tem capacidade
para dois presos, e tem

19, e ainda Chapecó, q\le ,

se encontra igualmente,
em péssimas condições.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Moradores da Corticeira querem mais infra-estrutura
GUARAMIRIM - Os

moradores. do Bairro
Corticeita estão cobrando
da administração municipal
as promessas feitas pelo pre
feitoMário Sérgio Peixer de
oferecer mais infra-estrutu
ra. De acordo com o presi
dente da Associação de
Moradores do Bairro

Corticeira, Ademir Tank, a

associação já participou de

quatro .audiências com o

prefeito. ''Em todas, ele pro
meteu que daria uma aten

ção especial ao nosso bair

ro, mas, até agora, nada foi
fi, �, � keito- ,assegura ian .

Segundo.o presidente da
associação, o prefeito com

prometeu-se a construir abri

gos nos pontos de ônibus e

melhorar o saneamento bá-
-,

sico através da colocação de
'

tubulação para o esgoto, em
todas as ruas. "]�]e garantiu

Divulgação
Ponto de ônibus está sem condições de ser usado

que até abril, pelomenos um
abrigo seria construído.
Nada foi feito e os tubos

para o saneamento estão

apodrecendo nas ruas", in
forma Tank, que pretende
reunir os moradores para
irem em bloco cobrar do

prefeito as promessas não'

cumpridas.
Ainda de acordo com o

presidente da associação de

moradores, o único abrigo

de ônibus que existe na

Corticeira foi feito por um

morador, há quase 10 anos,

e atualmente está pratica- .

mente destruído. O abrigo
está localizado na esquina da
RuaHermínio Stringari com
Marcionilo dos Santos e foi

construído pelo morador

João Oraivo da Silva.

A comunidade da

Corticeira é integrada por

aproximadamente 600 fa-

milias. Além de abrigos de

ônibus, os moradores da

Corticeira também reivindi

cam creche para, no míni

mo, cem crianças, que estão

sem atendimento e, em con

seqüência, dificultando avida _

profissional dos pais, que
precisam trabalhar e não têm

onde deixar as crianças.
Outra reivindicação dos

moradores da Corticeira diz

respeito à pavimentação
asfáltica nas principais ruas

do bairro. "Estamos há bas

tante tempo esperando um

pouco mais de atenção da

administração pública, mas
não estamos sendo atendi

dos",lamentaAdemirTank
"Se o prefeito não tomar

providências, vamos mobi
lizar a comunidade para, jun
tos, irmos até a Prefeitura

falar pessoalmente com o

prefeito", avisa Tank. (MHM)

em.concurso nacional
]ARAGuADO SUL----:- "Sou

vivo, não uso drogas' '. Este foi
. o tema do concurso Nacional

de Cartazes, cuja segunda co
locação ficou com o estudan

teJoãoVitor Rosa, da 1 a série

da Escola de Educação Bási

ca Professora Valdete Inês

Piazera Zindars, que vai rece
ber uma premiação em di

nheiro e certificado de partici
pação. O resultado foi anunci
adonaúltimaquarta-feira,pelo
Gabinete de Segurança
Institucional daPresidência da

República. De acordo com a

professora Maria Cristina

PrettyFatia,o concurso desen
volveu nos alunos a consciên

cia dos perigos e a conseqüên
cia do uso indevido das dro

gas. ''Procuramos participarde
todos os concursos que somos

convidados, isso nosmotiva a

melhorar cada vei mais",
enfatiza.

João Vitor explica que
desenhou uma estrada que

em determinado ponto divi,
dia-se em dois caminhos, No
final do primeiro - felicida
de-, encontram-se crianças
brincando, e, no segundo.,
drogas - crianças e pais cho
rando. "E�ta colocação me

incentivou a participar de ou

tros concursos", diz.
A diretora .da escola,

Salma Regina Cardoso Ma

chado, acrescenta ainda que a

prevenção ao uso de drogas
é uma constante no curriculo
da escola e as famílias são sem

pre parceiras na conquista de
alunos Conscientes e saudáveis.
''Toda a 'Escola Valdete' sen
te-se orgulhosa junto com

João Vitor."A solenidade no

Palácio do Planalto, no dia 2iJ

de junho, contará com a pre
sença do presidente Lula, de
mais autoridade relacionadas

da Secretaria Nacional
Antidrogas e ao Gabinete de

.

Segurança InstitucionaldaPre-
sidência da República. (JE)

f_

Aluno João Victor Rosa e a professora Maria Pretty Faria

gradecimento e

'Q o culto

uardt

tada de Sely
lacher, ainda
nsternada com

rrido no último dia 19 de maio
e de 77 anos 3 meses e 1 dia.

as as pessoas que. enviaram

companharam a extinta até
a.

especial o Dr. CleversOn

rpo clínico do hosp. e mat.

r Carlos Luiz Ulrich.
os. para o Culto em Memória
nhã, domingo, dia 25, às 9

ade Evangélica de Três Rios

A família
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Imaginário
brasileiro

resiatado em
vemospara ·vio/a

No próximo dia 10 de junho, o Sesc

(Serviço Social do Comércio) de
Jaraguá do Sul apresenta para o

público lacaio shaw "Capeta, Saci e
São Gonçalo", com o violeiro paulista
Paulo Freire. A apresentação, que
acontece no teatro pequeno da Scar

.

(Sociedade Cultura Artística), em dois

horários (16 e 20h30), faz parte do

Projeto Baú de Histórias - Circuito

Catarinense de Narrativas, realizado
em parceria com�a Unimed.
O trabalho que será apresentado pelo
violeiro Paulo Freire tem o objetivo de

resgatar as velhas e boas conversas,
os causas, usando como recurso a

viola, na tentativa de resgatar a
história do quintal brasileiro. Na
avaliação do violeiro Paulo Freire, o
trabalho de levar histórias que são

Contadas de geração em geração para
pessoas de locais diferentes é de

suma importância", define. Na
sua opinião, esse projeto pode,
inclusive, fazer com que as

pessoas parem de consumir

"coisas esquisitas que são

lançadas no mercado e passem
a conhecer o que tem realmente

de bonito no nosso Brasil" ,

argumenta o violeiro, que já é
conhecido do público de Jaraguá
do Sul, pois já se apresentou na

Scar, ano passado, também
através do Sesc, com o shaw

Modas de Viola.

A principal característica do

espetáculo e também uma das

metas do Projeto Baú de

Histórias - Circuito Catarinense

de Narrativas é provocar o

público para. que o mesmo passe
a pensar e a contar a sua própria
história. "Queremos, em parceria
com o Sesc, incentivar as
pessoas a contarem suas

próprias histórias, e, assim,
mostrar um Brasil diferente, que
existe, bem diante de nossos

olhos, e faz parte do nosso dia-a-dia, mas não é
valorizado nem explorado como deveria",
ressalta.

Neste show de causas, Paulo Freire apresentará as

histórias que povoam o universo de nossa viola.
\ Uma receita para se fazer o pacto com o diabo; as

andanças de São Gonçalo, padroeiro dos violeiros,
protetor das prostitutas e santo da fertilidade; a

peleja do sapo com o veado; o toque do Rio

Abaixo, o capeta descendo o rio e encantando as

moças; a revelação de Angelina de Oliveira e sua

canção "Tristezas do Jeca"; a criação de sacis no

interior paulista. Além da criação de números

surpreendentes, como Miles Davis tocando viola de

cocho e o rap caipira. As histórias são contadas no

ponteio das violas, de cocho e caipira.

POR QUE IR?
&ulo Freire é um dos mais importantes violeiros do Brasil.

Além dos temas caipiras tradicionais, e suas próprias músicas
- que foram temas de seriados de TV. Criou e executou a

trilha do seriado "Grande Sertão: Veredas", da TV Globo.

Compôs trilhas especiais para matérias do programa "Globo

Rural", da TV Globo (entre elas "Escola ue Peões"
Prêmio Wladimir Herzog de Direitos Humanos - 1993, e "O
Dmbu"- Prêmio Febraban - 1994). Gravou seu primeiro disco
solo de Viola: "Rio Abaixo", pelo selo Pau-Brasil, em 1995

(Prêmio Sharp de Revelação Instrumental).
Gravou recentemente as violas para o filme "Deus é

Brasileiro", de Cacá Diegues. No show do dia 10 de junho;
�em apresentação de músicas com vários tipos de violas,
Incluindo viola de cocho.

Visite: www.paulofreire.com.brouwww.sesc-sc.com.br
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I CÂMERA OCULTA

Mico
Arlete Heringuer, a Yvone de "Mulheres

Apaixonadas", acaba de lançar o livro "Paguei o Maior
Mico". A atriz mostra situações engraçadas de atores

como Marcello Antony e Rodrigo Santoro, além dos

micos de muitos atores de "Malhação". É riso certo.

Vale a pena conferi r.

Bom de audiência
"A Grande Família" se revelou um bom programa

para a Globo. É que o último episódia da atração
semanal rendeu 41 pontos no Ibope. Mas, a Globo

precisa se cuidar porque já dá para notar uma certa

"mesmice" nas histórias apresentadas.

Imagem não autorizada
Cristiana Oliveira está lutando para saber

quem autorizou a veiculação de su§ imagem
em um outdoor em Luanda (Angola). Quem
avisou a- atriz foi Roberto Bonfim que está
fazendo a divulgação da novela "O Clone"

naquele país.

Novo amor

Kayky Brito parece ter se curado da cor-de
cotovelo por causa de Yasmin Brunet. O ator
está namorando Mariah de Oliveira, nada,

menos do que a sobrinha de Luma de
Oliveira. A moça é tão bonita quanto à tia.

Cheia de vontade
\

A imprensa estrangeira andou noticiando que Naomi

Campbell gostaria de ter um filho de Robert De Niro.
A modelo não pensa em casar-se com o astro, apenas

gostaria de fazer uma inseminação artificial, mais
nada.

Vetado
Raul Gil queria incluir um quadro de humor em seu

programa, comandado por Sérgio Mallandro. No

entanto, a Record vetou a presença do apresentador
na emissora.

Rompimento
que o romance de Expedito (Rafael Calorneni)

e Lorena (Suzana Vieira) em "Mulheres
Apaixonadas" está com os dias contatos. É que o

moço começará a fazer muito sucesso nos desfiles que
participa, o que deixará a dona da Escola Ribeiro
Alves com muito ciúmes. Tudo isso nos próximos

capítulos da novela das oito.

SÁBADO, 24 de maio de 20031
--

Até o fechamento

desta edição, não
nos foi enviada a

. programação

;ti.,

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO

A-AVENTURtv'C-COMÉDJA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMA!Xi
F - FICÇÃriR - ROMANCE!P - FUUCJAL/De - DOCUMENTÁRIO

CINE' SHOPPING NEUMARKET

Até o fechamento

desta edição, não
nos foi enviada a

programação

A - AVENTURtv'C -COMÉDJA/D - DRAMA/DA - DESENHOANIMArXY
F - FICÇÃci R - ROMANCE!P - FUUCJAL/De - DOCUMENTÁRIO

Çº�9u�o!:Q�9
�----------------------------------�

A - AVENTURtv'C - coMÉDJA/D -DRAMA/DA - DESENHOANIMArXY
F - FICÇÃci R - ROMANCE!P - FUUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

FILME/HORÁRIO GÊHERO

1 MATRIX R ELOADED
F

13h30 - I6hI5 - I9hOO - 2Ih45
._ .

COMO PERDER UM HOMEM EM DEZ DIAS
C

I4hOO - I7hOO

FRIDA
2 D

I I9h30
, ..

No CAIR DA NOITE
TC>

22hOO

X-M EN 2
I3h45 - I6h30 - I9hI5 - 22hOO3 A
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DOLORES AVILLON

Polenta rápida
Cozinhe a polenta .ern panela de

pressão durante quarenta minu

tos, Assim, não queimará e cozi

nhará mais rápido.

Polenta crocante

Para a polenta frita ficar mais

crocante, experimente passar os

pedaços em farinha de trigo an

tes de fritar.

Preservando a cor

O sal é um excelente igrediente
para preservar a cor dos tecidos.
Basta adicioná-lo na água da la

vagem da roupa colorida.

Sem lágrimas
Descasque as -cebolas debaixo da

água corrente. Assim você não fi
cará com os olhos ardendo.

Mais saborosas
As beterrabas conservarão o seu

colorido se forem cozidas com cas

ca e um pedacinho do caule. Adi
cione uma pitada de açúcar na

água do cozimento. Assim ficarão
mais saborosas.

Refogado especial
As folhas de beterraba ficam óti
mas refogadas. Leve-as bem e pi
que em pedacinhos. Refogue com

cebola e alho. O resultado será um

cozido bem, nutrivo, Pode-se adi
cionar farinha de mandioca e fa
zer uma deliciosa farofa.

Dica importante
As folhas de alface quando corta
das com faca perdem muito o seu

valor nutritivo. Deixe sempre as

folhas inteiras ou rasgue com -as

mãos.

Gosto de nozes

Salpique germe de trigo sobre a

�orta dez minutos antes de tirá-Ia
ao forno. Ficará com um gostinho
especial de nozes.

Faca untada
Para cortar uma torta coberta com
Suspiro, use faca untada. Assim, o

Suspiro não esfarela e as fatias fi
cam com uma aparência mais
bonita.

Balo grudado ,

Se ao desenformar o bolo, o mes
mo estiver grudado, coloque a fôr
ma alguns segundo sobre o fogo
baixo. O bolo se soltará do fundo
da fôrma.

VARIEDADES/TV CORREIO DOPOVO 3E
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O' doce sabor das sobremesas
Nenhuma refeição será completa se não tiver sobremesa. Sem conta� que o prato da sobremesa costuma ser bem democrático:

vai bem logo após as refeições e ainda na hora que bate aquela fome nomeio da tarde.

o Bolo deMandioca

fica mais delicioso quando
preparado de véspera

INGREDIENTES:

Meio quilo de mandioca descascada;
2 xícaras (chá) de açúcar;
11/2 xícara (chá) de azeite de oliva;
5 ovos batidos;
1 colher (sobremesa) de canela em pó;
1/2 xícara (chá) de queijo ralado;
1/2 xícara (chá) de coco ralado;
1 pitadade sal.

Bolo Delicioso de Mandioca

e mexa até dissolvê-lo. Acrescente o azeite de oliva, os ovos, a canela,
o queijo, o coco e o sal. Misture bem e despeje numa fôrma untada

com azeite de oliva. Leve para assar em forno médio, preaquecido,
por 45 minutos-ou até que enfiando um palito, esse saia limpo.

Preparo: Tire a fibra central das mandiocas e rale-as. Em seguida,
adicionemeio copo de água e misture bem. Coloque a massa numa

peneira e deixe escorrer por 5 minutos, para tirar o excesso de

goma. Transfira a massa demandioca para uma tigela, junte o açúcar
, ,

IDICAS DE BELEZA

Corno usar o batom sem medo de errar

Essa é dúvida de todas as mulheres. A cada aparece uma

novidade, mas será que todas as novidades podem ser usadas,
sem cair no ridículo]"
É claro que sempre vale �m toque de ousadi�. Mas tem que ser

bem dosado e é preciso respeitar as particularidades de cada

�osto, de cada tonalidade de pele e de cada lábio.

Existem algumas regrinhas que valem para todas.

Os tons rosados, marrons-avermelhados, cobres, dourados e

também os cor de boca ou pêssego combinam com qualquer
pele.
Os batons cintilantes acentuam as rugas elos lábios. Os pigmentos
se concentram nas fissuras, aquelas que passaram dos trinta anos

'devem evitar.

Mulheres com peles muito claras e batom escuro ficam com

um visual dramático. Melhor é optar por um visual mais suave.
'

É bom evitar o uso de batom vermelho quando a roupa também

é vermelha. A ordem é constrastar.
I

Se tem pequenas peles soltas nos lábios, é so fazer uma leve

exfoliação usando gotas\de hidratante e uma toalha felpuda.
Passe-a de um lado para outro nos lábios que as casquinhas
sairão com facilidade.
Os batons de longa duração não combinam bem com bocas

muito secas porque o próprio batom provoca a sensação de

lábios ressecados logo após sua aplicação.
Os lábios exigem cuidados especiais assim como a área dos

olhos. Aos primeiros sinais de rugas nos lábios, adote um creme

à base de ácido glicólico toda noite, antes de dormir. De manhã,
aplique hidratante com filtro solar para evitar os efeitos da

radiação solar.
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tes que o inverno
Chegue, esteja preparado

o inverno está chegando. E junto com ele chegam diversas

doenças típicas que têm maior inci-dência nos meses mais frios.
G ripes, resfriados, alergias, rinites, otites, amigdalites,
faringites, sinusites, sarampo, pneumonias e até meningite
ocor,rem mais freqüentemente durante o inverno. Ainda asma,

bronquite e outrasdoenças respiratórias são comuns nes�a
estação.

Isso decorre de falares como as alterações que o frio pode
acarretar ao organismo. Além disso, as baixas temperaturas
levam as pessoas a ficar em ambientes fechados, o que
ocasiona uma fácil e rápida transmissão de microorganismos
causadores de doenças, como vírus e bactérias. Por isso, são

necessários alguns cuidados para evitar as conseqüências da

estação fria.

Informações importantes
Qual a diferença entre gripe e resfriado?

Embora não exista uma diferença precisa, a gripe, que é mais grave,
geralmente provoca febre alta, tosse, dor de garganta, dores no corpo, dor
de cabeça e sensação de fraqueza, enquanto que o resfriado normalmente

provoca coriza, dor de garganta leve e, às vezes, febre.
É importante saber que os sintomas da gripe não são específicos e,

freqüentemente, são parecidos com aqueles causados por outros vírus

respiratórios que podem estar circulando na comunidade ao mesmo

tempo.

'Como podemos evitar a gripe?
Uma das maneiras de se evitar a gripe é através da vacinação,

Mas é importante salientar que. cuidados básicos com a saúde
(alimentar-se bem, ingerir líquidos regularmente e de forma
balanceada) são de suma importância para que o organismo possa
apresentar maior resistência à gripe.

Além dos sintomas típicos, o que mais a gripe pode provocar?
A1gumas pessoas têm um risco maior de complicações pela gripe,

são os idosos, as pessoas que têm alguns tipos de doença no pulmão
ou coração ou com a resistência imunológica enfraqueci da.

Em alguns casos essas complicações, como, por exemplo, as

pneumonias virais ou bacterianas, podem ser muito mais graves e até

provocar a morte.

Como evitar as pneumonias?
As pneumonias são infecções causadas por bactérias ou vírus,

sendo as infecções bacterianas mais freqüentes e mais graves. São
diversos os tipos de bactérias causadoras de pneumonias, como o

pneumococo, o meningococo, entre outras.

o que fazer para prevenir o sarampo?
A vacinação é o único método para prevenção do sarampo. Ela é

altamente segura e eficaz e pode ser recomendada a qualquer pessoa.

A meningiteé uma doença muito perigosa?
A meningite bacteriana aguda é uma doença muito grave e deve

se r tratada i med iatamente para p reven i r dan os pe rrnanentes,

A meningite virai comum é menos grave e mais freqüentes do que
a meningite bacteriana. Outros tipos de meningite vi ral são raros,
porém, mais graves.

o que pode desencadear uma crise de asma?
Pode ser desencadeada por alérgenos, infecções VI rars,

exercícios, emoções, irritantes como poluição atmosférica,
medicamentos e mudanças bruscas de temperatura.

O ambiente urbano moderno tornou-se um fator desencadeante
deasma.

Como evitar uma crise de asma?
A asma está também fortemente relacionada aos processos

aérgicos, por isso, evitar essas alergias é um importante caminho.
U ma das medidas mais importantes é o controle das condições
ambientais (limpeza, higiene, etc.). O asmático não deve fumar,
tampouco permanecer em locais fechados onde hajam pessoas
fumando.

o que a pneumonia asiática que
atualmente está preocupando a todos?
Até o momento, não se tem informação exata sobre o seu agente

causador. A pneumonia asiática (SRAG síndrome respiratória aguda
grave) éuma doença que apresenta sintomas parecidos com uma gripe:
febre alta (acima de 38°C), calafrios, dores muscularés e tosse seca, O

quadro evolui para dificuldade na respiraç�o. O período de incubação
pode variar de dois a dez dias.

r:Palestra
"Doenças de inverno Não deixe que elas te

prejudiquem"
-,

Objetivo: informar a comunidade sobre as diversas doenças
existentes-e o que fazer para evitá-Ias ou controlá-Ias, pois são

causadoras de grande números de óbitos no mundo.

Público-alvo: pessoas interessadas em manter uma vida

saudável, evitando que as mais variadas doenças de inverno as

prejudiquem no dia-a-dia.
Dia: 29/5, às 19 horas
Palestrante: dr. Cláudio L. dõs Santos (Pneumologista).

Formação: UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina),
residência: Hospital de Clínicas de Potro Alegre, membro da

Associação Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Convites: Receituário, Rua Reinaldo Rau, 263, sala 2, Centro,

, ,

telefone 275-0764. I
Vagas limitadas Confirme a sua! .

,

Entrada: um agasalho ou peça de roupa nova ou usada. As

doações serão revertidas para a Associação Amigos em Ação.

Fonte: Farmácia de Manipulação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOVELAS CORREIODO POVO SE

All:lAÇÃO - GLOBO 17:30 H 21 h VIVA ÀS CRIANÇAS- SBT-20:30 hAGORA É QUE SÃo ElAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h

SEGUNDA - Victor briga com o assaltante, que

foge sem levar nada. Luísa avisa que tirou uma,
foto do bandido. Maumau e Cabeção inventam

as regras do concurso que escolherá a Garota

ogromável. Victor fica preocupado, achando que

o assaltante tentará se vingar de Luísa. Heitor

afirma para Murilo que estava treinando-o de

maneira errada. Daniela percebe que Laila está

gripada e resolve levá-Ia para sua casa. Kiko

descobre que Drica e Cabeção o enganaram e

promete que vai se vingar. Carla não gosta de

saber que Victor defendeu Luísa. Maumau não

quer que Thaíssa se inscreva no' concurso,
deixando-a chateada.

\

SEGUNDA - léo pede perdào a Pedro, mas ele
afirma que o namoro deles acabou. Modesto

avisa a Rutinha que' vai apenas fingir que apóia
Vitória. Juca pede para encontrar Antônia, mas

ela não quer. Rutinha aconselha Van Van a dar

um escândalo por Juca ter tirado Léo da cadeia.
As mulheres da cooperativa começam a

liquidação. Fátima consola Léo. Pedro afirma

para Sol que está triste com o fim do seu

namoro, mas concorda em se encontrar com

ela. Bruno não consegue convencer Joaquim a

desistir de vender seu carro. Rutinha manda
Antônia se afastar de Juca, deixando-a

indignada. Juca anuncia a pré-candidatura de

. Vitória. Sofia avisa a Pâmela que já está na

hora dela fazer o teste de DNA para saber

quem é o pai de' seu filho.

SEGUNDA - Mércedes pede para conversar com

Esteban. Isabelita fica apavorada ao ver

Mercedes perto de sua casa. Emico afirma que
Laia só pensa em Esteban, deixando-a culpada.
Esteban revela toda a sua história a Mercedes,
que garante que vai tentar fazer com que
Camacho p�re de persegui-lo. Laia garante a

Emico que ele nâo vai perdê-Ia para Esteban.
Mercedes descobre como usar Esteban para
atingir Camacho. Esteban e Laia quase se

beijam. Laia descobre que Enrico não pagou as

prestações da geladeira. Esteban paga e Emico

agradece, com raiva. Enrico pergunta a Esteban
o que ele quer com sua mulher. Marisol pede
que o sorveteiro a ajude a encontrar Esteban,
pois ele vai sempre lá. Esteban descobre que
Enrico não freqüenta culto nenhum, deixando-o

apavorado. Marisol vê Esteban na boate, mas

depois o perde.

SEGUNDA - Gracinha e Cláudio se beijam
longamente e se amam. Raquel não dá nenhuma

explicação a Fred. Edwiges se preocupa com a

sua virgindade. Heloisa chora, garante que vai

morrer sem Sérgio e pede que Leila entregue
ao marido uma' carta quando ela não estiver

mais no mundo. César insiste que Luciana aceite

convite para ir à sua casa um dia, tranca a

porta de sua sala e beija-a com ardor. Celeste
sorri ao perceber que Cláudio e Gracinha estão

juntos no mesmo quarto. Gracinha garante a

Cláudio que ele não tem nenhum compromisso
com ela. Ele pensa em Edwige� depois do amor.

Rodrigo convida Edwiges para ver o vídeo, em
sua casa. Afrânio acha que Diogo está

pensando em se separar de Marina e comenta

com Sílvia que ele pediu para viajar para pensar
sobre a vida. Rafaela comenta com ,Clara um

'

episódio de discriminação acontecido com duas

jovens em um bar.

SEGUNDA - Marisol pergunta ao professor
Emiliano se Carolina é sua namorada. Ele diz

que não e Marisol aproveita para dizer ao

professor que ele faria um bonito par com a

professora Lupita. Lupita ouve a conversa dos

dois. Emiliano comenta com o amigo, Bruno,
'que está apaixonado pela professora Lupita.
Cidinha dramatiza a situação e diz às suas

amigas que se Emüíano e Lupita se casarem

elas ficarão sem professora. Carolina visita

Lupita e pede que a ajude a conquistar Erniliano.
Emiliano convida Lupita para ir a um bar onde

ele toca com um grupo e ela, aceita.

QUARTA' - Carla garante a Victor que Murilo
ficará chateado se ele não parar de seguir Luísa.
Solene fica furiosa ao saber que Beta estava
mentindo para ela. Carla afirma para Murilo que
Victor é obsessivo e finge ser-guarda-costas de
Luisa para poder ficar perto dela. Thaíssa se

irrita ao ver que várias garotas se inscreveram
no concurso para ganhar os produtos de beleza.
Murilo avisa a Victor que ele será o guarda
costas de Luísa, 'deixando-o contrariado, Vilma

garante a Daniela que ela está se saindo bem
como diretora, Maciel manda que Luisa fique
depois da aula fazendo exercícios.

QUARTA - Vitória garante a Léo que Sol veio ao

mesmo restaurante de propósito, Juca se dá
conta de que perdeu sua carteira. Antônia vê a

carteira de Juca em sua bolsa, Vitória convence

Léo a deixá-lo viajar com ela, Rosemary fica
furiosa ao ver que Fátima e Bruno foram para o

mesmo lugar que ela e Vinicius. Heloísa vê
Bruno ao lado de Fátima na boate. Antônia
marca de se, encontrar com Juca para lhe
devolver a carteira, Léo garante a Sol que Pedro
nunca vai amá-Ia, Vinícius vê Fátima e Bruno se

beijando e não gosta, Nanda briga com Djalma,
que fica chateado. Bruno convence Heloísa a

lhe dar uma carona até a oficina de Neném e,
rouba seu carro, Heloísa o segue, consegue
vê-lo participando de um pega e perdendo. Bruno
fica pasmo quando Heloísa paga sua dívida.

QUARTA - Marisol dá um tabefe em Emico para
convencê-lo de que está viva e pede que ele
não 'conte a Esteban que ela sobreviveu,
Esteban se esconde ae Trujillo. Lucia grita
Rodolfo ao ver Esteban e desmaia. Marisol
confessa. a Enrico que Esteban é o homem da
sua vida, Camacho prende Dagô e obriga-o a

�oe��irn�U�a;a °d:�:��:ddeeS,Mqa��SnO�� ���i p����r:
por Esteban. Jesus pede uma chance, mas

Dulcinéia permanece inflexível. Antônia vibra ao,
reencontrar Enrico. Camacho e Dublê armam

uma emboscada para Esteban. Rubi ouve no

rádio o endereço de Amaro. Lucia conta que
perdeu a virgindade com Esteban, foi deserdada
pela pai e abandonada. Esteban retruca que
tem amnésia e ela resolve casar-se. Dagô foge
vestido de mulher.

QUARTA - Leila e Heloísa são levadas para o

hospital. Rafael alerta Téo que Fernanda ainda
o ama. Téo acha que ela sente gratidão por ele

tê-Ia tirado das ruas e tido um filho com ela.

Marcos insiste em saber se Fred está

apaixonado por Raquel, garante que ele deve
estar morto de desejo e manda que ele se

afaste dela, Santana coloca bebida em vidros
de perfume e de remédio. Raquel se assusta

ao saber que Fred saiu de carro com Marcos.
Fred fica perplexo, quando Marcos conta que já
desapareceu com OUtro aluno de Raquel e deixa

o a pé no local isolado. Leonora vibra ao saber

que Marcinha e Fred se beijaram na quermesse.
Salete se diverte na festinha de Sofia, mas se

entristece ao vê-Ia rodeada por uma enorme

família. Marcos mente que só deu uma carona

para Fred e conta que está comprando uma jóia
para Raquel.

QUARTA - Emiliano comenta com as alunas

que convidou a professora Lupita para sair e

que vai pedir a ela que seja sua namorada.
Damião e Yuyi colocam tinta na saboneteira do

banheiro das meninas. A inspetora Severina

vai até a Escola Pátria Unida para uma

inspeção de rotina. Marisol desenha uma

cadeira de rodas e comenta com a professora
Lupita que deve ser muito triste não poder
caminhar. Dolores ouve o comentário de Marisol

e chora. Lupita diz a Marisol que a professora
Dolores tem uma filha que não pode, andar. A

diretora Caradura acompanha a inspetora. A

professora Verruguinha diz à inspetora Severina

que seus alunos farão uma demonstração de

ginástica. A professora Verruguinha, que está
usando os tênis mágicos que comprou, inicia

os exercícios e de repente começa a flutuar e

dar saltos.

SEXTA - Victor domina o' assaltante, que implora
que ele não o leve para a delegacia. Luísa
resolve chamar seu pai' para que ele decida se
o aSsaltante deve ir para a cadeia ou não.
Cabeção inventa provas não-machistas para o

concurso, Carla garante a Murilo q,ue Victor
falou mal dele. Paulo decide dar outra chance

a? assaltante. Luísa agradece a Victor. Drica
ve Pedro, conversando com Rê e fica
deSconfiada, mas decide não falar nada para
Júlia. Começa o concurso. Alguns meninos
xingam Manuela de gorda e' ela vai embora
Chorando. Maumau acha Thaíssa linda, mas
lhe dá nota zero em todas as provas.

do exame saia para decidir se Vitória deve se

casar com Pâmela. Antônia avisa a Bruno que
ele deve começar a conversar com um psicólogo.
Tintim tenta mudar seus hábitos alimentares

por causa da gravidez. Vinícius chama Rosernary
para ir até a cachoeira com ele e Fátima.

Rosemary decide convidar Peteca para fazer

companhia à Fátima. Joaquim avisa a Bruno

que ele vai voltar para o castigo. Fátima se

irrita com a presença de Peteca e Rosemary.
Joaquim percebe que Antônia está fria com ele.
Sol ajuda Pedro a organizar a cooperativa.
Vitória sente muita dor de cabeça.

I
atacam Esteban, quando ele

estava prestes a amar Laia. Marisol pede que
Enrico consiga que E'steban fique na capital,
pois assim ele mandará buscar Gabriel. Laia vai

para a rádio de ônibus e Esteban segue-a de
bicicleta, O diretor descobre que ele escapou
da armadilha. Mercedes comenta com Guijermo
que Augustin cresceu no mesmo bairro que ela.

Augusti� folheia um álbum cheio de fotos de
Mercedes. Enrico reclama da quebradeira em

sua casa, mas impede que Esteban vá embora.
Jesus pede-que Gabriel ajude-o, mas é preso
ao entrar na casa de Dulcinéia à noite. Um
homem observa Gabriel de binóculo.

SEXTA - Heloísa pede que Sérgio jure não estar

tendo um caso, estende a mão para ele e

insiste que ele fale que vai voltar para ela.

Edwiges quer saber se eles não armaram o

encontro, mas Rodrigo' garante que foi uma

coincidência. Sérgio pondera que não é hora
de conversar sobre a separação. Heloísa pede
um carinho no rosto e chora. Marcos insiste em

sair para jantar; Raquel desconversa. Marcos

ameaça ter uma nova conversinha com Fred e

ela capitula. César e Luciana convidam Sérgio
para jantar. Pérola questiona as atitudes de
Helena. Heloísa tem um pesadelo com Sérgio
saindo com diversas mulheres.

SEXTA - Sofia, desce do carro. Um policial se
aproxima e as meninas se assustam. Lúcio
insulta Sofia. Simoninha desce do carro para
defendê-Ia. Lupita e Emiliano descobrem que
Sofia e as meninas estão envolvidas no

acidente. Emiliano conversa com o dono do bar

e se compromete a pagar o prejuízo. Lourenço
comenta a governanta o que, aconteceu com os

meninos. Ela diz ao patrão que ele está sendo

enganando pelas crianças fi o aconselha a

investigar o caso. Guilherme conta ao pai do
Lucas a verdade sobre .as flores e Benedito

tira o filho do castigo. Marisol conversa com

Simoninha sobre o problema de Estrela e pede
a ela que diga ao pai para visitar a menina.

OS RIi:SUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDAAÇAS EM RJNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS
•

1/5
Felipe Oliveira Nazario
Éverson Richthcik dos
Santos

4/5 Sindel Monique Alves
Moreira

5/5
Alan Ouriques de Moura
Gabriel Biz
Ian Arnold Vexani

Thulieny Stefany Ferreira
dos Santos
Laura Fischer da Silva

6/5
Alexandre Oinheiro

7/5
Luana Gabriela Sardi

\

Laura Schnaider Vidal

8/5
Gabriel de Paula Padilha
Igor Matheus Kõpp
Bruna Caroline Preuss
Pedro H.S. Engelhardt

9/5
Luan Pierry D'ias N icocelli
Kauâ Henrique Valles
Raasch
Eduardo Henrique Hack
Sanson

Kauane Klõppel
Edson Eduardo de
Carvalho

Matheus Emanoel Gorges
Suellen de Oliveira

10/5
Adryelli Kauana Cardoso

12/5
Ana Caroline Füchter
Maria -Eduarda Spiess

13/5
Alan Francisco Dias
Alan Carlos Ehlert
Paulo Matheus P. da Silva

14/5
Guilherme Nathan da
Silva

15/5
Andrieli Siganski dos
Santos
•

Os alunos da 3a série (matutino) da EMEF Atayde Machado,
da professora Maristela de Souza, quando da visita ao Jornal
CORREIO DO POVO, na última quarta-feira

O lindo Thiago Rafael Nichelatti completa 6 meses no dia 27

próximo. Homenagem dos padrinhos que te am�m muito, Cris e

Nico, e Eliane e André

A maravilhosa Renata Guilhermina
Vieira Burg completa 2 aninhos
amanhã. Parabéns de toda a família

A bela da foto é a Rick Fontanive, que
comemora hoje 5 aninhes, Felicidades
é o que desejam os tios Drayton e

Heloisa e a vovó Marly

O gatinho Cláudio Roberto Selke completa
3 aninhos amanhã. Quem deseja os

parabéns e muuuitas felicidades são seus

pais, IVIarcio e Roseli, e do padrinho Sidmar

O simpático Lucas Nort, filho
de Vilson e Roseane,
aniversaria no próximo dia 27,
mas avisa que a festinha será

hoje

Atilio Eugênio Uber Neto

comemorou, no dia 22 passado,
4 aninhos de sua feliz existência.
Parabéns e felicidades dos pais,
Timótio e Rosângela, e da

amiguinha Suely

Cheio de charme, Leonardo
Vidal das Neves, filho de Zamir

.'
e Roseli, completou 1 aninho

. dia 20 último, mas comunica
que a festinha será amanhã,
para amiguinhos e familiares

Os papais corujas, Giovani e

Márcia, estão muito felizes
pelos 4 meses, no dia 16

passado, do fofo Giovani Luis

Dalpiaz Júnior

Enfeitando a nossa página, a linda
Julia Machado Morera, filha de
Juliano e Terezinha

SORTEIO
Olha aí os sortudos da promoção Colinho Baby, '

Oikids Roupa de Criança e Jornal CORREIO DO
.

POVO: Angelina Lais Medeiros, com a mãe, Luiza,
e Eduardo Baumann, com a mãe, Erica. Parabéns!
Continue mandando sua foto, até quinta-feira, ao

meio-dia; e participe dessa promoção

*
ZoornCreaDII:

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

..

� ..

de estar na moda
...

*

* *
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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VANESSA ,RA UEl

/

TRAPIÇAo . GAÚCHA CORREIO DO POVO 7E

,

Terra e Pampa promove
Curso', de Danças Gauchescas
Início: 18/5
Local: Soe. Alvorada - Rio Cerro,

Hora: 16 horas

Curso de Danças Gauchescas
Básico e Avançado
Início: 7/6
Local: CTG Laço Jaraguaense
Hora:

.

-Básico: 17 horas

-Avançado: 19h30

MINISTRANTES:' Robinson Marcolla e Marnice

li
Kuester

Mais informações pelos telefones: 371-4547 /
9991.-2355 (com Robinson)
e-mail: terraepampa@bol.com.br

TEM FANDANGO BOM VINDO Aí TCHÊ •••

,) '( , "

-"'-�'", .
-----�-_._, ' --

-------'-!
-,

GANHADORES DAS BICICLETAS DO 22° RODEIO CRIOULO DO CTG LAÇO JARAGUAENSE:!

I

Rogério Correia, na foto sua mulher,
Elaine, que recebeu o prêmio

___�,,,' __"\
.' ,.;"

c
,-c. l�'

'�eitor assíduo do Jornal CORREIODbpov<:r�â m�i�"

•
de 30 anosls�, Rupert Mayer com a mulher, sr.a. i\JiI1C,é:Mayer, no baile do CTG Laço Jaraguaense, dia 10/5,:

I Ele, di�etor e fundador do Jornal Raio X, da cidade
de Rio Branco do Sul (PR), veio prestigiar o rodeio.te
confidenciou que estava adrni rado com o poyo

jaraguaense e, assim, parabenizou 'a todos pel�
grande rodeio realizador

"/ ' ,:'

"Sr. Rupert, agradecemos pela sua presença e

esperamos que não só para os rodeios realizados na \

cidade, mas em outras oportunidades, você,
juntamente com sua família, volte a. nos visitar.

Estaremos com as portas abertas, sempre."

Isabel Rodrigues

Reflexão ..•
"O conhecimento amplia a vida. Conheceré viver uma

realidade,que a ignorância impede de desfrutar.
"

CASA'�
CPlvP[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
fonejfax:371-0330 - Centro

B
CARNES

�

CARNE

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
JAVALI, COELHO
PATO E OVELHA

Bombas e
Bicos lo;elores
Direção Hidráulica

Indústria e comércio demadeiras
if 310-2515 - 310-2562
-

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se312-0280

\
',"Venha ara o Demarchi Carnes e sinta na carne a diferen a".
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14 de junho, sernRl'e
.t. • • t

ECOLOGIA

SCHürZENFEsr

SÁBADO, 24 de maio de 2003

Contato:
comercial@jornalcorreiodopovo.com.b)'
Tel.: 371-1919 Fax: 276-3258

Fávio Ueta

CENTRO CULTURAL
A inauguração do Centro Cultural, da Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul, realizada na última sex-ta

feira, dia 16, contou com a presença de diversas

autoridades, políticos, artistas e empresários. A

importância de um espaço como este em Santa Catarina

amplia a realização de grandes eventos. São 9,7 mil metros

quadrados, distribuídos em seis andares, abrigando dois

teatros, salas de exposição, ambientes para oficinas,
camarins e completa estrutura para manifestação em todos
os gêneros artísticos. Jaraguá do Sul, após este grande
feito, é apontada como pólo artístico.

-.�_�,ti<_
Diretor do Jornal CORREIO DO POVO, Eugênio
Victor Schmóckel, a mulher, Brunhilde, e a filha

Yvonne Alice, em companhia do ator Sérgio
Mamberti, secretário Nacional de Música e

Artes Cênicas, na inauguração do Centrá
Cultural de Jaraguá do Sul

Max

o deputado
estadual Dionei

da Silva, ao lado
da senadora

Ideli Salvatti,
prestigiando o

sucesso do evento Empresário Blasio Mannes e a mulher,
Silvana, durante o coquetel de inauguração

Ao lado.do mulher, Jussara, o prefeito
de Guararnirirn, Mário Sérgio Peixer

vai estrear idade nova amanhã, dia 25

A cerimônia reLigiosa do casal

Amarildo César Marangoni e Leti

Gerent aconteceu em grande estilo,
sábado (17), na Igreja do Rio Molha

Horst Baümle

Casal
oficializou sua união em uma bela

cerimônia realizada dia 12 de abril

o bom gosto marcou a

cerimônia religiosa e a

recepção que uniu, Juliana
Emmendóerfer e Anderley
Degerning

OsmarGum�p-resídente-do-Sindicont de jaraguá
do Sul, áo lado-de Vilso Isidoro, presidente da

Fecontesc, por ocasião da 23a Contesc (Convenção
dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina),
O lançamento aconteceu na última sexta-feira (16),
e contou com representantes de diversos segmentos
do ramo contábil, além do governador Luiz

Henrique da Silveira e do prefeito Irineu Pasold.

CUnica �e Ci,c,u'f/ia ]Jlástica
�stiUctl e ?eepa,ctl�",ctl

7>1'. ;4l€;can�1'€ to€1'n€1'
--..._ C�;'t '93!J ESPECIALISTA EM

ORTODONnA
E ORTOPEDIA FACIAL

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

(47) 422-2105 ou 433·402Q
r, ·dr.werner@U\Dl.tQm,br

R: Blumenau, 178· Sala �10· Centro· Ed. Med Clinicas· Joinville· se
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PARC.ERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
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à IMOBILIARIA MENEGOTTI J
LTDA pelos 22 Anos de Credibilidade •

e Confiança destinados ao Mercado de Imóveis
desde 25 de maio de 1981, com a realização
de negócios transparentes e cllentes satisfeitos.

São votos das demais empresas associadas à Parc/móveis.

, "Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"
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,PARABÉNS
E

SUCESSO

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�.�.�����??�.�?�? � CADERNO PARCIMÓVEIS :.��.�?�/.�.4.�.e.��i.��.e.�?�:

fiirassol'
IMÓVEIS

371-7931KPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CREC11741-J E-mail -girassolimoveis@terra.com.br

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

R$ 55.000,00

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

entrada + 84x de R$ 220,00

Cód. 3116 - Agua Verde - terreno 855m2
• (30x28,5). R$ 36.500,00

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

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

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com o depend.R$50.870,00-EntradadeR$25.000,OO
339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00 +Rnan. CEF (Valor prestação R$ 394,00).

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

Sacada, cozinhá, dependo empregada. Garagem
para 02 carros.isalâo de festa. R$ 70.000,00

Cód. 1176 - Sobrado - 316m2 - Rio Molha
- 01 suíte + 04 quartos e demais dependo
R$ 140.000,00

Cód. 1167 - Centro - casa al\€naria com 400m2
- terreno 1.0CX> m2 - 01 suíte + 05 quartos e
demais dependo Com 05 vagas de gar<gem. R$
300.000,00 -aceita troca por apto menorvalor.

Cód. 3119 - Terreno - 13.651' m2 - Amizade.

R$ 60.000,00

cód. 1169 - Vila Lalau - 03 quartos e

demais dependo - 180m2 - R$ 55.000,00

ALUGA-SE

Centro - Ed.
Schiochet � apto o

c/ 01 suíte +

02 quartos
Fica cozinha sob

medida e

moveis, BWC e

quartos.R$
600,00 +

condomínio.

cód. 1166 - Vila Lenzi - Lot.
Piermann - Casa alvenaria
c/ 68,70m2 - 02 qtos e
demais dependo Terreno
442,00m2. R$ 45.000,00
aceita entrada de R$
20.000,00 + saldo

parcelado

cód. 1174 - Casa alvenaria - 200m2-
Rio Cerro - 01 suíte + 02 quartos e

demais dependo R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREGI 1589-.1,
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"_'". ",,,,, -<;;'-" ....... '<\f. •. ,."''tA."...

"-.".;,,.,--'Y''
•.. ''', .• ."��.,.,._,:.,:-•.=r=vv= "?C'···:······.. ·fr-

-BARRA -Terrerios'cóm 2.500,OOm2f
(31,87x81,OO), Rua PBdre Aloisio �:

Boeing (esquina:c)Feliciano Bórtôlini�\
.

�$ 200.000;00 �
, ,�,

:BA'RRÂ:'t�;�;;��','�Fio6',6o�; (
(íl5,8Qx34:'OO),' RuaPe.Aloisio Boein�

R$ 16.000,OQ

"""�:""�:":''': , .._._,,,.N:-"�'�,·':·lr::;::-",,,,_,<..,,.,,�.,.,'''t<-,Y'''· ·-·::r���;·',.,.__,_._"."",.·,·rt0':·'·'�:·:V
• VUA 'RAU - lerreriocl

.

'1
.

, > e- ...... r. -i: '., ..... , 'I -S"�_,__.. :r
914;B5(ri2(13x70,33), Rua.638 SI •

. Nome,(Í11orrOd� Gai�a <l'agua) Pàrcel�'
.

0-1 R$ 23.000,ÓO - 50% ent, saldo!
..,

�:',
, ,:::;; '." '

• 's :�.}:->,:< -<' ',: .. ..

. ..-*.

<até 1800ias;' í:!ceita carro, casa, \
,

. Têrre�o atê"éúí:lésmo valor.

RUA ANGELO RUBINI, 1046

.....
'

.

CORREIO DO POVO 3

I

376-0015
bo rrosul@netuno.com.br

BARRA DO - so rado semi-acaba o c/
234,00m2, terrenocom 405,00m2 (13,50x30,00), piso inferior
com 138,00m2, garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, Churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior 96,00m2, 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,

O lUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

465,00m2(15x31), Iº piso área comercial com

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, coz, lavanderia, despensa, sacada, salão dê
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70,000,00, vilà Nova, Jaraguá Esquerda
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50,000,00,
carro até R$ 15,000,00, terreno até R$ 20,000,00,

JARAGUÁESQUEROO-casa alv, c/217 ,00m2com Icje, terrem
c/600,oom2(18x33), uma suite com closet, mais 3qtos, BWC

social,sala, copa, coz, sala,deTV,despensa, salão defestasc/
churrasqueirae BWC,g�m paradois carros, pisode ardósia,
ceràneo.eqtosc/capê,mraoa ruàJoãoGa1osStein, 1237, R$
85.CXXl,ooCf.Jitédaou R$ 68,CXXl,oomais203pesta;:õesdeR$
226,89, naCEF, rujosaIdoCJe..€dcrrestadataédeR$17,CXXl,OO
-aceitac:asa atéR$40,CXXl,oo,desdequeo terrerotemamasde
1,CXXl,00m2

BARRA DO RIO CERRO - casa mista c/ 154,00m2,
terreno com 450,00m2(15x30) 4 qtos, sala, copa,
coz, BWC, despensa, garagem, mais um rancho
com 24,00m2, murada, Rua Augusto Germano J,

Hanemann, nO 109 - R$ 45,000,00 - negociavel,
aceita contra proposta,

•

• ••

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

vilson@parcimoveis.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

"

•

CASA EM AlVENARIA'- c/ 2 quartos e

demais dependências, Vila Rau, R$
180,00

LOCAÇAO
I

CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

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

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

"

• CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e,
demais dependências. Rua José

Martins, Três Rios do Norte, R$180,00.

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Rua José

Martins, 4305, Três Rios do Norte, R$
250,00.

"

•

CASA EM ALVENARIA - c/ 3"Quartos e

demais dependências. Rua Ângelo Júlio

Baruffi, 227, Ilha da Figueira, R$
350,00.

• APARTAMENTO - c/ 1 suíte + 2 quartos
e demais dependências, Rua Fritz Bartel,
Res. Reinaldo Bartel, R$ 350,00.

"

•

•

Fone 371-2357

BARRA RIO CERRO - CASA DE MADEIRA COM PAREDE

DUPLA, COM 88M2, 3 DOR-MITÓRIOS E DEMAIS DEPEN
DÊNCIAS. RUA WALTER STEINKE R$ 39.000,00

BARRA RIO CERRO - 2 CASA EM ALVENARIA COM
104M2 E 73M2. RUA JAIR BAUNGARTEL R$ 75.000,00

RETORNO GARANTIDO

TERRENO C/540M2, 3 CASAS
EM ALVENARIA. TODAS ALUGADAS.

R$ 95.000,00

RIO CERRO II - Chácara com 70,000,00m2
(70x1000), casa alvenaria com 345,00m2,
4qtos, 2BWC, copa, coz.garagern dois carros,

lavanderia, churrasqueira, forno à lenha, mais
outra casa em madeira com dois qtos, sala,
coz. BWé, garagem, mais dois ranchos um

com 21,00m2 e outro com 15,00m2, 3

lagoas, terreno c/cachcetra 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$ 12,00000

•

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

•

A FIGUEIR4
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. Rua José Emmendoerfer (Prõx.
Marechal) . Aptos. riº 101, 106 e

305, c/123m' . suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de R$
48.814,00 e assumir parcelas de
R$ 990,00 corrigidas pelo Cubo

306m2, com suíte + � qtos, dep. de
empr., Z gar. e demais dep. Edificio
c/ grande Salão de Festa, chur.,
sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e playground. Preços de:

a partir de R$ 220.000,00 cf
acabo interno

Marcatto/ esq. com Clemente
Baratto . Salas comercial executí

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

partir de R$ 400,00

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

garagem. R$ 45.QOO,00

. ÔNIX· Rua Jorge aeer a,
. apto el 135m2, 2 vagas gar.
Semi-moblliado. R$103.000,00

<'

BARRA .00 RIO CERRO· Rua
Pedro Winter, c/ 390m2: R$
17.000,00

CONDOMíNIO AZALÉIAS •

terreno el 650ryl2. R$ 38.000,00

...

Residência Nova no bairro Vila

Lenzi . em alvenaria, c/ aprox.
98m2• Rua Victor Rosemberg.
Valor R$ 58.000,00

Terreno com S,04m2. R. Maria f.
Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. R$ 16.500,00

ALUGA·SE OU VENDE·SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

el 1300m2 e terreno el 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.

VILA RAU - sobrado
germinado c/
2qtos, eoz., bwe.

I

Rua· Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175

parco R$119,67cl
CEF.

UTORALEM

PiÇARRAS

Apto. nº 303, el 171m2, em

, eonstr.- suíte + 2 qtos, sala

estarIjantar, bwe social, cozinhai

ehur., sacada, área de sefvço, el
2 vagas de gar.; Prédio e/qUadra

poli esportiva, salões de festa

Rua Nereu Ramos. R$

120.000,00· Entrada� R$

60.000,00 + 10x R$ 6.000,00

corrigidaspelocub '

r------------,
, LOCAÇÃO'RESIDENCIAL

"

,. Ed. Amaranthus - suíte + 2 qtos, dep. ernp. - R$'1.100,00 I
.

,. Ed. Dianthus - 1 suíte + 2 qtos, cj móveis de'
,
cozo e lav.. Centro· R$ 800,00 /

• Ed. Aster- 2qtos j 2wc ede'mais dep. R$ 380,00 I
,. Ed. Alberto Marangoni . 2qtos j 2wc e demais,dep. R$ 380,00
,. Rio Molha· casa alvenaria, rua Adolfo Puttjer, I
'409, cj 04 quartos e demais dep. R$ 550,00 ,• Vila Lenzi - apto, rua Antonio Carlos Ferreira,

'950, cj 02 quartos e(demais dep, R$ 290,00. "

• Ed. Hortência . R. José Emmendoerfer, 1549,
'APto cj 01 quarto e demais dep., cj garagem. R$'
'300,00 , o

• Ed, Phoenix- Centro - R. Barão do Rio Branco,

'480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos edemais dep.1
A partir de R$ 600,00.
,. Apto (Próx. Doce Mel) cj 01 quarto e demais I
,dep. R$ 320,00. I• Ed. Schiochet - R. Barão do Rio Branco, Apto cj
'01 suite + 2 qtos e demais dep, R$ 450,00 I
, LOCAÇÃO,COMERCIAL I
I. Ed. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, 532· salas, C/I40m', 12 andar- R$ 400,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532· salas, c/I
'40m2, 2" andar- R$ 350,00

'

I
'

• Ed. Érica· R.'Guilherme Hering, 70· loja térrea,

,cj 55m2 - R$ 300,00 I o

• 'Edo Hortência - R. José Emendoerfer, 1549·1

, s�a térrea - 36m' - R$ 200,00 I o

,• Ed. Tower Center· salas de 101m2 a 138m2, C/Igar, R$ 400,00 a R$ 600,00

,. Centro. Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594 '1'
salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,00/250,00
,. Loja térrea - R. Preso Epitácio Pessoa, cj 230m' I
,- R$ 1.900,00 ,• Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, de 30

'a 48m'. R$ 300,00 a R$ 470,00 ,
,• Terreno· Rua 25 de Julho (ao lado campo de

Ifutebol). R$ 220,00

I• Corupá - sala comercial cj 220m2• R: Roberto I
I

Seidel, 1217. R$1.000,00
,

VENDAS RESIDENCIAIS· I
I

,. Centro - Casa c/164m'. Terreno c/900m2 - R.'
, Mal. Deod<;>ro. R$ 211.000,00 (próp. p/ comerCiai).,Aceito parte pgto, 1 apto central, 3 qtos

,. Casa em alvc-Charnpagnat- R. Celestino Depi,ne,'
'394 -cj 200m2 de área const. cj suíte + 2 qtos e, "
demais dep. - R$130.000,00

,. Apto, 1 quarto, sala, coz., área de serviço. R:,
Jorge Lacerda, 169. R$ 32.000,00 .'

,. Vila Lenzi . sobrado em alv., c/250m2 (suíte + S'
,qtOS)' R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00 I• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep.· Três Rios

'da Sul. R$-35.000,00 I
• Ipanema/Meia Praia- Rua 444, n2 326. Sobrado,
'c/290m2, terreno c/ 828m', suite": 3 qtose demais I
I dep.

+ edícula, c/ 2 gar. e suíte. R$ 106.000,00 I• Amizade- Casa nova, alvenaria, cj suíte, 2 qtos,

I sala estar, copa/cozinha, lavanderia. garagem. I
Aceita finan. bancário. R$ 78.000,00
,. Vila Lenz!- casa nova, alvenaria. R$ 58.000,00 I
,• Apto na Rua Bahia, alto cj suíte + 2 quartos e Idemais dependências (sacada cj churrasqueira).

, R$ 62.000,00. I'
I• Cond. Res.das Azaléias, terr�no cj 677m2• R$,

•

38.000,OO{
I VENDAS TERRENOS . I
1 ••Terreno em Ubatuba- Praia Grande, c/490m2• R$I •

'8.000,00 I• Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro

"C/3.500m2.R$125.000,00 I o

• Terreno- R. Marajó . Ilha da Figueira- c/450m2
'-R$35.000,00 I
,• Terreno- R. José Aguinaldo de Souza, 170· 720m',-R$35.000,00 j

I'. Terreno em Guaramirim, local nobre para residên.' I

cia. R$ 22.000,00 '

,. Terreno c/ 420,OOm2• R. Marcelo Barbi -Jardine'
,
Lenzi - Vila Lenzi - R$ 28.000,00 ,• Terreno c/786m' no Cond. Azaléia· R$ 58.000,00
L J

r-----------��--�---,

CORUPA ,
,
,
,
I
,
,
I

I .Casa de madeira. Rua 25 de Julho, nº68 . Seminário. R$ ,
L33.000,00 ..J \

�--�---------�-----

• Casa de madeira com 136m2, 2 anos, 4quartos, sala, cozinha,
1 bWc,' 1 garagem, terreno, com 800m2. Bairro Isabel. R$
38.000,00
• Casa de alvenaria com 282m2, sendo suíte, 3 quartos edemais
dependências. Bairro Centro. R$145.000,00 (Aceita imóvel em

Jaraguá)
• Casa de alvenaria com 200m2, sendo 3 quartos, 2 bwe, 1 vaga
de garagem, terreno com 360m2. Bairro Seminário. R$ 90.000,00

�LUGA
,-

GALPÃO INDUSTRIAL'
com 3"30m2 - R. João

Januario Airoso.

R$ 800;00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImobiliáriaMenegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

IMOBILIARIA

MENEGOnl (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 5,45 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.
I

•

==VENDA== 5412 APARTAMENTO - AMIZADE - CaNO. 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== 5399 CASA SOBRADO - AGUA VERDE - RUA GUILHERMINA
• PEREIRA LIMA 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 PANORÁMICA
Área do terreno 430.00m2 Área Benfeitorias 232.oom2 Preço venda: 155,000.00

==VENDA== 5415 APARTAMENTO - CENTRO - RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA
APARTAMENTO COM 01 SUíTE + 01 QUARTO DEMAIS DEPENDÊNCIAS 01
GARAGEM NO EDiFíCIO JARAGUÁ. OBS: FICAM COM MOVEIS COZIf'JHA,
LAVANDERIA, BANHEIROS, QUARTOS. ACEITA CASA OU APARTAMENTO DE

MAIOR VALOR
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 80.00 m2 Preço venda: 61,000.00

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

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

==VENDA== 5335 TERRENO - JARAGUA 99 - RUA 1057 - ESQUINA COM 1053
VEN'DE-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== 5404 SOBRADO
SAO LUIS -

-

RUA ANTONIO J. MACEDO
*** IMPERDíVEL*** LlN!;JO

SOBRADO COM 220,OOM2 01

SUíTE, 02 QUARTOS,
ESCRITÓRIO, 02 GARAGENS,

DESPENSA, SALA 02

AMBIENTES, SACADAS,
ESPAÇO PARA PISCINA E

JARDIM EM LOCAL
PRIVILEGIADO.

,

ACEITA-SE CASA OU
APARTAMENTO DE MENOR
VALOR OU AUTOMÔVEL
COMO PARTE PAGAMENTO

Área do terreno 536.16 m2 Área
Benfeitorias 220.00 m2 Preço

venda: 140,000.00

• •

CRECI N" 550-J

{?�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul

••
•

•

==VENDA== 5398 CASA SOBRADO - CENTRO - RUA JORGE LACERDA,
515 - SOBRADO DE 380,00M2 COM 05 DORMITÓRIOS, 03 .s .

BANHEIROS, 02 SALADAS, GARAGEM PARA 03 CARROS, ÁREÁ1)E
FESTA,' DESPENSA. Área do terreno 360.00 m2 Área Benfeitorias

380.00 m2 Preço venda: 200,000.00

•

==VENDA== 5378 TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - RUA PADRE ALUISIO

BOING - VENHA DESFRUTAR' DE AR PURO, ADQUIRA UM LlNDO
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO JUNTO; A NATUREZA OU PARA UMA

PEQUENA CHÁCARA, LoéALlZADO PRÓXIMO AO NOVICIADO NA BARRA

DO RIO CERRO COM 10.800,00M2. APENAS: R$ 36.000,00 ou

ENTRADA DE R$ 12.000,00 + 60 PARCELAS DE R$ 400,00
Área do terreno 10,800.00 m2 Preço venda: 36,000.00

==VENDA== 5356 TERRENO - TRES RIOS DO SUL - RUA CONRADO

ERDEMANN. TERRENO COM 3675 M2;LOCALlZADO NA RUA CONRADO

ERDEMANN,42,00M FRENTE 45, 71FUNDOS 87,50 LADODIREITO. 87,50
LADO ESQUERDO.

'

I

Área do terreno 3,675.00 m2 Preço venda: 110,000 ..00

==VENDA== 5402 TERRENO
TRES RIOS DO NORTE

RUA N;897 TRES RIOS DO
NORTE

TERRENO;71,74M X627,27.=
45000M2

RUA N;897 TRES RIOS DO
NORTE.

Área do terreno 45,000.00 m2

Preço venda: 100,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cód. 1167 - Casa so
brado em alvenaria

com 200,00m2 - 3

semi-acabada - Ter

reno com 352,50m2 -

R$100.000,00 - Ne

gociável com imóveis

de menor valor - car-

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

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

pleta - Terreno com fundação para casa com 180,00m2 - Rua

Lateral Olimpio José Borges - R$16.000,00 - Negociável.

Cód.1181 - Casa mista com 420,00m2 - 04 quartos - 02 suítes - 03

bwc - 02 garagens - sala - copa - cozinha - lavanderia - depósito
- despensa - jardim - Terreno com 450,00m2 - Rua Plácido Afonso
Raussisse - R$90.000,00 - Negociável com carro ou casa de me

nor valor.

VENDE-SE
AMIZADE - GUARAMIRIM

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

garagem - sala - cozinha -

área de serviço - Terreno com

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

R$30.000,00 + parcelas - sal
do devedor R$15.000,00.

� .�����I.�.��.�?�? CADERNO PARCIMÓVEIS �����?I.�;.?�.�.�i.O.?�.��.o.�
•

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

if373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga; 137 - Centro

GUARAMIRIM - se

rancho@parcimoveis.com.br

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

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

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

Henrique Friedmann - R$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 - varanda - 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.

•

Cód. 1159 - 2 Casas madeira com 200,00m2 - quarto - sala -

cozinha - bwc - Terreno com 520,00m2 - RuaErnesto Piseta
- R$50.000,00 - Negociável.

VEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS.
-I
111
O
o
O
lJ
O
o

Cód. 11 �1 - Casa em

alvenaria com
1 05,00m2 - 04 quartos •

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

� 450,00m2 - Rua João
I

Bona - Lateral -

• R$40.000,00 - Entrada
R$30.000,00 e assume •

financiamento - Saldo
devedor R$10.000,00.

Cód. 1059 - Casa em

alvenaria com

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

garagem - sala - cozi
nha - lavanderia - chur

rasqueira - Terreno'
com 420,00m2 - Rua
João Sbtter Correa .

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

VENDE-SE
DIVERSOS BAIRROS - GUARAMIRIM

Cód. 1168 - Casa madeira com 90,00m2 - 3 quartos - 01 bwc -
"

cozinha - sala - varanda - Terreno com 401, 18m2 - Rua Ermínio I

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

Cód. 1084 - Casa em alvenaria com 11 0,00m2 - 02 quartos - 02

bwc - copz - cozinha - jardim - lavanderia - sala - varanda
Terreno com 750,00m2 - Estrada Bananal do Sul - Bairro Beira �
Rio - R$25.000,00 - Negociável com imóveis próximo do centro

em Guaramirim .

• • •• • • •

,

MARIMAR IMOVEIS
E-mail: marimar@netuno.com.br

Ü
LU
cc
(.)

MARIMAR
IMÓVEIS

Atendemos de segunda a sexta: 8hs às 12h_s e
'14hs às 18hs. AQS sábados: 8hs às 12hs.

Rua Fritz Barte/, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Mariso/
i�
Associação das Imoblliarlas

Fone/Fax: 275-0051

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

TERRENOS:

r------..,

I Vieiras
- Ref. 13 - Com área

de 600,00m2 próx. a creche.
Valor R$ 25.000,00 (negoci
áveis).

• Barra do Rio Molha -

Ret. 11 - Lateral da Rua Ana

Zacko, c/ 774,OOm2, na Rua
Frederico G. Schimitz, (boa
visão). Valor R$ 25.000,00.
(Aceita-se' automóvel e

caminhão, como parte
de pagamento).
Baependi - Ref. 50 - Com

• área de 11.103m2, próx. a
Metaíurçlca Trapp, a aproxi
madamente 800m da Rua
Pref. Waldemar Grubba.
Pussui casa e rancho de

madeira; lagoas de peixes.
Valor R$ 170.000,00
Amizade - Ret. 74 - Com
área de 325,00m2. Valor R$
13.000,00 (Próximo ao Sa-

• t..!ã�mizade) ..l
r------..,

I Aluguel I
I
* Sala Comercial com apro- I• ximadamente 115,00m2•

I Valor do Aluguel R$ 385,00 I
I p/mês. , I
I * Apartamento com suite I
I mais um dormitório e demais I

.. I dependências. Valor do I
LAlugu�R$ 550,00�mês .

..l

I
I
I
I
I�����;:J
I Amizade - Ret. 68 - Casa Iem alvenaria com 03 dormi-

I tórios e demais dependênci- I
I as, Valor R$ 28.000,00. I(Aceita-se parcelamento).
L ..l
r.-------:1

I ..." '."'-""_' _. I

II �".,_ II\ i�.

I I
I I
I Barra do Rio Molha - Ret.1
I 77

- Casa em alvenaria com I140,OOm2, sendo 01 suíte, 02
I dorimitórios e demais depen-I
I dências. Valor R$ 43.000,00'1(Aceita-se parcelamento.)
L ..l
r-------..,

I
Barra do Rio Cerro - Ref. 26-1Casa Mista, com 02 dbrmitórios.e

I demais dependências. Valor R$I
I 24.000,00. IAmizade - Ref. 70 - Casa em

I alvenaria com 140,OOm2, terreno I
I com624,0Qm2.ValorR$41.ooo'OO·1
L(�_��R.!_20.000,00) ..l

-------..,
,=

I
I
I
I

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

I Parque Idustrial. Ótimo p/ inves- I
I timentos. Valor R$ 95.000,00. IAceita como parte de pa
I gamento casa ou carro até I

I I R$ 30.000,00.·ldeal p/ inves- IVila Lenzi - Ret. 48 -

co� Ltimentos_Qo�ção)__ ..lárea de 74,17m2, 03 dormitóri r
_ �

..,
I os e demais dependências I I Vila Lalau-Ret67 -Corn área I
LValor�$ 50.000,00

__ ..l de 240,00m2, com sala comerei-

SOBRADOS: I ai de aproximadamente 40,OOm2, I
ri

- - �

il I e residência com 04 dormitórios I
I I e demais dependências. Valor

I I
I R$ 98.000,00. (Aceita-se casa I
I até R$ 60.000,00, como parte I

I I de pagamento.)
L ..l

I I SíTIOS:

I����;,;;;;;;;;;;,;,;,;;;--..I r:
- - - - - -

-..,

I Figueira � Guaramirim Ref. 78. Coas- I I
Três Rios do Norte - Ret. 371Com área de 23.400m2, com

I trução Mista, com área de 367,OOm", I I I50% plana;com nascente de
serdo0400rmitórios,02suítes,03tMc,

lágua. Valor R$ 53.000,00 II��de empregada e �de's I Schroeder _ Ret 71- Com área
���, possui pecna, area

I festas com churrasqueira. Valor R$ I I de 27.500,00m2, pussui uma]
I 80.000,00.Acei1a-setroca por um sítio I I casa em alvenaria, plantação deide menor valor ou parcelamento.) palmitos. Valor R$ 50.000,00
L - - - - -m.iml..lIDILm'mmm

-

mi.iIIB.�..lalil:!.IIElEl••Bnmm.iI&J.mlm!!llnmB

rBarra do Rio Ce� - Ref. 62'"
I - Terreno comercial na Berta I
Weege com 560,00m2, com II casa em madeira. ValorR$

I 40.000,00. (À aproximada- I
mente 200m da Malwee).

L .J

APARTAMENTOS:

r.1ii"iiiii�iiii

DIGA
PLANOS EM ATÉ 120 MESES

Opçlo n. Prost;t(;ÔftS 3(6
conttJmpl:tçio "confemplaçAo·

RS 30.000,00 RS 160,62 -.

RS 40.000,00 RS 214,16"

,RS 25.000,00 R$ 50,000,00 R$ 267,70 ..

RS 30.000,00 RS 60.000,00 RS 321,24"

jR�:'�5.?�.� ����O.:?� ,_��,��!..:
Co.sulte outr•• opções d. planes é credKos

• Após 8 contemplação. 8S parcelas serão recah:iiládíJ!
d$- a-ootdo com O novo CtédIIO

.... TlU8 de adesão de '1% cobrada juntamente com
a pfimeka parcela

Um plano com condições muito especiais, elaborado especialmente
para quem paga aluguel: Enquanto estiver pagando aluguel, você
tem a possiblidade de pagar somente a metade da prestação

do consórcio de sua casa própria,
• Sem jUros • Seguro Desemprego· Seguro de Vida

• Sem intermediárias, 25% do seu crédito pode sei usado para lance
•

Disponivel também para quem já póSsui financiamenio imobiliário

Ga.... ConsórcIo
'VBatfistella
QUEII CONHECI!. COIIFII!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DÊ ESTA SEGURA"CA PARA SUA FAMíLIA..:»

õiêfõ Sego ro•

* 01 suíte, 02 dormitórios
* Sacada com churrasq�eira
* 01 ou 02 vagas de garagem
* Salão de festas '

* Play-ground
* Localização: Vila Nova
* 7 andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

•

REF. 104 VILA NOVA-'R. 727 - Heini Behling, s/nº. Terreno c/420m2 e

casa c/300m2, 1 suíte, 2 qtos, sala, copa, coz., bwc, lav., gOL p/2 carros,

piscina e sacadas. RS 110.000,00. Aceita casa de menor valor e carro

Rei. 06 CENTRO- Ruo Exp. Cabo Horry.Hodlich.
Terreno c/367,50m1 e coso cf 179,50m1, 3 qtos,
solo, copo, coz., lov., bwc e goro RS 110.000,00.

PrópriopiClínica ou Escritórios

TERRENO
RES. MIRANDA
BARRA RIO CERRO·

ENTRADA+
PARCELAMENTO EM 24X

OU PELA CAIXAJOÃO PESSOA - cl1 suíte, 2 qtos, solo, copo, cOZ.,
,

bwc, lov. e garagem.
RS45.000,00

TERRENOS
,

VILA LENZI
Terreno cf 892m2•
RS 25.500,00

l'-erreno cf 671m2•
.RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUS
TERRENOcf 282,OOm1e coso de madeiro cf

84,OOm1• Ruo Heleodoro Borges, próx. Duas Rodos.
RS 40.000,00 negociáveis

Rei. 1002 VILA LALAU- Próx. Solõo Vieirense.
Sobrado c/ luíte' + 3 qtos, cf 340,OOm1. RS

70.000,00 Aceita apto ou casa de menor

vaIar, carro e parcelamento.

•

CHãve

(

A

VOCEPODETERUMA,
BELAVISTA

ti vlrr�

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

I Salão de Festas - Playgrond - 7 Pavimentos,
cf elevador - Financiamento direto cf a

oconstrutoro. Ótima localização'

EDIFICIO MONACO

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

ground, ótima localização,
Pcrcelornento direto cf a construtora.

-

LOCAÇOES
-7 APTO 01 SUíTE+03DORM" 02 BWC TODO MOBILIADO
ÓTIMO ACABAMENTO - CENTRO
-7 SALA COML, - CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1085 SL 04 Cf 390M2
-7 SALA COML. - CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1085 SL O 1 Cf 55M2
-7 SALA COML. - CENTRO - AV. MAL. DEODORO, DA
FONSECA, T 594 SLS 6- 10- 12- 14 PROX. MACOL
-7 SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCADO, 265
SALAS 2-'5-6-7
-7 SALA COM L: - CENTRO - RUA: JOÃO MARCADO,
SALA 407 - 4 ANDAR - ED. TOWER CENTER
-7 ÓTIMA SALA COML EM FRENTE A CRECHE E ESCOLA
80M2 VALOR 330,00
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Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se
(

achave@netuno.com.br (

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

• 11::l';f1l180l!'Jr - SI3i\QVlJI OH8N'v'1::l - SI3i\QVlJI
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•

APTO ANITA GARI BALDE - 1
• por andar, com ou sem acabamen

to, suíte mester, 2 suítes, 2 salas +

dep. Area total 392m2• R$
, 115.000,00 + pare.

- cf 2.qtos, 1

sala, sacada,
�

COZ., bwc,
lav., área de
87m2. R$
20.000,00

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

CADERNO PARCIMÓVEIS ���::�?'.��.?;.�.�i.O.?;.�?�� .

TRES RIOS DO NORTE - casa cf 3 qtos,
1 sala, 1 COZo R$ 15.000,00 + pare.

João Pessoa -
.. Casa de olv. 2 qtos,

sala, COZ., bwc, lov. R$ 25.000,00

'.",

Vila Rau - casa alv., 3 qtos, sala,
COZ., bwc. R$ 37.000,00 negociáveis.

r'

Centro - terreno Rua Adélio Fischer
c/ 700m2• R$ 85.000,00

FIGUEIRA - casa olv., cf 1 suíte, 2

qtos, 2 salas, COZ., dispenso, lov., gor.
Rua 426. R$ 79.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
Rua da Paz - lateral, cf 1

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

240m2. R$ 110.000,00.

Reoltza "eu; ,,_/�"

ir 275-0510
Plantão 9987-1004
Av, Mal. Deodoro,1085 - sala 1

Jaraguá do Sul· se
VIEIRAS - terreno cf 848m2, próx.
Kienen Bebidas. R$ 28.000,00

OfERTA
SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO. NEGÓCIO

e

om estoque, em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00

SALA COMERCIAL - cf 247m2, Rua Pref.
Woldemor Grubbo, próx. Rec. Morisol.

VILA RAU - cf 3 qtos, 2

salas, coz., bwe, lav., ehur. e

gar. Terreno cf + ou -

570m2.
R$ 49.000,00

•

• •. : ...

VILA RAU - c/ 1 suíte, 2 dorm., 2 salas, 1

sala c/ lareira, eoz., lav., sacadas, energia
solar. R$ 100.000,00 ou R$ 60.000,00 +

pare. R$ 495,00 5D R$ 40.000,00.

CENTENÁRIO
- R. Alwin

Otton, 190, c/
2 suítes, 2

qtos, 2 bwc, '2
salas + dep.,

c/280m2
construídos. R$
90.000,00

VILA LENZI -

Caso olv, 1 suíte,
2 qtos, bwc, salas,
COZ., rnob., lov.,
portão eletrônica.
R$ 75.000,00
ou R$
62.000,00 +

.parc. R$
249,00 SD R$
13.000,00

SAO LUIS -

Sobrado c/ 1

suíte + 3 qtos,
2 salas, coz.,

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

115.000,00
ou R$

70.000,00 +

pare.

- -

LOCAÇAO GALPOES
'INDUSTRIAIS •

.

Área 01 • 201,10m2 • R$ 500,00
Área 02 - 732,64m2 - R$ 1.400,00
Área 03 - 247 ,07m2 - R$ 1.800,00
Área 04 - 202,31m2 - R$ 500,00
Área 05 - 310,23m2 - R$ 600,00
Área 06 - 3.500,00m2 - R$ 6.300,00

Localizado na Vila Baependi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REPRESENTANTE

Macro Economia Distribuidora de Alimentos

seleciona representante comercial para atuar na

região de Jaraguá do Sul e adjacencias

Requisitos:

� Possuir veículo próprio ou moto;
� Possuir experiência em vendas.

Interessados comparecer para entrevista dia 29/
05/03, quinta-feira, das 13:00 às 16:00hs no

Posto do Sine, Av. Getúlio Vargas, 577 - Centro,
Jaraguá do Sul. Contato com Sr. Tomazoni,

fIIIII- •

ImOVelS

ÁGUA VERDE - procura-se casa

pj alugar. Tratar: 370-6110.

ALUGA-SE - quartos mobiliados.
Tratar: 370-35'61 cj
proprietária.

ALUGAR - casa pj alugar, 3

qtos, sala, COZ., garagem,
murada. Pago fiança de três

aluguéis. Tratar: 9125-2722.

ANA PAULA - vende-se, grande,
4 dorm., Coajas. R$ 35.000,00.
Tratar: Rua das Flores, 239 cj
'Ana.

ANA PAULA - vende-se, 4

Clio ExpreSSlon
_co_m_�_ox_a_d_e_Q%��'·bm.
lancamento Clio Authentique

2portas 1.0 BV.-

KS17.990;J

dorm., Coajas. R$ 22.000,00.
Tratar: Rua das Flores, 239 cj
Ana.

BARRA DO RIO MOLHA - vende

se, 2 pisos, 15 peças, pontada,
terreno cj ,600m2• R$
35.000,00. Tratar: 370-7594.

BARRA VELHA -' vende-se,
sobrado, cj 3 suítes, 1 qto, 2

salas, 2 bwc, COZ., área de festa

cj churrasqueira, garagem pj
3 carros, rua cj calçamento,
proxrrno à lagoa. R$
200.000,00. Interessados
solicitar fotos pelo e-mail
sttm@bol.com.br

BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, cj 60m2, mobiliada,
na praia. R$ p.OOO,OO.

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRlSA
NA MIlHOR lOCA"ZAÇ�O

DI JARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salás Comerciais,

(Com diversos metragens)

Consulte nossos
prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070
CONSTRuStL ti

"Inovando Conceitos de Vida" �
Tratar: 371-6238. Tratar: 275-3070.

CENTRO - vende-se, de alv., 3
dorm, 1 suíte, COZo

mobílladada, dep. empregada,
despensa, área de festas cj
churrasqueira, garagem pj 3
carros, prôx. Duas Rodas.

CENTRO - vende-se, de alv., 2
pavimentos cj 300m2, 4 dorm.,
1 suíte, 3 bwc, dep. empregada,
garagem para 2 carros,

aquecimento a gás. Tratar:
275-3070.

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

'idlCUlli,*,
I RENAULT

(1) IPVA Integral 2003 para toda Linha Renauít. Exceto para Vendas direta e Via Internet (2) conoções de taxa 00 Juros de 0% ao mês paro CI_ioJ Hatett e cnoseean Exp-esslon-'LO W. válida até :;11 f 0511003. FI nanclamentc coe {Créõltn Direto ao cmsumtoor j com entrada oe 60%. dO valor .co veicula +saldn

�n""'CladO em tzvezes sem Juros + IOF. Financiamento Pertault através da CI<�. de Crédito, Plnanctamereo e Investimento Renauít do Brasil. T�a' .de-auertura de Crédito (TAC ) nãa Inclusa. Crédito sujeito a análise e eorovaçáo de cadastro. cmdtções válidas na data de oubücaçáo deste anuncia ou enquanto
Lr�rem os- estaques. (3) Preço para p'!9amento à vista e/ou com o financiamento aqur prop�sto do NCNú Renant cao Aatttenttque 2 portas 1.0 8V:200312004 sem AlrBag DurAo,.cor sólida, sem opcionais. Preço válida somente para a aquaição ocvercuro pela tntemet.com rrete. Inclusa paratodc a Brasü. A plntut3

m:taIlC� será ��res":lda ao preço do veicula. Condições válidas até 31 /0512003 ou e�quanta cursrem .OS estoques. �ara _miJIO�S inr�nna.çMs. consulte sua ccncessroriárta Ren.aut. Fotos para fins putnlcltános. Alguns.ltens mostraocs e/ou mencionados neste material publicitário são opcionais e/ou referem � se a·

�ers03es especificas. A Renautt da BraSI! reserva - se ao ulreitc de altera- as especificações desses veiculas sem eaec previa. U5 vetcutcs Renault estão em contonntcace com o PROCONVE - Programa de õomote de POluição da Ar por 'v'eICUOS Atmmctores. Clnt':l5 de Segurança em conuoto com Air Bags�alvam vtoas

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave
.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAf
348 ·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370-6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

'vl:MOBllIÃRIA

REF 45 - VILA NOVA - Apto com 02
dormitórios. R$30.000,00 e assumir

parcelamento

REF59 - SÃO LUIS - (asa com 03 dormitórios.
R$ 65.000,00

C047 - ,ENASCENÇA - (asa com 01 suite,
02 dormitórios. R$120.000,00
*'

- •.

1(" 'J!!

REF36
CENTRO -

Ed. Dona
Alzira;. com
01 SUITE, 02
DORM
.R$60.000,OO

REF 02 - CZERNIEWICZ - (asa com

220m2 área construido contendo 01 suite, 02
dormitórios.R$ 85.000,

REF 21 - AMIZADE - Loteamento

Blumengarden. (asa com 01 suite, 02
dormitórios. R$90.000,00

REF 66 - SÃO LUIS - (asa contendo 03
dormitórios. R$65.000,00

REF 66-
CENTRO -

Ed. Izabela .

(ontendo 01

suite, 02
dorm.
R$69.00O,OO

REF 31 - BAEPENDI - Ed. Gabriele, apto
contendo O 1 suite, 02 dormitórios. R$
65.000,00

REF 44 - CAMPO SAMPIEROc (asa nova

contendo 01 suite, 02 dormitórios.
R$140.000,00

REF 32 - CENTRO
Ed. Florença - cf 1 dormitório.

R$43.000,OO

2102 - VILA RAU - Rua 366 - Terreno cl
450m2, e constr. cl 180,OOm2. RS

50.000,00

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

í

• CASA de ALVENARIA com 02 PAVIMENTOS, medindo aproximadamente
290,00 M2, CONTENDO PONTO COMERCIAL NA PARTE TÉRREA. LOCALI·
ZADA Á 700,00 METROS DA PRAIA, NO CENTRO DO BALNEÁRIO DE PI

ÇARRAS. R$ 90.000,00 ou ACEITA-SE TROCA POR CASA EM JGUÁ DO
SUL.,

• 'CASA de MADEIRA C/ 48,00 M2 (8X6). TERRENO C/ASO,OO M2 (lSX30).
LOCALIZADA NA RUA EMÍLIO 'RECK, LOTEAMENTO BRAÇO do SUL, em

SCHROEDER. R$ 6.000,00 (ASSUMIR FINANCIAMENTO).

• CASA de ALVENARIA C/40,OO M2 + CASA de ALVENARIA C/ 80,00 M2,
TERRENo C/ 450,00 M2. LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO ALDROVANDI,
BAIRRO RIO MOLHA. R$ 16.000,00 ou ÀCEITA-SE TROCA POR CASA em

GUARAMIRIM.

• GALPÃO PRÉ-MOLDADO C/ 770,00 M2, LOCALIZADO EM TERRENO Cf
2300,00 M2, IDEAL PARAMETALÚRGICA. SITUADO NA RUA FRANCISCO

WINTER, FUNDOS ESTÁDIO G,E JUVENTUS, BAIRRO JGUÁ ESQUERDO,
R$ 250.000,00.

-,

VENDAS

SÁBADO,24 de maio de 2003

2129 - VILA LALAU - casa de alv., cl
142m2 e terreno cl 594m2• RS 88.000,00

2126- VILA RAU - Rua JOaqGi�!N�bUCO,
casa cl 92m2 e terreno cl 300m2 RS

43.000,00

!�. I :-.._- '.�

2109- SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Lavin
- Casa cl 124,OOm2 e terr. cl 360,OOm2•

RS 25.000,00

2091- CENTRO - R. Erich Mielke, 63,
terreno cl 480m2 e casa cl 170m2 RS

110.000,00

M�.Mi ._��--
1000 - NEREU RAMOS-lol. Murara, c/386,00m' R$ 12.000,00
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/ 480,60m' R$ 16.000,00
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot. Primavera, c/ 469,3Sm' R$ "2.000,00
1035- ÁGUA VERDE· Terreno c/ 600m' R$ 25.000,00
1036 ·ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno c/21.331, 16m' R$ 100.000,00
1037- VILA NOVA' R: Domingos Dernarchi-, terreno c/562,00m' R$ 35.000,00
1040- ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,OOm' RS 16.000,00
1041- ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Felix Richert, 406,OOm' R$ 16.000,00
1045- NEREU RAMOS· l.ot. Zanguelini, área de 391,00m'. RS 13.000,00
1046- NEREU RAMOS· Lot. Zanguelini, área de 321 ,00m'. R$ 11.000,00
1047 - GIARDINI LENZI· Terreno c/ 637,70m'. R$ 17.000,00
1048- NOVA BRASILIA· Rua José Emmendoerter, terreno c/484,50m'. RS 38.000,00

IE"AS�_
2000- VILA RAU - casa de alv. c/ 117,OOm' e terreno c/ 2.407,00m'
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/150m' -terreno de 450m'
aceita nego c/ sala comI. no centro da cidade
2012 - CZERNIEWICZ - R. Anlonio Gesser, 113, c/ 160m' e terreno c/ 450m' (aceita nego c/ Apartamento)
2013 - NOVA BRASILlA - c/ área de 200m' -Ierreno c/1200m', aceita apto menor vaiar.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' -

2031- CZERNIEWICZ - ótima localização, c/ISS,OOm'
2034 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, c/ 326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa c/87,SOm'
2045 - GALPÃO COMERL. - R: Antônio Carlos Ferreira c/SOOm', terreno c/ 1218m'
aceita negociação
2050 - VILA LALAU - R. Ernesto Lessmann . casa alv., c/ 220m' e lerreno c/336m'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicocheili - casa alv., c/176m', terreno c/ 4S0m'
2063 -ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c/80m', terreno c/·SI8m'. R. Campo Alegre.
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller· Casa Mista c/ 130,OOm' e terreno c/ 364,OOm'.
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado C/186m' e terreno c/350m'
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/ 210m' e terreno c/4S0m'. Aceito apto menor valor.
2072 - VILA LENZI- R. Irmão Leandro, casa em contr., c/ 70m' e terreno c/ 494m'
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin(c/ 100m' e terreno c/ 360,72m', aceito apto
2076 - ESTRADA NOVA - R. José Picolli, c/870S,89m', c/ casa de mad.
2078 - OURO VERDE -. R. João Mass. Terreno c/ 345m' e contr. C/1B3,OOm'
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c/320m' e contr. C/ tOOm'
2081 - R. Preleito Waldemar Grubba - Servidão - terreno c/1600m' e casa c/ 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno c/ 336m' e casa c/170m', aceita neg.,
2083 -.ILHA DA FIGUEIRA e R. domingos da Nova - terreno c/ISOOm' e casa c/300m'.
2084 - CENTRO - R. Uruqual. Terreno c/ 360m' e constr. C/202,00m'.
2086 - TlFA MARTINS· R. Fredolina Martins n' 311, ter. c/720,00m' casa c/ 160,00m' e ed. c/SO,OOm'

aceita casa em Barra Velha
'

2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c/ 560,00"" e casa c/ 240,OOm'. R$ 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno c/32S,00m', casa c/4S,37m' RS 30.000,00
2094 - VILA LALAU - terreno c/ 87S,00m' e casa c/ 123,00m' , RS 75.000,00
2095 NERE\J RAMOS - R Angelo Floriani - tot. Zanguelini, Terreno c/ 78,OOm' e casa c/ 70,OOm'. RS 35.000,00
2097 - JGUA ESQUERDO -Rua Antonio Macedo, Terreno c/ 360,OOm' e casa c/13S,00m'. RS 85.000,00
2099 - GUARAM_IRIM - R: 28 de Agoslo - Centro - Terreno C/I.400,OOm' e casa c/244,00m' RS 180.000,00
2100 -ILHA DA FIGUEIRA· Morro Boa vsta- Terreno C/IOIS,OOm' e casa c/IOO,OOm' R$ 22.000,00
2101 - CENTRO - R. GuilhermeWeege, ótima localização - imóvel resid., c/ comércial. Sobrado c/700m' e terreno c/

'

S70m'. Valor a combinar.
2104 - MATINHOS.- PR - casa mista, vende-se ou troca-se por imóvel em Jaraguá.
2105 - STO. ANTONIO - R. José Vicenzi, casa c/ 200,OOm' e terreno c/ SSO,OOm'.Aceita nego c/ apto
2106 - OU�O VERDE - Terreno c/336,OOm' - casa misla c/ 1 OO,OOm' e edicola c/40,OOm'
2108 - TRES RIOS DO SUL - Rua Felix Richert, sobrado comI., c/ 336,00' e terr. c/384,OOm'.
2122 - TRÊS RIOS DO.SUl., - casa em alv. c/142,OOm' e terr. c/ 1O.880,OOm'
2123 - BLUMENAU - Area constr. 418m'. Vende.-se ou troca-se por casa em Jaraguá do Sul.
2133 - GUARAMIRIM - Casa c/130m' e terreno c/ 300m'.

!I!,�J3?...:_.�.E..F!.�..

t,JJl�MOS - rua Maria Madalena Lopes Santana, lerreno c/ 412,SOm' e casa c/ 98,93m' ,

""A�ARTAMgNTOAl
.

.

301S-JARDIM DAS MERCEDES - Apto. Vila Nova RS 21.500,00 + linanc.
3022 - CENTRO - Ed. Santa Terezinha

I R$ 80.000,00
3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova RS 26.000,00+ linanc.
SALA COMERCIAL
1Q.0 - ANTÔNIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,SOm'.

I[CfI
900

R$ 145.000,00
(em const.)

valor a combinar
R$ 80.000,00
R$160.000,00

RS 116.000,00
RS 120.000,00
RS 120.000,00
R$ 75.000,00

R$ 90.000,00
R$ 45.000,00
RS 48.000,00
R$ 35.000,00.

RS 70.000,00
RS 90.000,00
RS 30.000,00
RS 25.000,00
RS 130.000,00
RS 43.000,00
R$ 27.000,00
R$ 80.000,00
R$ 65.000,00
RS 75.000,00
RS 200.000,00
RS 45.000,00

R$ 30.000,00
RS 95.000,00.

RS 28.000,00
RS 80.000,ocr
RS 300.000,00
RS 175.000,00
R$ 60.000,00
RS 45.000,00

R$ 65.000,00

RS 3().000,00

ege, 116 ;. Edifício Bergamo • Centro\
�__,.,
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CRECI934-J

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br

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

� AMIZADE
• Lot. Blurnengarden, c/ 364 m'. R$ 23.000,00

� BARRA
• Casa em alv., loe. na Rua Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
• Casa. em alv., na Rua Berta Weege, 1637. R$ 58.000,00
• Terreno na Rua Camila Andreatta. R$ 30.000,00

� CENTRO
1057· Casa em alv., e/191,56m' e terreno e/l.050m'. Semi-acabada. R$
150.000,00
• Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva-e/l suíte + 1 qto. - R$ 65.000,00
• Apto. Ed. Lempreeht - RuaJosé Emmendoerfer, c/ 2 qtos e demais dep .. R$
55.000,00

� CHICO DE PAULA
'easa mista, el 125m' e terreno c/ 450m', 3qtos, copa, eoz., lav. disp.,
2bwe, garagem. R$ 32.000,00
=casa de alv., c/130m' e terreno e/454m', Rua Joaquim Francisco de Paula,
2358·4 qtos, sala, copa, eoz., lav., lbwe, garagem. R$ 45.000,00

� CZERNIEWICZ
1021- Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) e/2.548,91, 32x24,80

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

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

� GUARAMIRIM
• ALUGUEL· Rua 28 de Agosto- GALPÃO c/250m'. R$ :1.500,00 mês
, Casa c/144m' e terreno c/375m'· Rua Exp. Manoel F. Correa, 11, Vila I'ro@esso.

� ILHA DA FIGUEIRA
1006· Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área c/ 435m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00
1100· Casa em alv., c/ área de 160m', terreno c/ 450m', c/ divisão interna, 3
qtos, sala, copa, eoz., área de festas c/ ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 318· Ilha da

Rgueira. R$ 65.000,00
• Terreno e/450,OOm'. R$ 32.000,00

� JARAGUÁ ESQUERDO
'Casa em alv., loe. na Rua João Carlos Stein, 1237. R$ 85.000,00

� JOÃO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal, em 40m� R$ 25:000,00, em
condições a combinar

� NOVA BRASILlA
1064-A· Terreno sem benfeitorias, próx. Arte Laje, c/1200m', fazendo frente
piRua João Planinseheek, em 20m, c/ ôom de prof. R$ 85.000,00
, Sobrado com Sala Comercial, loe. na Rua João Planinseheek, 1733. R$
250.000,00

�TERRENOS
'Rua João Franzner, c/ 450m'. R$ 32.000,00.
'Em frente Cond. Azaléia, e/800m'. R$ 32.000,00
, RAU· Terreno no Lot. Renaeença. R$ 27.000,00

� TRÊS RIOS DO NORTE
'casa, rua Nilda Frieden Afim, lote 497, c/ 70m', 3qtos, eoz., 'sala, bwe e

terreno e/336m'. R$ 28.000,00

� R_IBEIRÃO.GRANDE DO NORTE,
CHACARA· área de 57.500m'. R$ 85.000,00

� VILA LALAU
'Casa com 260m'. R$126.000,OO

� VILA LENZI
, APARTAMENTO térreo- Ed. Floresta c/ 2 qtos e demais dependências.
RS 40.000,00 .

, APARTAMENTO 4' andar- Mobiliado· Ed. Floresta c/ 2 qtos e demais dep. R$
46.000,00
� VILARAU
*

Cas� de alv. com 110m'. R$ 55.000,00

1068 - CENTRO - Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
578. Casa em alv., cj2 suítes, 2 qtos, 2
escritórios, salajantarj estarjTV, sala íntima,
adega, chur., dep. empregada compl., lavanderia,
gar.p/ 3 carros e demais depêndenclas, cj prox.
350m2 excelente acabamento e bom gosto. Terrenç
cj 600m2• Preço e condições a combinar

.

/.

RUA WALDEMAR GRUBBA - (próx. a Rec. da Marisol)
Apto cj 160m2. R$ 90.000,00

PARQUE AQUÁTICO - com 6.000m2 de área cj toda
infraestrutura de parque aquático, em Schroeder I.

R$ 50.000,00

VILA LENZI - Casa de alv. cj 200,OOm' cj 3 qtos,
2 bwc, copa, COZo completa, sala estar, jantar gar.
pj 2 carros, dispensa e toda cortinada. R: Eupídio
Martins Lenzi (Próx. Giardini Lenzi. R$ 95.000,00

PROX. RODEIO CRIOLO - casa de alvenaria cj 2
quartos e demais dep. R$45.000,00

BARRA 00 RIO CERRO - casa de alvenaria cj 1
suíte 2 qtos e demais dep. R$ 70.000,00

APORTUNIDADE

ILHA DA FIGUEIRA - casa de

alvenaria, cl 130m2, e terreno
cl 450m2, na Rua 426 nº 172,
c/3 qtos, sala, COZ., 2bwc, lav,
churrasq., garagem pI 2 carros.

R$ 70.000,00

CENTRO - Apto na Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
em frente ao Canguru, c/l suíte + 2 dorrn, e demais
dep. R$ 70:000,00

ESTRADA NOVA - casa em alvenaria cj 2 qtos e demais
dep. R$ 42.000,00

'
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, Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul
e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br

FAÇA-NÓS UMA VISITA, E VENHA CONFERIR MUITOS OUTROS IMÓVEIS QUE DISPOMOS,!!!

Cenlro:ótimo coso em olv. e!área total de
SOO,OOm', suite + 03 dorm., 04 solos, 02
banheiros, cozinho com armários sob medido, órea
serviço, dkpenso, dep. empregado, garagem pi04
carros, área de festa com churrasqueira, piscina e

jardim· terreno clárea de 4.700,00m'.
(valor o combinorl.

(enfro -ótimo coso em uma localização privilegiado próx. Duas
Rodos lndustricl- com área de 300,00m', suite + 05 dorm.,
03 solos, 04 banheiros, cozinho com armários, área serviço,
dep. empregado, garagem pi 02 carros, área de festa c/
churrasqueira - terreno 700,00m' . valor o combinar - aceito
imóveis em Florianópolis.

/1hD doF'1gUtira-excelente coso em olv. com umo vkão ponorámko
e!área total de 24B,00m' - 02 suites + OI dorm., solo estar amplo,
solo de jantar, cozinho mobiliado, 02 banheiros, órea serviço, área
de festa, garagem pi 02 cerres- terreno 1.400,00m'.
Valor: RS 160.000,00 (Próx. Posto Behling)

Baeoendi - ófimo coso em a/v. c/área 9/,00m' - suíle + 02

darm., sola, cozinha, banheiro, órea serviço, ferrenac/SOO,OOnf
+ órea de fesfa de lO,OOm' (com churrasqueira, banheiro, dep.
empregado), uma bonifopiscina· V%r: RS 160.000,00.
Obs: aceito ajJartamenta no centro até RS 100.000,00 no negocio.

Cenlro: coso em alv. cl área nO,OOm' - 03 dorm.+ dep.
empregada, 03 solos, cozinho, 02 banheiros, área serviço, garagem,
área de Iesm- terreno SOO,OOm' . Vaiar: RS 135.000,00-
(Próx. Escola Voldete Piazeral

19ua Esquerdo (Lol. luvenlos/-caso com área 230,00m'
su�e e! banheiro + doset, 03donn., 03 solos, cozinha e!rnrXis sob

medido, 02 banheiros, área serviço, área de festa e!murrosqiJeira,
garagem pi02 tarros- terreno 3BO,00m'· Valor: RS BiOOO,OO.

Vi/a Lenzi - cosoe! área 230,00m' - suite + 03 quartos, 02 solos,
cozinhomobiliado, bwc·social, bwc-serviço, área serviço, piso superior e!
su�e esola e! socado, garagem, terrenoe!600,OOm' + sola comercial e!
30,OOm'· Valor: RS 75.000,00 (oce�o imóvelmenor valor no Vila umzil.

Centro:
Residencial

Talismã
apartamento

com BO,OOm'
suíte + 01
dormítório.

RSBO.OOO,OO;
apartamento

com 135,00m' suíte + 02 darmo RS
135.000,00

lBO,OOm'; suíte
+ 02 dorm.,
dep. empregado,
solo com socado,
hwcsodol,
cozinho com

móveis, área serviço, garagem, salão festa e piscina.
VaIar: RS 87.000,00 (negociáveis).

Barra /lia [erra - coso em olv. c/ área 142,00m' - suíte +
02 dorm., 02 solos, cozinho, bwc·sociol, bwc·serviço, área
serviço, garagem fechado· terreno 320,00m' . Vaiar: RS
75.000,00 (negociáveis) - (próx. 00 Broithoupt / Molwee)

Cenlr�ótima sobrado e! área 2S0,00m2 -suite cl banheiro e

daset'+ 03 quartos, 02 solos, cozinho mobiliado, bwc·sacial, área
serviço, área de festa, piscina, garagem pi 03 corras, terreno cl
400,00m2· Vaiar: RS 170.000,00.

São Luis - coso semi-nove cl área 130,OOm' - suite + 02
dorm., solo, cozinho, bwc·social, área serviço, garagem· terreno
3BO,00m' . Vaiar: RS 65.000,00.

lOCACÃO:
Centro;Cobertura (duplex)· Ed. Dionthus c/400m' - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregado c/bwc, 03 solos,
cozinho mobiliado, bwc·sociol, lavabo, socado coberto c/ churrasqueira, área serviço, garagem p/ 02 torres
valor o combinar.
Centro: ótimo coso p/ fins comerciais i/ vários repartições e ótimo estacionamento :- valor negociável.
Jaraguá Esquerdo: Lot. Juventos . sobrado piso superior c/ 02 quartos + dep, empregado, solo c/ socado,
cozinho, bwcscdol, árllD serviço, área churrasqueira, garagem - RS 300,00.
Barra Rio Cerro: coso em olv. c/ suíte + 02 quartos, solo, cozinho, 02 banheiros, óreo serviço, churrasqueira,
garagem ., RS 35'0,00 (próx. Molwee).�· J

Vila Lalau:Ed. Teresinho apartamento c/02 quartos, solo c/ socado, cozinho, banheiro, área serviço, garagem
- RS 280,00 (próx. Máster Vale Piscina).
Centro: Ed. Gardênia apartamento c/OI suite + 02 quartos, solo c/ socodo, cozinho, banheiro, área serviço,
dep. empregado, garagem - RS 400,00 Ruo: Barão Rio Bronco.
Centro: Ed. Cristione Monique apartamento c/OI suíte c/ socodo + 02 quartos, dep. empregado, solo c/ socodo,
cozinho, 02 banheiros, área serviço, garagem pi 02 corras - RS 400,00 . Ruo: Procópio Gomes Oliveira -

(Frente Coneri Pizzaria)
Vila Lalau: Ed. Giovono apartamento c/OI suíte c/ socado + 02 quartos, solo c/ socado, cozinho, banheiro,
áréo serviç,o, garagem - RS 330,00 - Próx. Mo�isol.
Centro: Ed .. Floren!o ótimo solo comercial c/117,00m'· c/ 03 ambientes mobiliado e com ar condicionodo
RS 450,00.

Vila Lalau: Ed. Giovano . ótimo apartamento com óreo de
'140,00m' - suite c/ socada +-02 dormitórios c/ socados,
cozinho, bwc·social, área serviço cf sacado, sala ampla com

socado, garagem - valor RS 65.000,00 ou locaçõo RS 330,00.

Cenfro: apartamento Ed.Marajá· e!área total de I 37,OOm',
suite + 02 dorm., solo e! socado, bwc·socíal, cozinho e!
móveis, área serviço, garagem· Vaiar: RS 65.000,00.

Centro:apartamenta Ed. Dom Lourenço (novo)· com órea total de
13S,00m', suite + 02 darm., solo e! socado, cozinho, área serviço,
bwc·social, garQ�em' Valor RS 107.000,00.

'

I

II

Centro - ótimo apartamento amplo no Ed. Riviera - c/
área total de 14S,00m', suite (mobiliado) + 02 dorm., solo
ampla com socado, bwc·social, cozinha mobilia.do, órea

serviço, terraço, garagem p/ 02 carros·

Vàlor: RS 105.000,00

Cenfro: apartamento Ed. adorado com área total de I 35,00m',
suite + 02 dorm., solo e! socado, cozinho mobiliado, área serviço
mobiliado, bwc·socíol, garagem, piso laminado· Valor RS
70.000,00.

Cealro:aportamento &I. Klein (semi-novo)· e!óreatotal de 13S,OOm',
suite + 02 darm., solo e! socado, bwc·social, cozinho mobiliado, área
serviço, garagem pi 02 corras Vaiar: RS 110.000,00.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESrÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS DE

LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.
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LÓCAÇÃO:

CORREIO DO POVO 5

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 � 371-31'24 - 275-0722'

E-mail: girolla@netuno.com.br
Iro a

IMÓVEIS L T DA. www.girolla.com.br

601 • CASA DE ALV•• ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartas. RS

300,00
.

603 • CASA DE MADEIRA· CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
, 605 • CASA ANTIGA AL V•• CENTRO (próx. Brega &

Chique) c/ estacionamento nos fundos - ALUGA PARA 'FINS
. COMERCIAIS. RS 600,00
606 • CASA DE ALV. + QUITINETE (mesmo terreno) •

VILA NovA (próx. Gatos & Atas). RS 45Ó,00
607· CASA DE ALV•• JOÃO PESSOA· c/ 2 quartos. RS 230,00
610· EXCELENTE CASA DE ALV. C/700m2 CENTRAL

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

ponle rle Schroerler)- c/ 2 quartos. RS 220,00
613· CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA

COMERCIALMENTE) c/ sola em 2 ambientes c/ lavabo, 3 quartos,
'

2 bwc"s, dep. empregada. RS BOO,OO
623· APTOS NOVOS· PRÓX. UNERJ - c/ 2 quartos. RS 2BO,00
629 • APTO· CENTRO (próx. Marcatlo) c/ 3 quartos,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros. RS 825,00
632 • APTOS· SANTA LUZIA (p;óx. Mat. Construcão
SIa.,Luzia) c/ 2 qtos = RS 1 BO,OO ** c/ 3 qtos = RS 280,00 **

c/ I qto = RS 160,00
634 • APTO NOVO· CENTRO· R: João Pieolli, c/I quarto. RS

350,00.
635 . QUITINETES • ED. MARQUARDT • CENTRO. A Partir

de RS 225,00 + eondominio
636 • APARTAMENTO· CENTRO· ED. BARÃO (em frente
Elile Móveis) c/ suite, 2 quartos. RS 450,00
638 . APTO· RES. DUNKER • CENTRO c/ 3 quartos, sola c/
socado. RS 450,00
639· APARTAMENTO· CENTRO· ED. CRISTIANE MONIQUE

(em frenle Pizzaria Caneri) c/ 2 quartos, sala c/ sacoda. RS 350,00
643 • APTO· CENTRO (em frente Cal. São Luís) c/ 2 quartos.
RS 300,00
644· APTO· ED. SILVlO PRADI • CENTRO - suite c/ dosed, 2

quartos, sola c/ sacada c/ churrasqueira. Prédio c/ salão de festas. RS
430,00
655 • SALA COMERCIAL no calçadão c/ 120 m2 = RS
3.200,00.
657 . SALA COMERCIAL· BARRA DO RIO CERRO (Fundos
Posto KM 7l - 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 ,

664 • SALA COMERCIAL ( I' piso) • VILA LALAU - c/
300m2, estacionamento na frente. RS 670,00
66S • SALA COMERCIAL TÉRREA • ILHA DA FIGUEIRA

[próx. Homago) - c/30m2. RS 300,00
674 . SALA COMERCIAL TÉRREA· VILA LENZI c/50m2.
RS 220,00
675· SALA COMERCIAL NOVA· TÉRREA (funrlos)
CENTRO cf 60m2. RS 400,00
676· SALAS COMERCIAIS TÉRREAS E NO I' PISO·
CENTRO (ao larlo Macon c/32m2, A partir de RS 250,00
677 • SALA COMERCIAL· ED. MARKET PLACE • CENTRO
c/40m2. RS 270,00
M4 • SALA COMERCIAL TÉRREA • CENtRO (R. EXP.
.{AB0 HARR,y HADLlCH) c/50m2. RS 280,00
MS . SALA COMERCIAL TÉRREA • BARRA DO RIO
{iRRO • IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2,
2 ambientes. RS 300,00
� • SALA COMERCIAL NOVA· ED. TOWER CENTER •

{f!HJJ_Q c/65m2, c/ cozinha, garagem. RS 400,00
.

m . SALA COMERCIAL NOVA· CENTRO (ao larlo
Wfulw.) c/ 123,88m2. RS 700,00
� • SALA· BARRA DO RIO CERRO (ao /arlo rlesp.
�com m , 1 bwc, RS 270,00
� • GALPÃO· BARRA DO RIO CERRO - c/363m2,
terreno c/530m2, c/ ligação trifásico. RS 700,00
� TERRENO· CENTRO (ao /arlo Divil/ex) c/800m2. RS
500,00
.w.._. TERRENO· CENTRO (ao larlo Wisrlom) c/500m2. RS
300,00

1132 • CENTENÁRIO lPRÓX. APAEJ - SOBRADO - cj
204,00m2 em terreno de 450,00m2 ( 1 B X 25 ) - suíte cj

hidra, 02 quartos. RS 150.000,00

1441- SÃO LUís - CASA DE ALV. - cj 140,00m2 em

terreno de 900,OOm2 ( 15 X 34 ) - 3 quartos, garagem p/ 02
sarros. RS 115.000,00

1088· AMIZADE - CASA DEALV. cj 115m2 - suíte, 2
quartos, garagem. RS 18.000,00

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

1600 - CASA DEALV•• NEREU RAMOS cj 156m2, terreno
cj 465,38m2 - 3 qtos, dep. empr., ehur. RS 48.000,00

1461 - GARIBALDI· SOBRADO cj 260m2---suíte, 3
quartos, sala cj sacada, churrasqueira, garagem pj 3

carros.RS 100.000,00
'

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

churrasqueira, píscina. RS 120.000,00

3007 - APTO CENTRAL -

cj 188,11 m2 cj suíte, 2 quartos, dep.
empregado, garagem pj 2 carros. RS

70.000,00

VENDAS:

1004 • CENTRO - SOBRADO DE ALV. c/270m2, terreno c/
899m2 (31 x 29) - 2 suítes, 2 quartos, cozinha mobiliada, dep.
empregada, churrasqueira, vídeo/porteiro eletrônico, aquecimento solar,
garagem p/ 2 carros. RS 280.000,00 I

1039 • CENTRO· CASA DE ALV. - c/ 300 m2, terreno 675 m2 - suíte,
3 quartos. RS 160.000,00
1071 • AMIZADE· SOBRADO c/284m2 - suíte, 2 quartos,
churrasqueira, garagem p/ 2 eorros.Aeeita apto na negociação
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 • CZERNIEWICZ • CASA DE ALV. c/205m2 - terreno c/
1.220m2 - suite, 2 qtos, dep, empreg:, churrasqueira, garÍlgem p/ 2
carros. RS 110.000,00
1190 • ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/302m2 em

terreno c/ 1.050m2 - suíte, 3 quartos, churrasqueira. RS 170.000,00
1191 - ILHA DA FIGUEIRA • SOBRADO c/240m2 - c/ suíte, 2

quartos,sala c/ sacada, garagem e sala comercial no térreo. RS
120.000,00 - Aceita outro imóvel. '

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 campo de Juventus) -

CASA DE ALVENARIA NOVA - c/ 130,00m2 -suíte + 2 QTOS- GARAGEM

P/2 CARROS. RS 58.000,00 (Valor Total)- Imóvel financiado.
1213· JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO c/ suíte, 2 quartos,
sala comercial grande no térreo. RS 13Ó.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 AL V. c/ 2 quartos, churrasqueira.
RS 68.000,00
1358· VILA NOVA-- S(!)BRADO ALV. c/368m2 - suíte c/ dosed,
hidra e sacada, 3 quartoí, 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.

1461 � GARIBALDI - CASA ALVENARIA, c/260m2 em terreno

412m2, suíte, 3 quartos. RS 100.000,00.
1986 • GUARAMIRIM (Parte A/tal' CASA MISTA c/200m2

- terreno c/ 616,87m2 - 3 quartos, 2 bwr's, churrasqueira, garagem p/
2 corras. RS 60.000,00 - Aceita imóvel em Jaroguá
1994 - GUARAMIRIM - IMIGRANTES (próx. Cenlral ria

Maria} • CASA DE ALV. c/140m2 - 3 quartosyehurrasqueira. RS <,

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

29,50 )
2004 • CENTRO· TÉRRENO - c/ 4.511 m2, c/ galpão de 900m2 e

rancho.
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. Malwee Malhas) -

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

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

22). RS 38.000,00
2193· ILHA DA FIGUEIRA· TERRENO - c/ 457,25m2 ( 15,50
x 29,50). RS 28.000,00
,2353 • VILA NOVA· TERRENOS (próx. Conrl. Amary/lisJ c/
399m2 (14 x 28,50). RS 31.500,00
2369· VILA NOVA (parte altal • TERRENO c/ 4.651,40m2. RS
150.000,00
2461· GARIBALDI- TERRENO c/ 21.11.,6nÍ2 (frente e/69
mts, fundos c/ 54mts, lado direito c/ 2linhas de 29,50 + 412 mts,
lado esquerdo c/ 3 linhas de 34 + 13,90 + 444,50mts)
2982 • GUARAMIRIM (rle frenle pi asfalto pi
Massaranrlubal - TERRENO c/ 42.372m2. RS 40.000,00
3011 • CENTRO (ED. VlRGíNEA) • APARTAMENTO c/ 2
quartos. RS 65.000,00
3351 • APTO· VILA NOVA I RES. JARDIM DAS
MERCEDESc/ 2 quartos. RS 24.000,00 + financiamento
3052· CENTRO· APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, e/3
quartos, dep, empregado. RS 49.000,00
4002 • CENTRO· SALA COML • ED•. TOWER CENTER c/
100m2 c/ vaga de garagem. RS.53.000,00 + acabamento final

105 1 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALV. cj 160m2 -

terreno cj 400m2, suíte, 2 quartos, churrasqueira, garagem
pj 2 carros. RS 80.000,00

1070 - AMIZADE - (Res. Bfumengartenl - CASA OE AlV. NOVA r!
154m2 - suíte, 2 quartos, churrasqueira. RS 97.000,00

1352· CASA DE ALV. - VILA NOVA -'e/150,DOm2
terreno de 44B,00 m2, cj 4 qtos. RS 70.000,00 aceita

imóvel de menor valor na nego

1994 - GUARAMIRIM/BAlRRO IMIGRANTES (próx.
CentralModa) - CASA DEALVr! 140m2 - 3 qtos. RS55.000,00
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Todas os etapas de uma obra

sõo importantes, do alicerce

ao acabamento.

As portas, ianelas e esquadrias de

alumínio e também os corrimões

utilizados pela Futuro em seus

edíficios, são fornecidos pela
<,

Nilmar Indústria Metalúrgica,
.

que está 18 anos no mercado.

Por sua experiência e

qualidade comprovada, a Nilmar

foi escolhida pela Futuro para

ser sua parceiro de construção .

./

•

nlLmAiI•
Indústria Metalúrgica Ltda.

371-4083

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

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

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: RichardtPiske, 587
(Czemiewicz)

Preço: R$ 62.000,00

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

m2. Czerniewicz. Preço: R$
65.000,00

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

R$ 45.000,00

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

(Barra).
Preço: R$ 40.000,00

Vende: Casa d� madeira c/ área 110
m2, em terreno de 708 m2. Rua José

Theodoro Ribeiro (Ilha da Figueira).
Preço: R$ 106.000,00 (Aceita casa ou

terreno pi chácara)

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

'

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

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

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

Próx. Posto Cidade.

Preço: R$ 23.000,00

\

�VENDE-SE

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

Preço: R$ 55.000,00

Vende: casa em alvenaria (3dorm, demais
dep., c/ área pifestas e piscinna], c/ área
207m2, em terreno de 800m2• lateral rua
Frascisco de Paula. Preço: R$ 70.000,00

-+ VENDE

-+ Terreno cf área 706 rri2. Rua Herberto Enke (Barra). Preço: R$
15.500,00 (Aceita caro).

-+ Terreno cf área 364 m2. Rua Tereza Aigner Hruschka (São Luis). Preço: R$
16.500,00

-+ Terreno cl área 398 m2. Rua João Piermann (Amizade). Preço: R$ 24.000,00
-+ Casa alvenaria (semi acabada) cf área 120 m2, em terreno 392 m2. Rua

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

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

Terreno onde localiza-se o autódromo, cf área 232.000 m2,
edificado cfgalpão em alvenaria cf área

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

Rua João Picolli, 1'04 � CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.brC_.II&._ 371 211 7www.imoveis�sc.com.br. RECI0914-J _.

'.

-
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30

Aos sábados: 8h30 às 12h
REF 2383 - SAO LUIS - R: FRANCISCO HRUSCKA,

REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS 614 -SOBRADOALV 320M2, I SUíTE,2 DORM, BANH_
GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.000,00 TERRENO 900 M2. RS 90.000,00

REF 2392 - ClERNIEWICl - R: PAULO

BENKENDORF,371 - CASA ALV 220 M2: 3 DORM, BANH, REF 321o - JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS
GARAGEM. TERRENO 500 M2. RS 98.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF2388-
JGuÁ ESQUERDO -

.

R: GUILHERME HASS -

SOBRADO EM FASE DE
ACABAMENTO C/ 4 SUíTES,
ESCRITÓRIO, GARAGEM 3
CARROS. TERRENO 500 M2.

RS 150.000,00

REF 2372 - BARRA RIO CERRO - R: LEOPOLDO REF 2317- JGUÁ ESQUERDO - R: FRANCISCO

AUGUSTOWINKLER,2203-CASAALV, 112M2,4 DORM, WINTER,411-CASAALV 130M21 SUÍlE,2 DORM, BANH,
BANH, GARAGEM. TERRENO 650 M2. RS 59.000,00 GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 375 M2. RS 58.000,Op

REF 2358-
VILA LENII·-

R: ADÃO NOROSCHNY, 213-
" SOBRADO ALV 430 M2, I SUíTE
cf HIDROMASSAGEM, 3 DORM;

BANH, DEP. EMPREGADA,
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO
406 M2. RS 198.000,00.
FICA COZINHA EMBUTIDA.

REF 50' O - SÃO LUIS - GALPÃO TIJOLO A VISTA 237 M',
COM ESTRUTURA 2 PISO, VESTIÁRIO MASCULINO E fEMENINO
C/ 2 BANHEIROS, REfEITÓRIO, COM INSTALAÇÃO PARA

CONfEC(ÃO. ESCRITÓRIO C/SALA COMERCIAL E I BANHEIRO
.

70 M'. TERRENO 900 M'. RS 800,00

REF 3170 - BARRA RIO CERRO - R: LTO. REF 3213 - ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO -

SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00 TERRENO 370 M2. RS 26.000,00

REF 2336 - SÃO LUIS - R: TEREZA AGNER HRUSCHKA,
REF 2382 - ANA PAULA - CASA ALV. RS 205 - CASA AlV 150 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM 2 REF 3228 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
21.500,00 CARROS. TERRENO 392 M2. RS 65.000,00 PIAZERA - TERRENO 420 M2. RS 20.000,00

REF 30 17- GUARAMIRIM - R: lTO RAUSISSE,
VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES
A PARTIR DE RS 16.000,00

i REF 4029 - RIOMOLHA - R: SERVIDÃO DAS PALM IRAS

I' - CHÁCA�A ECOLOGICA, 20.000 Mi, 1 CHALÉ C/ SUiTE, 1
DORM, AREA DE FESTA, TOTALMENTE LEGAlIZADA C/

! ESC�ITURA. RS '50_000,00_ ACEITA CARRO E

I'MOVEL MENOR VALOR.

!
ê

1
I

REF 2360 - BARRA RIO CERRO - R:

DOMINGOS VIEIRA, 160 -'CASA ALV Cf 120 M2,1
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 615
M2. RS12.000,00

REF 2374 - CZERNIEWICl - R: CHILE, 150-
CASA AlV, 170 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM 3
CARROS. RS 60.000,00

REF3007- VILA RAU-LTO ESIO ENKE- TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

326 M2, RS 19.000,00 WEEGE - TERRENO II 00m2. RS 50.000,00

RER 2380 - VILA RAU-LTO. ESIO ENKE - CASA
REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

NOVA 102 M2 TOTALMENTE PRONTA, RS
TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA + 65.000,00
56 X RS 300,00

REF 3230 - BARRA RIO CERRO - R: EMMA,
SCHADE MARQUADT. TERRENO 400 M2. REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERAL JOSE
RS 18.000,00 POMIANOWSKI- TERRENO 400 M2. RS 26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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riapwII
" Nas proximidades do Fórum
" Entrega: Dez/03
" Financiamento direto cl a construtora

" Aptos cl 6rea privativa de 97,OOm2 e 115,OOm2
" Prestações cl reajuste somente pelo cub em até 50 meses

" De 1 0.2 vagas na garagem
" Excelente acabamento
" Piscina
" Playground
" Quadra de Esportes
" Salão de Festas
" 2 elevadores
" Plantão de Vendas no Local

� nrique PiCllera
LOCCllilCl�ao: Me Ântônio
(esquina cf ,Rua ::;ro JClraguét do Sul

Calos Ferreira)

.'<11 Defronte a concession6ria Ford - Centro

." Entrega: Ago/03
" Aptos cl 6rea de 160,'00m2
" Garagem privativa
" Excelente acabamento
" Piscina no terraço
'til Playground
" Salão de Festas
" 2 elevadores
" 30% de-entrada e o saldo
em até ;>0 meses cl correção
pelo Cl)B

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI - 1959-J

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

275-0606
LOTEAMENTO
GRÜN GARTEN

Sua Família merece um Lar aqui.

Localizado na rua Roberto Ziemann, bairro
Amizade.

Possui toda infra-estrutura para se viver
bem.

Vendas facilitadas,
flnanciarnento próprio .

.

Realize seu sonho com segurança!

Lembre-se de
presentear

sua /I !T "'"

lJllUe durante
todo o mês de maio ...

�GOMES� ELETROMÓVEIS

I
I!

J
---::::--_,.---

-�

Roupeiro 3 pts. c/gavetas

Mesa Centro Folha

Cama casal madeiramaciça

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMP�Et:JDIMEt:JTOS IMOBIL,'ARI()S
Rua Quintino Bocaiúvo, 64 - Tel. 372-0657 / 371-0696

e-mail: futuroemp@uol.col)l.br-CRECl8469-JaroguádoSul.SC
� @f@� @lli7i}�� ©9ffl7D i' @flD@l@{j@§
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5232 -lARAGUÁ ESOUERDO
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$270.000,00 (aceita imóvel
de menor valor)

5260 - SÃO LUIS - Sobrado cl
400,00m2 - suíte + 03 dorm -

bwc + qu+tnet cl 54,00m2 +

galpão cl 140,00m2 - garagem
pi 10 automóveis - ampla área
de festa - Terreno cl 2,500 ,00m2
(30 x 83) - R$230.000,00

Ref. 5302 - Amizade - Casa alv,
cf 176,79 - 04 dorm - bwc +

edicola nos fundos cf 03 dorm -

bwc - Terreno cf 450,00m2 -

R$62.500,00 ou R$25.000,00
entrada + 50 R$37.500,OO -

parcela R$546,OO ao mês - H5BC

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home Page: www.itaivan.com.br

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)

5299 - VILA RAU - Casa alv. cl
166,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc

- Terreno cl 450,00m2 -

R$130.000,00

Ret. 5309 - Barra do Rio Cerro -

Casa alv, cf 102,OOm2 - 03 dorrn
- bwc - Terreno cl 722,00m2 -

R$58.000,00

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

dorm - 02 bwc - Terreno cl
392,00m2 (14x:?8) - R$105.000,00

2499 - BARRA DO RIO CERRO -

Terreno cl 350,00m2 (14x25) \"
Lot. Miranda -R$7.000,00 sinal +

Saldo em 12 parcelas

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

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

5251 CENTRO - Casa Alv., cf
166,18m2 -suíte + 3 dorrn. bwc,

terreno cl 335,40m2 - R$
115.000,00 - ótimo pI investidor

5222 - ÁGUA VERDE - Casa alv. cl
115,00m2 - 03 dorm - bwc + 01
casa alv. nos fundos cl 02 dorm -

bwc - R$75.000,00
'

5180 -lARAGUÁ ESQUERDO -

'Sobrado cl 346,00m2 " suíte
master + 04 dorm - 02 bwc -

Terreno cl 826,00m2 -

R$340.000,00

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

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

5254-1ARAGUÁESQUERDO
sobrado, cl 260,00m2, suíte cl
hidro dupla + 3 dorm., bwc,

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

5170 -VILA LALAU - casa alv. nova
cf 145',POm2, suite cf closet + 2

dorm., 1 bwc, terreno cl 450m2
(15x30) - R$ 115.000,00.

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

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

closet + 02 dorm - piscina - Terreno
cl 888,00m2 - R$215.000,00

I
SÁBADO, 24 de maio de 2003

4322 - CENTRO - Ed. Best Place
Apto. em fase de construção cf
350m2 - 1 suíte master, 1 suíte,

2 dorm., bwc. R$85.000,00
entrada.a- 28 parcelas R$4.118,00

ao mês - variação CUB

(sem acabamento)

Terreno cl 767,00m2 (14,50m frente
I 20,00m fundos I 47,00m lado dir. f
47,00m lado esq.) - R$36.000,00

5280 - NEREU RAMOS - Lo t.

'Zanqhellnl - Casa alv. cl 60,00m2
- 02 dorm - bwc - Terreno cf
450,OQm2 (15 x 30) - R$23.000,OO

Ret. 5308 - Barra do Rio Cerro -

Casa alv, cl 96,83m2 - suíte + 02
dorm - bwc - Terreno cl 400,00m2
- R$65.000,00 ou R$43.000,OO
entrada + SD R$22.000,00 - parcela
R$713,00 ao mês

3057-NEREURAMOS-SaltodoRibeirão
Cavalo - chácara cl 128.000m2, casa

alv antiga cf 05 donm - bwc + rancho alv, c/
108,00m2 - (sendo 72,00m2 com

lage) - 5,000 pés de palmeira real -

35,000 mudas de palmeira - 02 nasceotes
deágua - R$90.000,OO (negoáável)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 24 de maio de 2003 CLASS
----�-------------�-------------I

CORREIO DO POVO 13

Reàlizando seu sonho Imobíliárlo
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netu�o.com.br
- DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO

"

10

\1
,I

J coo 017 - SÃO LUIZ" RESIDENCIA em alvenaria medindo

: 180,OOrn2 -1 suíle, 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, área de festas,
, garagem-terrenomedindo 1.094,OOm2- Rua:Amazonas-Valor
-! R$15O.ooo,00
.� COO 027 - LENZI- RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos,
MI sala, copa, cozmha.Iavanderia, 2 banheiros, garagem - Valor R$
'§ 80.000,00

J COO 063 - NOVA BRASILlA- RESIDENCIA em alvenaria com
,

1 suíte, 2 quartos, 2 saias, Copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço, garagem, sala comercial- Valor R$I00.ooo,OO

'�CODI13-VILANOVA-RESIDENCIAemalvenaria-1 suíte,3

J quartos, 3 banheiros, 3 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 vagas de
� garagem, dispensa, escritório-Valor R$130.ooo,00
'� COO 117-LENZI-TERRENOCOMERCIAL de esquinamedindo

::B 2.716,OOrn2:-com65metros de frente para a ruaVenândo daSilva

I
Porto-Valor R$ 110.000,00
COO 129 - RAU - RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos,

.

sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, terreno todo murado

• perfazendo 2esquinas-ValorR$ 75.000,00
',I COO131-VILANOVA- RESIDENCIA em alvenaria próximo ao
ii FORUMmedindo235,OOm2-3 quartos, 3 banheiro, sala, escritório,

,j cozinha, lavanderia, garagem, área de festas com churrasqueira
:,TI ValorR$12O.ooo,00

I COO 134 - LENZI-TERRENO de esquinamedindo442,28m2-

,I Valor R$17.500,1ÍO'� COO 157 - VILA NOVA - RESID!=NCIA em alvenaria medindo

j1I191,OOm2-1 suíte,2quartos, demais dependências, flC8JTl moveis
!;,. embutidos - Valor R$I30.ooo,OO

.

,:1 COO 200 - MOLHA - RESIDENCIA - 3 quartos, sala, cozinha,
,i lavanderia, banheiro, garagem, casa de madeira nos fundos - Valor
\�
I R$45.ooo,OO

•

, COO 201 - CENTRO - PONTO - lanchonete completa com

',� instalações para lanches, refeições, sorveteria ou qualquer outro
I tipo de fest food - próximo ao terminal rodoviário - Valor R$
145.000,00
,! COO 204- FIGUEIRA - TERRENO medindo 450,OOm2-Valor

.� R$2O.ooo,00

1 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

ii terramedindo 17.OOO,OOrn2 ideal paraqualquer tipo de industria ou
.' comercio na Rua José Teodoro Ribeiro- ValorR$ 300.000,00
\: COD224-CZERNIEWZCI-TERRENOCOMERCIALmedindo

.� 480,00m2 -galpãomedindo70,00m2de esquina -próximoà ponte
:� - ValorR$ 70.000,00
"I COO 230 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL no centro da

Ui cidademedindo 1 ,300,00m2 - Valor RS 350.000,00

.1 COO 251 - NOVA BRASfLIA - TERRENOmedindo 470,OOm2 -

, excelente localização - Valor R$42.000,00
COO 263 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 1 0.500,OOm2-

I residência antiga - ValorR$ 300.000,00
TI COO 266 - FIGUEIRA - TÉRRENO medindo 40oo,OOm2 - R$

:112.000,00
'ii coo 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos, sala

iii intima, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, escritório, dispensa,
'I lavanderia, dep. de empregada, área de festas, aquecimento a gás,
1 3 garagens, muros de pedras, calcamento intemo, mas",! corrida
� - ValorR$loo.ooo,oo (troca-se)
� COO 274- FIGUEIRA -CHÁCARA medindo 50.000m2 - com

.';� excelente residência, lagoas, estrada, muro - ValorR$15O.ooo,00
';1 COO 279 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 1 0.500,OOm2-

'! galpão novo próprio para qualquer tipo de comercio - residência

:1 em alvenaria - Valor R$ 270.000,00 '

'i· COO 280 - RAU - TERRENO medindo 450,00m2 - próximo à
, faculdade - pronto para construir - ValorR$ 25.000,00
,; COO 281 - GUARAMIRIM - CHÁCARAmedindo 63,000,OOm2

.1- área de festas com churrasqueira e piscina Próximo a FAMEG
"

- ValorR$120.ooo,00
� COD284-JARAGUÁ ESQUERDO- RESIDENCIA em alvenaria

, ;,1- terreno com duas frentes, sendo uma para rua: João Januário

� Ayroso-ValorR$ 50.000,00

I COO 291 - CENTRO - TERRENO medindo 2OX35 - 700,OOrn2-

� Próximo a Fiat Javel-Valor R$ 350.000,00
li! COO 294 - VILA NOVA-APARTAMENTO - Edifício Morada do

'i; Sol-1 suíte, 2 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiro,
'� sacada com churrasqueira, garagem - ValorR$ 100.000,00
J COO 296 - NOVA BRASILIA - ÁREA DE TERRA CENTRAL

;; medindo 3.726,62rn2 -cOm três frentes para ruas comerciais, João

tm Planincheck - José Emendoerfer - Amazonas - já separados 8
fllotes comerciais ou residen�iais-Valor R$ 350.000,00
COO 297 - ARAQUARI - FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE

GADO - totalmente fomnada com todas as benfeitorias prontas e
,

pastagem -medindo 15,560.ooo,00m2 totalmente cercada - Valor

R$4.500.ooo,OO
COO 302 - ANA PAULA - Residência em alvenaria com 3 quartos

J na Rua José Nartoch-Vafor R$35.ooo,OO
'

,I COO 305 - RAU - CondomínioRenascença - RESIDENCIA nova

ii de esquina em alvenariamedindo 164,OOm2-1 suite, 2 quartos,
I sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de
garagem, área de festas, encanannento para aquecimento - Valor
R$95.000,00
COO 306 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria -1 suíte, 2

quartos, 2 selas, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, área de festas, canil,
garagem dispensa, escritório, dep. De empregada, jardim - Valor R$
105.000,00
COO 310 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA" Terreno medindo

3,648,00m2 de frente para a Rua: Roberto Ziemann - residênciamista,
residência em alvenaria-ValorR$230.000,00
COD312-SÃOLUIZ-GALPÃO- 2Galpões,6banheiros,apartamento,
garag,em, escrítóno, 2 salas-Valor R$15O.ooo,00
COO 313-NEREU-AUTODROMO DE JARAGUÁ DO SUL-Área
total medindo 232.307,OOm2 - pista profissional de corrida na terra
galpões - apartamento - portaria -Valor R$ 350.000,00
COD31S-JOÃO PESSOA -ÁREA DETERRAmedindo4.658,65rn2
- com 37,50m de frente para'o Rodovia - Ao lado do Motel Mistélios

ValorR$I30.ooo,OO
COD316-BARRA-TERRENOCOMERCfAL na Rua Pastor Alberto

Scihneider - medindo 825,80rn2 - PróximoaTritec - ValorR$35.000,00
COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo

139.314,OOm2 - com residência com suíte rústica - 2lagoas- rio com
cachoeiras -4.000 palmeiras real de 3 anos-l.000 eucaliptos de 20
anos- ranciho-galpão-Valor R$loo.ooo,OO
COO 320-JOÃO PESSOA - TERRENO medindo 870,97m2-Valor
R$12.ooo,00
COD321-GUARAMIRIM-ÁREA DETERRA medindo26, 180,OOrn2
-com 56,00metros de frente para BR 280- Próximo a FAMEG - Valor

R$280.000,00
COO 322- NOVA BRASILIA - RESIDENCIA 1 suíte, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, escritório- Valor R$
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 - ter�enomurado - pomar

portão eletrônico - Valor R$ 110.000,00 - Aceita-se outro imóvel de

menor valor

COO 325 - NOVA BRASILlA- RESfDENCIA" 1 suíte, 5 quartos, 3
cozinhas, 2lavanderias, 2 garagens, 3 dispensas, 2 saias, área de festas
- ValorR$I20.ooo,OO
COO 326 - BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 5.697,90m2-
residência nova em alvenaria, 1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, área de festas, 2 garagens, lagoa -com 5O,OOm
de frente para'a rua BertaWeege - Valor R$400.000,00
COO327 - NEREU - RESIDENCIA em alvenaria medindo 80,OOrn2-
3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
25.000,00
COO 339 - BARRA - ÁREA DETERRAmedindo 16,OOO,OOrn2 - área

industri<J]-ValorR$120.ooo,OO
COO342-CHICO DE PAULO - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área de festas, terrenomedindo
3.500,00m2 - ValorR$110.000,00
COO 344- AGUEIRA"':RESIDENCIA em alvenaria, 1 suíte, 3quartos,
2 banheiros, 2 saias, copa, cozinha, lavanderia, garagem - Valor R$
96.000,00
COO 345-JARAGUA ESQUERDO-SOBRADO novo, 1 surte com

closet e hdro, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 saias, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$120.ooo,00
COO 348 - BARRA - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 60.000,00
COO 349 - LENZI-TERRENO COMERCIAL de esquinamedindo
3, i 76,50m2 de frente para a rua Venâncio da Silva Porto- Próximo a
WEG 1-ValorR$ 65.000,00
COO 350 - ÁGUA VERDE - TERRENO medindo 468,00m2 - em

frente ao ShoppClub - ValorR$18.ooo,oo
COO 351 - NOVA BRASILlA -APARTAMENTO - Edifício Mathedi-
2 quartos, doset, cozinha, lavanderia, banheiro, garagenn-Valor52.ooo,00
- TROCA POR APTO EM MEfA PRAIA -ITAPEMA

COO 353 - VILA NOVA - TERRENOS excelentes próximo à igreja
Rainha da paz - Valores a partirde R$ 38.000,00
COO354-NOVA BRASILfA - TERRENO medindo 800,OOm2 na rua
José Emmendoerler - Valor R$ 50.000,00
COO 358- FIGUEIRA - ÁREA DE TERRA medindo 38,QOO,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
- ValorR$110.000,00
COD360-CENTRO- RESIDENCIA com 3quartos, 2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 90.000,00
COO 362 - GUARAMIRIM - SOBRADO com 1 suíte com hidro, 3
quartos, 2 saias, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheirõs, escritório, área
de festas-Valor R$I30.ooo,OO
COO 365 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO COM SALA

CCME'liCIAL - 4 quartos, sala, cozinha, 4 banheiros, varanda, 2
telefones, terreno todo murado - ValorR$ 58.000,00
COO 368 - LALAU- RESIDENCIA em alvenaria -1 suíte, 3 quartos,
2 banheiros, lavanderia, copa, cozinha - Valor R$46.ooo,OO
COO 369 - PRAIA DE ITAJUBA - TERRENO medindo 300,00m2-
Valor R$ 7.000,00
COO 374 - BALNEARIO CAMBORIÚ - COBERTURA DUPLEX

COM VISTA PARAOMAR - Suíte completacom sacada e vista para
o mar, 3 quartos, banheiro, lavabo, sala de estar, sala, de jantar, dep. de
empregada com banheiro, área de festas com churrasqueira e sacada
- ValorR$ 220.000,00
COO 375-SCHROEDER - TERRENO medindo 3.750,OOrn2-atrás

de Marisol- ValorR$15.ooo,00
COO 377 - CZERNIEWICZ - RESIDENCfA medindo 2oo,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,
oep, de empregade com banheiro, áreade 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
COD385-JARAGUAESQUERDO-TERRENO na rua Bahiamedindo

700,00m2 - Valor R$ 38.000,00
COO386- BARRA - SOBRADOmedind0200,OOm2 - 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$11 0.000,00
COO 388 - PiÇARRAS - APARTAMENTO de frente para o mar

mobiliado-I' suíte, 3 quartos, 2 banheiros, ampla cozinha, dispensa,
sala de jantar, sala de tv, sacada, garagem-a20,OOm domar-ValorR$
80.000,00
COO 391 - CENTRO - PRÉDIO COMERCIAL medindo 763,30m2
Valor R$ 230.000,00

.

COD392-MANSO-CHÁCARAmedindo=,5QO,OOrn2com250,00m
de frente para a estrada geral-Valor R$70.000,00
COO 394- VILA NOVA - 2 RESIDENCIAS em alvenaria medindo

175,OOm2 + 5O,OOm2 e 1 residência emmadeiramedindo 11O,OOm2
- Valor 1'1$ 200.000,00
COO 395 -CORUPA - RESIDENCIA em alvenaria -3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Rural-R$19.ooo,00
COO 396 - CORUPA- RESIDENCIA em construção com terreno de

9OO,OOm2 - Rural- ValorR$12.ooo,00
COO 397 - ESTRADA NOVA - TERRENO de esquina medindo

565,OOm2- próximo aoMercado Brasão - Valor R$ 35.000,00
COO 398 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em alvenaria

medindo 230,OOm2 -suíte com closet, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavandelia, 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
1.000,OOrn2-ValorR$20.ooo,00

'

COO 402 - FfGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria com 1 suíte,2
quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiros, área de festas, mini
piscina - AGUAS CLARAS-Valor R$ 65.000,00
COO 406 - VILA NOVA - TERRENO COMERCIAL com 45,OOm de

frente paraOlívio Brugnago e 38,00m de frente para a 25 de Julho - Valor

R$250.000,00
COD408-TERRENO noloteannento Raios deSo-Jaraguá99-Valor
R$10.ooo,00
COO 411 - VILA NOVA -SOBRADO medind0206,OOm2-suíte com
hidro, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala intima, copa, sala de estar,
banheiro, lavarderia, 2vagas de garagem, cozinha':'ValorR$I80.ooo,OO
COO 412 - FIGUEIRA- RESIDENCIA em alvenaria - 3quartos, sala,
copa, dispensa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
110.000,00
COD413-SAM PfERO-SOBRADOcom 1 suíte, 2quartos, 2 sacadas,
2 sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, espaço para piscina
e jardim - Vafor R$ 140.000,00
COO 414 - LOCADORA DE VIDEO- Próximo ao Fórum - Valor R$
20.000,00
COO 417 - RESTAURANTE BREGA KILO - pronto para trabalha(
Valor R$ 35.000,00
COD418-JOÃO PESSOA-RESIDENCIA medindo 230,OOm, com 1

suíte com closetmobiliado, 2 quartos, cozinhamobiliada, sala de estar;
copa, área de festas, escritório, 2 banheiros, dep. de empregada, 2 vagas
de garagem - ValorR$110.000,00
COO 419 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suíte, 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia. banheiro, dispensa, 2 vagas de
garagem, área de festas, escritório, dispensa, deposito - Valor R$
85,000,00
COO 420- FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo 208,OOm2, 1 suíte, 2

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3garagens-Valor
R$85.000,00
COO 421 - TRES RIOS - CHACARA - Área de terra medindo

aproximadamente 320.000,00m2, contendo 3 lagoas com

aproximadamente8.000,OOm2 de laminad'água divididosentre si, com
varias espécies de peixes, acesse em tode a área, galpão rústicomedindo
9OO,00m2 de área coberta, inacabado, residênciaem alvenaria medindo

440,00m2 também inacabada, quiosque com churrasqueira na beira da
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 demontanhas de preservação pemnanentes,
espaço para estacionamento já na entrada da propriedade, local ideal
para cavalgadas, trilhasecológicas, eco nmsrro, parquede lazer, distante
1 ° km do centro de Jaraguá do Sul (aproximadamente 15 minutos),
documentação totalmente liberada (área rural),
COO 422 - AGUEIRA - RESIDENCIAmedindo 120,OOrn2 com 1 suíte,

2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
Valor R$80.000,00
COO 424 - BARRA - TERRENO COMERCIAL com 16,40m

para a rua Ângelo Rubini - ValorR$28.ooo,00
COO 426 - BARRA - TERRENO COMERCIAL medindo

3.726,00fl12- ValorR$230.ooo,00
COO 427 - LENZI - TERRENO COMERCIAL medindo

525,00m2 com residênciamista e sala comercial- Valor R$
80.000,00 \

COO428-CENTRO-TERRENO COMERCIAL de esquina
medindo 942,00m2, na rua Epitácio Pessoa
COD429 - CENTRO - RESIDENCIALOU COMERCIAL

Ruadomingosda Nova-ao lado da radio-ValorR$I90.ooo,OO
COO 430 - UBATUBA - TERRENO medindo 355,44m2 no

loteamentoJardimMorada do Sol- Valor R$15.ooo,00
COD431-SÃO LUIZ-RESIDENCIAem alvenaria ,3quartos,
2 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem-Valor

, R$50.000,00
COO432�CORUPA- RESIDENCIA em alvenaria, 4 quartos,
4 saias, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem, área coberta
- ValorR$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 atvenarta 3

quartos, 3 saias, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - falta

temninar - Valor R$ 50.000,00
COO 438 - NOVA BRASILlA - SOBRADO CQMERCIAL E

RESIDENCIAL - 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro-Valor R$I90.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,00
COO 440 - TRES RIOS DO NORTE - RESfDENCIA em

alvenaria com 5 quartos, 2 sala, 2 cozinhas, 2lavanderia, 2
banheiros, garagem-Valor R$37.ooo,00
COO 441 - TRES RIOS DO NORTE- RESIDENCIA com 1

quarto, sala, cozinha, lavandelia, banheiro-ValorR$16.ooo,00
COO 444 - VILA NOVA - RESIDENCIA em madeira - Valor

R$45.000,00
COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA EM ALTO

PADRÃO 364,00M2-1 suíte, 2 quartos, salaem dois ambientes,
cozinha, lavanderia, área de festas, adega, banheiro, lavabo,
piscina, 2 vagas de garagem - Valor R$ 230.000,00
COO 447 - VILA NOVA-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
COD448-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.ooo,OOm2 - com asfalto até a entrada - ValorR$
210.000,00
COO 452 - BARRA - RESIDENCIA em alvenaria taltando

acabamento, 2 quartos, sala cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 45.000,00
COO 453-CZERNIEWICZ-SOBRADOmedindo 265,OOm2
-1 suíte, 3 quartos, sala; copa, cozinha, lavandelia, 2banheiros,
2 garagens - ValorR$I35.ooo,OO
COO 454 - PRAfA DE PICARRAS - RESIDENCfA em

alve: .aria -1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2
banheiros, 2 vagas de garagem, área de festas, dependência de
empregada - Valor R$15O.ooo,00
COD455- PRAIADE ITAJUBA - LANCHONETE-instalação
completa para lanchonete na rua principal da praia - Valor R$
25.000,00
COO 457 - VILA NOVA -APARTAMENTO - 3 quartos, sala
em dois ambientes com sacada, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - ValorR$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$15O.ooo,00
COO459-VILA NOVA-RESIDENCIA em alvenaria -1 suíte,
3 quartos, 2 saias, copa, cozinha mobiliada, lavanderia, 2
banheiros, 2 vagas de garagem, piscina, área de festas com
churrasqueira e sacada, dispensa, dep. de empregada - Valor

R$I40.ooo,OO
COO460- BARRA - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - terreno todo

murado- Valor R$ 45.000,00
COO 461 -SÃO LUIZ - RESIDENCIA NOVA -1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, áreade festas,
floreira, terreno todo mur�do-Valor R$ 95.000,00
COD462-MOLHA-3 RESIDENCIAS-próximo à

prefeitura - terrenomedindo 1.500,OOrn2 - Valor R$
120.000,00
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Votorantim I finanças

Corsa, a.c., d.h.
Resta Street
Gol Plus

ggrs<l'1I1�iu�·6
Uno EX, 4p
Megane Scenic XRN
Gol Plus i
Ka
Ka
Gol Special
Golf GL compl.
Parati GTI 16v
Pampa 1.8
Tipo SLX, comp!.
Monza c/ CD
Escort L - Euro
Escort L
Voyage GL, 1.8

�so�grtC�o��bDX
��z��%'l3< e baú 1313

F·4000
MB 709
Gol 1.0 cornpl.
Gal MI
Gol
Corsa Sedan, GL, 1.6
Opala Comodoro SLE
Fusca

···Com.

02 branco G R 16.800,00
02 prata G R 16.500,00

gi g;���o � R 17.000,00

01 amarelo G � i�:�gg:gg
99 prata G R 10.900,00
99 verde G R 27:000,00
95 azul G R 9.800,00
99 cinza G R 10.900,00
99 prata G R 11.500,00
00 azul G R 12.800,00
96 azul G R 15.500,00
99 vermelho G R 22.000,00
90 verde G R 6.200,00
95 cinza G R 9.800,00
93 prata A R 8.500,00
94 vermelho A R 8.900,00
89 verde G R 4.900,00
89 verde A R 6.300,00
96 azul G R 8.000,00
88 cinza G R 3.500,00
83 amarelo D R 48.000,00
99 branco D R 45.000,00
79 branco D R 17.500,00
93 vermelho D R 35.000,00
97 branco G R 12.000,00
97 vermelho G R 10.900,00
97 verde G R 10.500,00
97 branco G R 13.500,00
90 vinho G R 6.300,00
75 azul G R. 2.800,00

r.a Vérid'e· ••..•Tr.·ôêiâ ··'.·F i: n.·â·'Ií':·ê"i.·âi.i·

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CG Titan KS, Okm
Gol GIII, 4p
Gol GIII
Corsa Sedan
Corsa Wegon GLS, 1.6, 16v
Mare,a Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1.6, MI, cornpl., 4p
Escort GL
Gol, 1.0, MI
Mondeo CLX
Blaser DLX, GNV
Pampa L 1.8
Uno EP 4p
Corsa Super
Golf GL
Astra GLS
Fiorino Furgão
Escort GL + ar

Uno Eletr.
Omega GLS
Opala 4.1, 4p
Monza SLE.
Monza classic 4p

Verde
Cinza
Branco
Prata
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Prata
Vermelho
Cinza
Preta
Branco
Vermelho
Prata
Azul
Cinza
Branco
Azul
Branco
Verde
Cinza
Azul
Branco

03
01
00
00
00
99
99
99
98
98
97
97
96
96
96
95
95
95
93
93
93
90
88
87

FIAT PalioEDX,4p 97 Laranja R$10.900,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00

Tempra 2.0 8v 4p 95 Bordo R$ 8.800,00
VW Gol, 4p 99 Branco R$13.800,00

Gol CL, M11.6 97 Branco R$10.300,00
Kombi cabeçuda, GNV 97 Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
Gol 94 Branco

.

R$ 7.500,00
Santana GLI,4p 94 Cinza R$10.600,00
Parati CL 89 Cinza R$ 5.900,00
Gol CL, 1.6, álc. 92 Branco R$ 6.500,00

GM Vectra CD 94 Azul R$14.000,00
Logus GL, ve, te 94 Verde mel. R$ 8.600,00
Monza 93 Verde R$ 7.300,00

FORD Escort GL 94 Azul R$ 8.500,00

__ .. _ .. _ .. __ J���_r!__�r� �E______ Prata
.. �_!l.900,�__

OFERTA TEMPRA, COMPL., 95 R$ 8.500,00
Av. �refeito Waldemar Grubai 3747- Jaraguá �o Sul'

Palio Fire Mod. Novo
Uno Mille SX, 4p

01
97

G
G

Clio 1.0, 4p, compl.

vw

99
91

99
99
94
94
90
85
78

00
99
97
95
95
94
92
92
92
91

98
93
91
89

azul

prata
branco
azul mel.
azul
prata
prata
bege

branco
prata
verde mel.
branco
branco
prata
bordô
branco
vermelho
verde mel.

chumbo
bordô
vermelho
cinza

Rua João Januário Ayroso, 6S
371-5343 - (47) 990,3-2936
Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno Mille, limp. desemb.,

Gol MI 1.0, 4p
Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Logus
Santana GLS, 2p, compl., 2.0
Gol S', 1.6, álcool
Fusca 1500

Gol Mll.6, gas,

KadettGl, 1.8, gas.

MonzaGl2.0

Kadett Sl, 1.8, álc.

EscortGl, gas,

Kadett SlE 1.8 gas.

Gol CL, 1.6, gasolina
Gol CL, gasolina, 1.6

Monza Sl/E, 1.8

Monza Sl/E, 1.8, álc.

Opala 4cc, relíquia, gas.

Fusca 1300

97

96

94

92

91

89

89

89

87

86

78

78

99
96
96
92
91
90
89
89
88
87
88
87
85
84
86
84
83
80
76
76

01 Rua Walter Marquardt, 1850. - Barra do Rio ,..�Iha � Jaraguá do S.ul.� se

��!���� 371·4225
Uno Mille EP 4p 00 Cinza

Ranger Xl, cabo Dupla, 4p 00 Branco

Ka, compl. 00 Dourado
. Saveiro 1.6

..
99 Branco

EscortSW, 4p .'98 Vermelho
Uno Mille 97 Vermelho
Palio EDX 1.0, 2p 97 Vermelho
Corsa Wind, 2p 96 Branco.

Pick-up Corsa, 96 Prªtél
Tipo 1.6, 4p. 95 Cinza
Kadett GL, 2p 95 Ve-;melho
Fiesta, 2p 95· Vermelho
Uno Mille Eletronic, 4p 94 Vermelho
Parati Cl, 1.8, 2p 92 Vermelho
Chevette Dl, 1.6 91 Verde'
Opala Comodorojq.L, 4p 90 Preto

Prêmio, 2p
,

.

89 Vermelho
Gol Cl,,1.6 88 Branco

"Demais modelos novos e
seminovos consulte-nos

G

G

G
G
G
A
G
GNV
A
G
G

G
G
G
G
G
G

G
G
G
A
G

A

D

G
G

G

FliNAtC11IA

R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 21.500,00
R$ 18.500,00
R$ 29.500,00
R$ 22.500,00
R$ 10.300,00
R$ 11.500,00
R$ 12.300,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.500,00
R$ 4.500,00

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Verde
Preto
Preto
Verde
VW

02
01
01
99
98
98
96
90
86

prata

372-0676

Palio ED, 1.0, 4p
Gol Plus, 1.0, 2p
Uno Básico, 1.0, 2p
Gol ct, Cht, 1.6, 2p
Gol ci, CHT, 1.6, 2p
Elba CSl, 1.6
Kadett, 1.8, álcool, 2p
Caravan Diplomata, 6cc
Monza, 1.8, álcool, 2p
Monza 1.8, álcool, 2p
Escort L, 1.6, álcool, 2p
Escort L, 1.6, 2p
Prêmio CS, 2p
Kombi envidraçada
Escort L, 1.6
Gol, 1.6, álcool, 4p
Opala Diplomata, 4cc
Fusca 1300l
Fusca 1500
Fusca 1300

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 658 - ILHA DA FIGUEIRA

Fone/Fax: 370-2769
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 ,. Centenário

Rua Ângelo Rubini, 777 - Barra do Rio Cerro (defronte Posto Km 7)
\

Clio RT

Gol Plus GIII Compl.
Clio Sedan

Megane RN

Scenic RXE

Marea ELX

Ka

Gol CU1.6

TempraSX compl.
Goll.0i
Escort IGL 1.8
Gol Plus 1.000i
Astra GLS

Escort Hobby, 1.0
TiRO SLX 2.0
Vectra GLS

Monza GL 4p
Versailles Ghia, compl.
Buggy

Cinza
Preto
Prata
Branco
Azul
Cinza
Prata
Vermelho
Cinza
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Branco
Vermelho

Bege
Azul
Cinza
Amarelo

2002

2001
2001
2000
2000
1999
1997
1997

1997
1996
1996
1995

1995
1995

1995
1994
1994

1993
1989

Celta, 14.000km
CorsaWind 4p
Corsa Wind cl ar, 4p
Astra Sedan GL, cornpl. Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

KadettSL/E
MonzaSL/E 1.8

02
96
G
86

G
G

Saveiro, compl., top de linha Vermelho
Pointer CU Branco
Gol 1.0, 2p Branco 96
Voyage Plus Bege

FIAT
A

PER
3 R: Walter Mar uardt 2166

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
D ..20, compl.

.

Corsa Wind .

Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. . ar
Escort Hobby 1.6
F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

vermelho

bordô

bordô

prata

azul

Camin.honete Mussa, 4x4, mecânica Prata

S-10 cabinaqa 2.8, compl. Branca

Caminhonete Mussa, 4x4, automát. Verde

Veetra GLS, compl. Azul

F·250 XLT, Prata

02

02

01

01

01

01

00

99

, 95

95

95

92

Bordô
Prata

Branco

Azul

Brence

Branca

Bordô

AUTOMOVEIS
c.arrOOl Noclonai.. e l..-porta.....

Scenic 16v, 1.6, compl .. couro e rodas azul 00
Palio Ex, 4p, comp!. ·A.c. azul meto 99
� d_ •
Palio ED vermelho 97

vermelho

prata
branco

preta
prata
preta
roxo

cinza
branco

dourado
roxo

verde
bordo

97
96
96
95
95
95
95

94
94
94
94
93
93
93
93
90
89

89
88

86/91
85
85
72

,

94

94
95
95
94
95
90
95
95
96
94
9.1
86

75.,
72·
93
93
88

Vectra GLS
GOl 1000
Gól CLll.6
Goll000i
GoLO·"

....
Goll.0

..

Gól CL 1.6

Verde
Cinza
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

f:;i.\t'PREFE·ITOWALII�M.4R IJIlUBA,' 3âll�+ BAIRROVIEIAA - .J�RAGUÁ DO SUL')

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqncros
neste espaço!

marrom Sportage compl:
Omega 3.8 australiario

B/aser 2.5, compl., turbo diesel
�

BMW 325/

0·20

F-250 XL

Eseort GL, 1.6

branco

cinza met.

bege

azul meto

branco

branco

Quadriciclo
Tipo MPI.1.9, 4p, cornpl.
Goll.0 Plus

Ranger STX cab estendida comp!.
Voyage CL 1.8. alc.
Mitsubich N .. 13 comp!. e pers,
CorsaGL1.4
Escort L 1.6
Fiarina Pick-up 1.0
Escort Hobby 1.0
Corsa 1.0
Gol LO

Omega GLS, compl .. c/ teto
Escort Xr3 equipado c/ teto 2.0
Gol LO
Verona GLX 1.8
Belina L1.6
Uno CS, 1.5, equipado, banco couro
Escort L 1.6

D-20, cabo dupla, comp!.
Uno CS 1.3
Uno CS 1.5
Fusca 1500

vermelho
verde

prata
prata
azul

azul
branca

bege
preto
azul

Seja parceiro
da BV Financeira

,

e faça ótimos

370-9365 - 9997-9122
Preto
Branco
Branco
srencc
Branco
VermelhO
Verde
Grafite
Preto
VermelhO
Azul
Azul
Azul
Branco
BrancO
Branco
Azul
Bege
BrancO
BrancO

UnoSmart
GOl16V4p
Corsa Sedan, 1.6
Gol Plus, bordô
Gol Plus, prata
Gol GLI
Ranger
Gol
Gol

Pampa
F'1000
Chevette DL
Corcell12p
0·10, diesel
FUsca
Corcel I

C'10,diesel, relíquia

01

99
97

97
96
95

94

93
92
92

91
91

80
80
76
72

70

R$ 9.500,00
R$13.500,00
R$12,500,00
R$ 9,500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$13.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 950000

Rua Walter Marquardt,1250 - 'Rio 'Molha '_'Jarag�á do'Suf- Santa Catarina

PROMOÇÃO - Uno Mille Eletronlc, 2p, gasolina, verde, ano 94

, .

neqocios
neste espaço!

Fusca'
Fusca
'Fusca
Kadett
Kadett
Uno CS
Uno CS

,CG.Titim ..

CG·Titan·
.. Parati
.Strada 200

85.,

compl., 1.8, 16v
4p, ve, te, It, dt, aq
v.e., t.e., limp., desemb.
cz opc.

compl.
c/ capota de fibra

limp. desemb., a. q.
compl.
compl.
completo
'4p, l.t., d.t., a.q.
cornpl., gasolina
4p, cz opc.
álcool.

álcool,1.6
l.t., d.t., a.q.
cz opc.

v.e., t.e., a.q,
rodão

Seja parceiro
da B'l_ Financeira

e faça ótimos

Chevette

bordô

champagne
verde

cinza

prata
branca
azul

grafite
verde.

bordô
verde

bordô

prata
bordo

bordô

azul

marrom meto

charnpagne
prata

EscortSW 98

Uno SX, 1.0 97

Uno SX 97
Kadett 97

Ranger 97

Pampa L 1.8 96

Gol bola 1.0 Plus 95

Toyota Corolla 95

Vectra GlS 94

Vectra GLS 94
Uno Mille Elet. 94
MonzaGlS 94

Escort Verona 94
Parati 1.8 92

Saveiro 92

Goll.8 91

Parati,1.8 91

Verona GLX 90

Jipe passeio 58

, .

.neqocros
neste espaço!

Vermelho
Prata
Bordõ
Azul, .

Verm�lho
Branco

. Preto
Cinza
Branco.
Azul

Bordô
Branco ,

Bege
Marrom
Prata
Vermelho
Azul
Branco
.Azul.

Práta

Bege
Roxa'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
Salas de estcr e jantar
Todos ambientes com

iluminação natural
Sacada com revestimento
metalizado

Aquecimento a gás (opcional)
Hall com piso em granito
Segunda vaga de
garagem (opcional)
Sacada com churrasqueira
em aço mox

Alto padrão de acabamento
Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada'
Taxa de condomínio
reduzida, porque é um

apartamentQ e

não um clube de lazer.

Rua Quintino Bocoiúvo, 64 - Tel. 372-0657/371-0696e-mail: futuroemp@uol.com.br-CRECl8469-JaroguádoSul.SC
lW®lf dl®� (j/li7i1��� 'I @1llfJd/@rt®fj
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSl1l·al·s· CORREIO DO POVO 17

, 1.1I.....;W�..YIIll ---------

Os apartamentos Le Petitficam na iJ{,ua Erunno

'M.enegott� pertinho dafaculdade e do slíopping.
'M.as restam poucas unidades.

Corra! Não cometa o pecado de perder esta
oportunidade!

Universidade

:6
E

• Fácil acesso
1 • Privacidade
{! • Segurança
,� • Quiosque com churrasqueira
j • Condomínio com poucas unidades

[ • Condomínio com ajárdinamento

�-'VfV!M>,w..t.y.k-'V
• Totalmente funcional
• Design moderno
• Esquadrias de alumínio
• Hall com piso em cerãmica
• Personalização do seu

,

apartamento

C,(UN)��-O 4«<-

• Através do Sistema Interativo
de Pagamento 1.0
• Assessoria no financiamento
com a CEF

• Utilização do FGTS

-�j

I

I�
II'-;

I'cl

1° Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna c/ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theaier,

Piscina adulto e infantil, Plauground,
Ambienies decorados e mobiliados.'

o pr�tlio:

3 Dotm»..

(Selldo 1 Suite)

.

Tubulaçõt: ágl/I! quente - Churraseueirn nasacnd« I
Opção 2 vagas de garagelll i
OpÇ(/O gnmgell/ tidcp. Priuatioo !
Completa sistell/(/ de seglll'l1l1çll i

Localiz-:Zção do Prédio: Rua Leopoldo M;imkc, IPerto do Clube Beira Rio.

I
I

70 meses para pagar
n$ 15.000,00 entrada

saldo dire ta c/ ti COII,.. trutora

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

R. Maredial Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Center - JllragutÍ do Sul- se

CONSTRU5el
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade
Para o lar e para a Iild�stria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Ceifes,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Prcteçõo para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

TECN.
CALHAS
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 - 2 casas, de alv,

uma cl 60m2 e outra cl 80m2,
muradas. Aceito Gol 97/98 no ,----------

neg: Trtar: 373-2651 cl Luiz AMIZADE - vende-se, rua Artur

Rodrigues apos 18hs. Guenter, cl 2 dorm. R$
35.000,00. Tratar: 9975-5380.

ALUGA-SE - 1 apto cl 2 dorm., CENTRO - vende-se, coberutra
cl piscina, área 403,86m2, 1

suíte, bwc cl hidro, closet, 2

, dorm., sala, coz., 3 sacadas, 3

bwc, churrasqueira. Tratar: 370-
2000 hor. comI.

a 5km do centro. R$ 850,00 cl
todas as txas. Tratar: 370-9172
ou 9957-2527.

UBATUBA - vende-se, ou troca
se por outra em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9112-0509 cl
Carlos.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
alvenaria, cl 106m2, 4 dorm.,
2bwc e demais dep., próx. Posto
Pérola. Tratar: 370-5623.

VILA LENZI- vende-se, alvenaria,
cl 194 m2, 1 suíte, 3 quartos,
2 bwc. sala grande, copa,
cozinha, mesanino c/ varanda,
garagem pI 3 carros, terreno

medindo 14X25. R$
85.000,00. Tratar: 372-3922
Walter CRECI 9238

ITAJUBA - vende-se, cl 120m2.
Tratar: (47) 456-3841 cl Zezo.

VENDE-SE - quitinete ou troca

se por terreno ou casa

pequenano centro. Tratar:
Oxx11 6976-9448 cl Cecília.PROCURA-SE - casa pi alugar,

proximidades da Vila Lenzi.

Pago até R$ 230,00. Tratar:
372-3492.

VENDE-SE," casa antiga de
madeira nativa. Tratar: 379-
1207.I

I RIO MOLHA - aluga-se, Chalé

alpino, 87,2, cl suíte, 1 qto,
sala, coz., bwc, aquecedor, a
lenha, todo mobiliado, telefone,
escritório, churrasq., todo

cercado, área tipo condomínio,

VENDE-SE - casa em alvenária

cl 8 comôdos, cl 2 terrenos

super barato. R$ 17.000,00.
Tratar: 275-1226 ou 9975-
2746 cl Suely: ou João. \

\

ALUGA-SE - 1 quarto em apto
no centro, pI moças. Tratar:

9134-0711.

A �Nfl�Di$que- Pizza
especializadaL

E
N

Prazer emH
atender bem.A

371..1655 ..275..0.52
Atendemos também ao meio dia

'ROMOÇÃO
DIA DOSNAMORADOS
na compra de uma pizza
Grande ou Gigante •••

o vinho é por nossa conta.

" aproveite!!!

Preto Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

sem garagem. R$ 250,00.
Tratar: 372-3558.

BARRA VELHA - vende-se. R$
60.000,00. Tratar: (47) 446-
0242 cl Nelson.

BARRA VELHA - vende-se,
centro, frente pI o mar, área

212,67m2, cl suíte, 2 dorm., 2

bwc, cOZ., 2 salas, 2 sacadas,
churrasqueira. Tratar: 370-
2000 hor. comI.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado. Ou troca-se por casa.
Tratar: 370-7312

CENTRO - vende-se, Ed. Royal
Barg, 3 dorm., 1 suíte, sacada
cl churrasqueira, cozo

mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50 meses

direto com proprietário. Tratar:
275-3070.

CENTRO - vende-se, 144m2, ao
lado Foto Loss, si garagem. R$
50.000,00. Aceita-se terreno.

Tratar: 370-9787 cl Vanderlei
a noite.

CENTRO - vende-se, no Ed ,

Jaraguá. R$ 125.000,00.
Tratar: 370-0103 cl Cecília
(particular).

CENTRO - vende-se, no Ed.

Jaraguá, cl 3 qtos + dep.
Empregada, reformado,
mobiliado. R$ 110.000,00.
Tratar: 9963-9596 cl
Germano.

CZERNIEWICZ - vende-se, cl
95m2, 2 dorrn., 1 suíte, sala,
coz., bwc, lavanderia e sacada,
rua Ema Ziemann, 3Q andar,
304. R$ 59.000,00. Tratar:

371-8116 ou 9124-2786 cl
Marlene.

CURITIBA - aluga-se, mobiliado,
centro. Tratar: 275-0402.

DIVIDE-SE - apto cl rapaz, no

centro. Tratar: 371-4364 ou

275-2979 (particular).

PROCURA-SE - apto pI alugar
próx. do centro, ou alguém que
queira dividir cl moça cl filho

I. Casa de alv. com 1C6���OSm2 (Nova-com estilo

Imoderno)- nó lot. Co rnp o s s o rn p ie ro 1- R$
125.000,00

• Casa de alv. Com 167,002, estilo moderno- Vilo
lenzi(frente a Academia Corpo e Mente) -R$
140,000,00

• Casa de alvenaria com 180,00m2 - Rua Luis Bortolini

I518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
• Casa mista no Loteamento

Firense,com
80m2 -

=
.

de lei- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00,
- Ou a vista R$ 27.500,00.
• Casa de alv. Serni-ccobcdo- lote"207 - Ouro verde.
R$ 13.000,00 '( + 25 x 300,00).
• Casa de madeira - Lote de esquina(asfalto) Rua José

I
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 2�.000,00.
• Casa de alvenaria com 100,00m2 - Rua João Carlos
Stein, 1110- R$ 45.000,00

.

I
• Casa de alvenaria 75,00m2-0uro verde -Lote

243.R$ 30.000,00 + prestações.
• Sobrado de Alvenaria com 140.,00m2 , no'

Campossampiero I - Jguá Esquerdo .R$ 80.000,00,

I.
Casa nova de alvenaria com 135,00m2 - no

ILoteamento Firense I - Lote 52 - Rua Arthur Breithaupt.
R$ 45.000,00 + 50 x 300,00

TERRENOS
• Lote no Loteamento Juventus- Rl 22.000,00
• Lote no Loteamento Campossampiero R$ 25,000,00

I.
'Lote na Rua Waldomiro Schmidt(Jguá

Iesquerdo(620,00m2-pavimentado) R$ 27,000,00
• Lote na Rua Marcelo Barbi 420,00m2. R$
15.000,00

'

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO.

• Capmossampiero II • Firense I • Firense II
• Zangheline • FLAMBOYANT - Cond.Fechodo

Empreendimentos Imobiliários Marcatlo
Av. Mal. Dedoro, 1179

, .W371-1136

Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Perlinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - ótimo Negócio. R$120.000,OO
Apartamento - Lindo'Aparlamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios
(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,OO

R$ 21.000,00
R$ 28.000,00
R$ 35.000,00
R$ 42.000,00
R$ 56.000,00
R$ 69.000,00
R$ 83.000,00

____R$ 185,00
_____R$ 244,00 __;___,
____ R$ 309,00
____R$ 368,00--.
____ R$ 494,00-__,
____ R$ 613,00 _ __,

____ R$ 731,00,
INFORMAÇÕES:(47) 222-1152 ,

(47) 9981-3627 cf Paula

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aqui, além de profissionais competentes,
somos seus parceiros. Acima detudo.

Qual é a função do departamento fiscal?

Escriturar e apurar dados e registros, emitir
diversas guias, como PIS, COFINS, ICMS, ISS,
Imposto de Renda e tantas outras, além de
solicitar pedidos de parcelamento de

impostos, de compensação e ressarcimento, e
ainda cria o planejamento tributário de sua

empresa. O departamento fiscal de um

escritório contábil étudo isso emuito mais.

No CS Escrit9rio Contábil, por exemplo, além
de cumprir os compromissos na área fiscal,
buscamos, sempre no rigor da lei, alternativas
vantajosas à área tributária de sua empresa.

e região o projeto=

Visitem-nos

,

E O consórcio de Imóveis

com pagamento só de 50%
/ até ser contemplado

®Coroguó
371-4000

Em caso de dúvidas na área fiscal
de sua empresa, consulte a

Neclei e sua equipe

-.

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

CROSC-3t85/O-i

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@car<l:gua-veiculos.com.br

MINISTRADORA RESPONSÁVEL

ConsórciO Baftlstella
Emp'.'" do Çqngk>mo,OOo 1!o�l$lullO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 9992·0833 / 275·1503 hor. comi.

• Chácara.
17.000,00. Aceita parte em

dinheiro o restante em carro ou

mal. de contrução. Tratar: 372-
3822.

SALA COMERCIAL - no Ed,

Menegotti, recém reformada. R$
22.000,00 negociável. Tratar:

9963-9596 c/ Germano.

de 12 anos. Tratar: 371-2511"
ou 9131-2591.

VENDE-SE área de

20.000m2, próx. enegia
elétrica e ribeirão, ideal p/
chácara. R$ 16.000,00.
Tratar: 274-8013.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, c/850m2, rua Vitória Pradi

s/nº. R$ 25.000,00. Tratar:
9104-1089 (particular).

VENDE-SE - loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

UBATUBA - vende-se, c/84m2,
a 350mts do mar. Aceita-se
carro ou imóvel em Jaraguá do

Sul. Tratar: 372-3235. LOT. CASA NOVA II - vende-se,
c/490m2, terreno de esquina,
c/ infraestrutura, quitado. R$
20.000,00. Aceita-se carro no

nego Tratar: 273-0454 c/ Celso
(particular)

VENDE-SE - de alvenaria, c/
130m2, de laje, Lot. Souza.
Tratar: 276-2070.

empregos
RIO CERRO II - vende-se, de

esquina, lkm após Choco leite,
16x28mts. R$ 14.000,00.
Tratar: 376-3386.

CENTRO - vende-se, eomereial/
condomínio, c/ 3.900 m>,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070.

"

Tratar: 273-5529
III'Salas Com

III Ofert_a_w.=_
CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores
externos com experiéneia na

área de consórcios, ótima

remuneração. Tratar: 371-

8153.

CORUPÁ - vende-se, c/
62.500m2, "lateral da rua do

Semlnárlo.rárea plana, beira-rio,
pastagem. Ótimo p/ industria,
recreativa ou chácara. R$
150.000,00. Tratar: 372-3063

c/ Egon das 19 às 22hs)

LOJA ROYAL BARG - vende-se,
ponto já formado, com

mercadorias e mobiliário.
Defrone para Marechal. Tratar:
275-3070

PROCURA-SE - pessoas de boa

atitude, p/ trabalho autónomo

tempo parcial ou integral.
Tratar: 275-3122 ou 9955-

9782

SÓCIO - procura-se, na área de

previdência, de preferência
que seja administrador.

Investimento de R$

SALA COMERCIAL - no Ed.

Menegotti, troca-se por apto
pequeno. Tratar: 370-0103 c/
Cecília. FARMACEUTICO - precisa-se.

ESTRADA NOVA - vende-se,
:?90m2, c/ casa de madeira c/
39m2, sala, coz., lav., bwe. R$

PROCURA·SE

Empresário de Jaraguá do Sul procura
Icomercianteou representante para

trabalho autônomo.

10.000,00 a R$ 50.000,00.
Tratar: 9125-2722.

VENDEDOR EXTERN� - precisa-
"se, p/ área de calçados e

confecção, que estejam atuando

na área. Tratar: 376-3799 ou

376-1575 c/ Airton ou

Rosecler.

VENDEDOR EXTERNO - precisa
se, c/ prática no ramo de motos.

Tratar: 275-2030.

DIARISTA - se oferece p/
trabalhar. Tratar: 9963-8497

hor. comI.

ENFERMEIRA - se oferece p/
trabalhar, particular. Tratar:

laijª,?tj,]jai{t]$?$i(tU�c/ experiência comprovada em I
teJemarketing, contato c/ i

cliente, pesquisa de i
informações para clientes, e I

tarefas básicas de :
administra ão

l1li

371-3859.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como' zeladora ou diarista.
Tratar: 370-5786.

OFEREÇO-ME - p/ lavar roupa
em casa. Tratar: 370-7594 el
Helena.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como serviços gerais, servente,
ajudante caminhão, móveis.
Tratar: 275-3137 c/ Luis
Mauro.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar com
serviçoas de digitação pi
empresas e particular. Tratar:

372-0438.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista ou cuidar de

idosos. Tratar: 275-6198 cl
Neusa.

OFERECO-ME - p/ trabalhar

como diarista, baba ou cuidar

de idosos, tenho experiencia.
Tratar: 371-3341 recado p/
Jutelia.

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, c/ experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

Schadeck Massey Telgusson, empresa especializada em agro
negócios está selecionando profissional para atuar em Jaraguá
do Sul e região. Requisitos:

-> Experiência Administrativa;
-> Experiência em Vendas;
-> Conhecimentos em Produtos Agropecuários.
Interessados enviar curriculum para:
com, e Ind. Schadeck S.A.
Rua Felipe Schmidt, "1204 - Mafra - SC.
CEP 89300-000 - .A/C Depto. Pessoal .

//

GERENTE

.....

SELEÇAO
PROFESSOR 2004

Biologia e Educação Física

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

i
* exige-se especialização, mestrado ou doutorado.!
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AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
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I BOA NOTíCIA
TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EMALIMENTOS

Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou.Serasa
demais assalariados

'

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/s,

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

senac

veículosINSCRIÇIES
ABERTAS

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
joroguodosul@sc.senoc.br

R$ 7.400,00. Tratar: 371-2117
cl Charles.

CORSA � vende-se, plck-up, , 96,
preta, modo 01, compl. R$
11.800,00. Tratar: 376-3566
cl Willy ou 372-2918 cl
Reginaldo após 18hs.

SILVERADO � vende-se, 98, 6
cil., diesel, azul met. Tratar:
9979-1437.

ASTRA � vende-se, 95, GLS,
MPFI 2.0, compl., 4p, a.c.,

computador, d.h., v.e., t.e., CD,
alarme, cl controle nas travas,
aros e sp, R$ 9.000,00
negociáveis. Tratar: 9962-
8154.

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

15h
Desenvolvimento Profissional em Gestão

�Oh 31/05.28/06/03 Sábados
Bhàs12he R$ 320,00 ou 1+1

Financeira 13hàs17h , R$·165,00
Assistente Administrativo 140h 26/05 a 29/10 2' e 4' 19h às 22h 1 + 5 x R$ 120,00
Excel Fórmulas e Funções 20h 26/05 a 16/06/2003 2' e 4' 19h às 22h R$ 160,00 oul +1 R$ 8!

Vendas 1.10h 27/05.02/10 3' e S' 19h às 22h R$ 530,00 ou 5 ,x
R$110.00

Técnico em Transações Imobiliárias 870h 02/06/03 a 12/2004 2' à 5' 19hàs22h 1+19 x A$ 170,00
Técnico em Enfermagem 180àh 02/06/03. 06/2006 2' a 6' 19h às 22h 1 +35 R$ 189.00
Redação Empresarial 30h 02.17/06 2' a 51 19h às 22h R$ 160,00 ou 1 +1 R$8!
Recrutamento e Seleção 15h 09 a 13/06/03 21 a SI 19h às 22h R$ 145.00

,

Operador de Microcomputador 60h 09/06 a 08/07 ,2' a SI 9h às 12h R$ 360.00/5 x R$ 73

Montagem e Manutenção de
44h 07106 a 02/08 Sábados 8hàs13h R$ 400,00 ou 1 +4 R$9:Microcomputador

Telefonista Hecepcicnista 149h 10/06. 18/11/2003 311 e 51 19h às 22h R$ 715,00 ou 1+5 R:

120.00
Técnico em Alimentos 1960h 16/06 a 03/2006 21 a S' 19h às 22h 1 + 32 x R$ 20S,00

Técnicas de Negociação 15h 23 a 27/0S 21 a 6' 19h às 22h R$ 130,00 ou 1+1 R

68,00
Transporte e Despacho + Despacho 110h 01/07.04/11 3' e SI, 19hàs22h 1+4R$110,00Internacional
Prática Cambial + Operação Câmbio 110h 02/07 a 03/11 21 e 4- 19h às 22h 1+4R$110,00
Televendas 15h 07a11/07 21 a 61 19h às 22h R$ 130,00
Oratória II 16h 21 a '25/07 21'36' 19h às 22h R$ 130,00 ou 1 + 1 R$Sf
Loqlstica Básica 12h 28.31/07 2' 3 5' 19h às 22h R$ 163;,00
Aperfeiçoamento em Instrumentação '240h A definir 21,41 e 6', 19h às 22h 1+ 6 x R$ 130,00Cirúrgica para Auxiliares de Enfermagem
PPCP 1 - Planejamento, Programação e

20h A,definir 21 a SI
18h30 às

R$ 160,00Controle de Produção. 22h30

A Importância de Compras nos Lucros da 18:30 às
08h A definir 6' e sáb 22:30 8h às

Empresa 12h

Estratégias � Técnicas de Negociação 20h A definir
Banco de Dados Access 36h A definir Sábado 13hàs16h R$ 290,00 /1 +2 R$ 98

Autocad 40h A delinir 61, sáb. e dom. A definir R$ 350.00

CORSA � vende-se ou troca-se,
Wind, 95, vermelho. R$
3.000,00 + 20x R$ 408,00.
Tratar: 9962-2302.

VECTRA � vende-se, 98, a.c.,
d.h., compl. GNV. R$ 21.000,00.
Tratar: 275-2063 cl Joyce.

VECTRA � vende-se, GL, 98,
compl., menos ar, revisado,
78.000 kms originais c]
manual. R$ 11.300,00 + 16x !
R$ �37.19 ou R$ 16.900,00 à

vista. Aceito troca. Tratar: 9994-
9796

KADETT � vende-se, GL, 97, 2.0,
cima. R$ 9.800,00. Tratar:
371-6707 ou 9973-4745.

CARAVAN vende-se,
diplomata, .89, compl., 6 cil.,
gasolina. R$ 5.500,00. Tratar:
9997-5557. KADETT � vende-se, GL, 95, 1.8,

v.e., t.e., alarme, d.t., I.t. R$
7.800,00. Tratar: 9953-5554.CARAVAN � vende-se, 87, 4.1,

compl. R$ 3.550,00. Aceito
carro de maior valor. Tratar:

379-1448 cl Ivan ir.
MONZA � vende-se, 89, v.e., 2.0,
álcool: Tratar: 370-1823 cl
Ilson.

VECTRA � vende-se, GI, 98/98,
branco, esp. Tratar: 273�0479. I

CHEVETTE - vende-se, 85, prata,
alcool. R$ 3.500,00. Tratar:
273-6242 cl Mareio hor, comI.

VECTRA � vende-se, 97, branco,
compl. � ar. R$ 15.700,00.
Tratar: 376-2026 ou 9955-
2442.

MONZA � vende-se, 86. R$
1.000,00 entro + 17x R$
242,00. Tratar: 374-5339.

CHEVETTE � vende-se, DL, 92,
gasolina. Tratar: 9979-1437. VECTRA � vende-se, GLS, 94,

vermelho; rodas e som. R$
13.800,00. Tratar: 275-0423

'

cl Aguinaldo.

MONZA � vende-se, 96, 2.0,
gasolina, Ap, compl. � ar. R$
10.500,00 ou troca-se por
terreno. Tratar: 276-3108.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km completa + a.c.

R$ 18.300,00. Tratar:

9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
� EAD - Ensino a Distância; � Cursos ln Company.

MONZA � vende-se, 93, Classic, VECTRA�vende-se, GLS, 97, compl.
4p, compl. � ar, pneus novos.

-, Ou troca-se. Tratar: 373-3001

6 um novo urso da sua

Serviço de tira-dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8

às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 0811 às
17h 30 mino

imettreinamento@ieg.Gom.br: resposta em até 24h
\ Fone: 275-000 I : pronto atendimentó

Serviço Gratuito
Profissional em

'Comércio Digital
o IMET Instituto Millenium de Ensino e

, Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional"

em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.

Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento, desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar oS

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você

liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro. quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

MicorcompUtadores

Proflssional em
Administração

Profissional em
Secretariado

AlIto Cad - 20 I Auto Cad - 3D
SolidWorks

CursosVIP

Inglês
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Tá difícil ter idéias
para abrir sua empresa?

Nós oferecemos 500.

Ru..a João Janu..ário ..A:if)roso/ 8c> sala c>.3
C::>BS. ( Pró�iYno ao atacaõao Lu..� � Jaragu..á Esqu..erõo

Liguejá!
371.r8153

Dísp�mos de créditos de R�4.380100 à R� 83.203,00

CONSÓRCIO UNIAO

,

RS' .84�()8
>R$ 88,26
.R$ 91,6\4
R, 9;2,1$'

98;0,,4
100;J5

s

q� J,2t'.i KSE .' 'R$ 1 00,,92
,YBRif'l 25 Ee,' R$ .H05,7,9'
'CG 1,25�ES

.

R$' T05';86
<XTZ'] 25 K 'R$ ], J 5.61
NXR/'J25 KS R.$ 11'6.41,.
XTZ 12q I; , R$ 1 ;24.sr
NXR 1,25 ES RS 1 25.03
NX��,] 50 1;$, �R$ 144.Q4
)(T,225 ,,R$ 158.21
TWlSTER 'R$ 162.69
TORN.AeO R$ 177.67

RUPO ElPE(;I�L
;; j(;�RRO.f

"

:7;07,00<' R$' 14t4;3�
Ó.866;00· R$ '161,63
2;452;�0 R$ lS,Q,.22,
.,957,00 ..R$ 207,6,]
.95'4;00 B$ 222:44

, 5.59'4,00'. 'R$ 23) .96
R$ 269,38

'R$+2d.754,00"R$ 306.7]'
R$, ,23'.660,,00 R$, "352.24
R$ 25:920,00 ,R$ 386.60
R$ 28:036,00 R$ ,41 7.03 .

R$ 33.303,00 ,R$
•

4Q5.38
R$'"37,485,00 R$ 557.58
R$ 43;090;00 'R$ 624,60
� 6.021,00 R$ 8� 2,30
R 5.400,00 RS �948,30
R

.. , j,. ,rl55,00 ..:R$. J'�1']6,74
R$ 83;203,00 R$ 1 .206,44
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FERRAMENTAS Flap disco 4.1/2" Grão 40 Bosch R$ 7,70

Flap disco 4.1/2" Grão 60 Bosch R$ 7,70
til'

Bc MAQUINAS Flap disco 4.1/2" Grão 80 Bosch R$ 7,70
I

Flap disco 4.1/2" Grão 120 Bosch R$ 7,70

276·3102
Flap disco 7" Grão 40 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 60 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 80 Bosch R$16,85

Rua Walter Marquard,t, 590 (próximo Posto Mime)
Flap disco 7" Grão 120 Bosch R$16,85
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VECTRA - vende-se, 97, branco,
compl., c/ aerofollio e aro. R$
20.000,00. Tratar: 9125-2722.

BRAVA - vende-se, 00/01, SX,
16v, compl., a.c. "climatronic",
preto. R$ 25.300,00. Tratar:
371-7842 ou 372-0749 c/
José ou lucimar.

FIORINO - vende-se, plck-up, 96,
comp. Tratar: 376-3566 c/
Willy.

FIORINO - vende-se, pick-up, 92,
1.6, c/ capota marítima, c/ v.e.
R$ 5.500,00. Tratar: 9104-
3691.

PALIO - vende-se, EOX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f., ,

v.e., t.e., trava interna de porta
malas, I.t., d.t., trava para
crlança's. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

TIPO - vende-se, 96. R$
5.000,00 + 18x R$ 267,00.
Tratar: 387-5612.

UNO - vende-se, 98, vermelho,
2p, vidros verdes, v.e; t.e., a.c.,
alarme. R$ 9.000,00. Tratar:
9101-1913 ou 371-5424 c/
Sandra ou Edylsom.

UNO - vende-se, 94, 1.5. R$
7.200,00. Tratar: 9952-2420.

UNO - vende-se, 93, v.e., t.e.,
alarme, 4p., Tratar: 371-6835.

UNO - vende-se, ElX, 95/96,
v,e., t.e., I.t., d.t., rodas liga leve.
Tratar: 379-0520.

UNO - vende-se, Mille Eletronic,
94, vermelho escuro metálico.
R$ 7.000,00. Tratar: 371-4191

UNO - vende-se, ElX, 95, 4p,
compl., a.c. R$ 3.000,00 +

prest; Tratar: 276.0397.

UNO - vende-se ou troca-se, 94,
1.0. R$ 5.500,00 + 15)( R$
136,00. Tratar: 370-2070.

UNO-vende-se, 96, 1.0, básico,
2p. Tratar: 9979-1437.

PALIO - vende-se, EO, 99, prata,
4p, v.e., t.e., a.q. R$
12.800,00. Tratar: 372-6685
(comercial) 372-0924 após as

18:00h c/ Ivone.

PALIO - vende-se, EOX, 97,
compl. - d.h. R$ 11.500,00.
Tratar: 370-2088 com

Simone.

PALIO - vende-se. EDX, 98, 4p,
v.e., trava, som, roda esp. R$
11.300,00. Ou troca-se por
carro de menor valor. Tratar:
276-0793.

TEMPRA - vende-se, 97, compl.
Ou troca-se por carro de menor

valor. Tratar: 372-3782 c/
Maurício.

BEllNA - vende-se, 84, motor

novo, gasolina. R$ 2,309,00.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

BlASER - vende-se, OlX, 97,
azul, gasolina, 4x2. Tratar:
9975-1024 (particular)

CORCEL II - vende-se, 80. R$
2.000,00. Tratar: 376-2544.
\-----------------------

DEL REY - vende-se, 84. R$
2.100,00. Tratar: 376-1013.

Dl;l REY - vende-se, 83, álcool,
2p, doc. em dia. Troca-se por
moto. Tratar: 372-1037 c/
Moacir.

ESCORT - vende-se, 87, Gl,
branco,' álcool. R$ 3650,00.
Tratar: 370-7175.

ESCORT :... vende-se, 85, motor

Especializado em
estofamento
automobilístico
em couro e

tecido

Emall: estafariagaucha@netuno.com.br
w_ww .ernbralnfo.com.brjestofariagaucha

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

CHT, gasolina, faz llkm/litro,
doc. em dia. R$ 3.400,00.
Tratar: 370-8549 c/ Vilma.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
1.0, gasolina. R$6.300,00.
Tratar: 372-3922

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
prata. R$ 8.500,00 + finan.
Tratar: 9121-3287.

GAlAXIE - vende-se, landau,
79, c/ motor 6 cil., álcool. R$
3.700.00. Tratar: 371-6702 ou

9973-9253.

BRASILlA - vende-se, 74. R$
1.500,00. Tratar: 371-6702 ou

\')973-9253.

BRASILlA - vende-se, 77. R$
1. 700,00. Tra.tar: 273-6242.

FUSCA - vende-se, 69, antigo.
R$ 2.000,00. Tratar:/273-6242
ou 9111-7033 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 75. R$
2.500,00. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 76, motor

1600. Tratar: 9125-3336.

\

GOL - vende-se, Cl, 1.8, atcool,
89, azul copa (prateado). Tratar:
9961-3590 ou 275-3271.

GOL - vende-se, 1.0, 96, I.t, d.t.,
a.q, R$ 8.000,00. Tratar: 371-
2877 ou 9103-0312 c/
Luciano.

GOL - vende-se, Special, 00/01.
R$9.500,00 entro + financ.
Valor negociável. Tratar: 372-
0665 ou 9117-8754.

GOL - vende-se, MI, 98. R$
9.500,00. Tratar: 373-0131 c/
Elcio.

GOL - vende-se, Cl, 88, 1.6,
álcool. Tratar: 373-0714.

GOL - vende-se, 89, 1.8, álcool.
Tratar: 9123-5243

GOL - vende-se, Cl, 1.6, 89,
álcool, azul copa (prata). Tratar:
275-3271 ou 9961-3590.

GOL - vende-se, MI, 98, branco,
4p, doc. em dia para exercício
de 2003. R$ 12.300,00. Tratar:
372-7699 ou 371-7888 c/
Flávio hor. comI.

GOL - vende-se, 01, branco. R$
12.000,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, 1.8, 4p, 00,
azul, compl., CO, IPVA. Tratar:
370-0840.

GOlF - vende-se, 96, córnpl.,
vermelho. Tratar: 9979-1437.

lOGUS - vende-se, Cl, 93. R$
3.000,00 entro + 25x R$
268,00. Tratar: 9113-4728.

lOGUS - vende-se ou troca-se,
93, CL. R$ 4.000,00 + 26x R$
268,00 ou carro de menor valor.
Tratar: 9113-4728.

PARATI - vende-se, CI, 1.6, 98,
verde met., 45.000km

originais. R$ 15.000,00. Tratar:
372-1252.

SANTANA - vende-se, CD, 86,
4p. R$ 4.000,00. Tratar: 273-
6242.

SANTANA - vende-se, 85. R$
3.500,00. Tratar: 370-1161.

SAVEIRO - vende-se, 99, MI,
1.6, branca, capota maritima,
pneus seminovos, prot.
caçamba. licenciada 2003,
t.e., alarme, isulfilm. R$
14.300,00 .

aceito troca.

Tratar: 9118 2725 - 371
2850 com Willian.

VOYAGE - vende-se ou troca-se,
88, por carro 1.0 de maior valor.
Tratar: 370-1161.

VOYAGE - vende-se, 90/91, 1.8,
gasolina, todo original. R$
6.200,00. Tratar: 372-3922

VOYAGE - vende-se, Cl., 91,
azul. R$ 5.100,00 + 10x R$
160,0 ou R$ 6.600,00 à vista.

Tratar: 275-2165 após 18:30.

BESTA - vende-se, 97. Tratar:
370-7774 c/ Mazinho.

BUGGY - vende-se, 91 ç/ rodas
de aviao. vermelho. R$
3.800,00. Tratar: (47) 467-
1270 ou 371-4191.

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.

JEEP - vende-se, 74', azul, c/
acessórios. R$ 6.500,00.
Aceito propostas. Tratar: 373-

1043.

l-200 - vende-se, 95, 4x4,
diesel, azul. R$ 30.00ei,00.
Tratar: 9975-1024.

MB 708 - vende-se, 88, chassi.
Tratar: 9979-1437.

F-400 vende-se, 90,
carroceria, MWM. Tratar: 9979-

1437.

VW 8.105 - verrde-se , 00,

ch,assi;- Tratar: 9979-1437.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermelha. Tratar: 9132-2852
finais de semana.

CG T1TrAN - vende-se, 99, verde.
R$ 1.500,00 entro + 14x R$
175,00. Tratar: 371-2339

CG TITAN - vende-se, 98. R$

2.800,00. Ou troca-se c/ carro.

Tratar: 370-3279 c/ Calaúdio.

COMPRA·SE - Biz. Tratar: 372-
36m.

COMPRA-SE - ano 88, pago
parco Tratar: 370-1809 após
13hs.

COMPRA-SE - CG tian usada el
ou uma estrada, preta. Tratar:
9902-4407.

DT 180 - vende-se, p/ trilha,
89. R$ 1.500,00. Tratar: 273·

6242. \

FAlCON - vende-se, 02, preta.
Tratar: 3'70-8070.

SUNDOWN - vende-se, Fifty,
vermelha, 98, c/ freio a disco.

R$ 1.600,00. Tratar: 372-2024
ou 9905-3644 c/ Gilson ou

Vivian.

TITAN KS - vende-se, 01,
azul, .c/ 4.·300km originais,
R$ 3.550,00 à vista ou R$
2.900,00 + 4x R$ 192,00.
Tratar: 275-0423 com

Aguinaldo.

Xl 250 R - vende-se, p/ trilha,
83, vermelha. R$ 1.500,00.
Tratar: 9975-3735 ou 275-
1142 c/ Dony,

CAPOTA - vende-se, de fibra, pI
courier, seminova.' R$

1.200,00. Tratar: 371-4921 ou

372-3790.

Fone: (47)
370-8622

99 Pampa 1.8i capota 97
98 Escort GL 96
97 Fiesta 1.0 2p 95
95 Ranger >;LT 4cc 95
95 Pampa 1.6, capota 93

94 Versailles 2p 92
93 Verona GLX. GNV 92
92 Escort XR 3 89
91 �scort 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 Duplo 94

86 BMW IA 2p 93

75 CB 400 II 82
Puma GTB 4.1 78

98 Maverick 75

98 Ford "A" 29

98

Astra GLS, 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2,0
Monza GL 4p
5-10' 2.2
Monza GLS, 4p
Monza SL/E, 2p,
Monza SL/E 4p
Kadett SL/E. 91
Chevy 500 DL
Monza SL/E, 2p
Opala Diplom .. 4p
Monza SL/E, 4p
Chevetle SL

Gol LO, 16v, 4p
Parati 1.0, 16v. 4p
Gol MI, 1.0
Gol 1.0, 2p
Gol CL, 1.6
Gol CL 1.6
Goll.6,8X
Fusca 1300

Ka 1.0
Escort Wa"gon
Fiesta 1.0, 4p
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SÁBADO, 24 de maio de 2003 CLASSTIl-al-S CORREIO DO POVO 25

·---------IIII......i1I�.....·1 -�--:----------

COMPRA-SE - carro acima 95.
Dbu na troca Uno 86 + saldo à
vista. Tratar: 9963-4438

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
não eontempladano valor de R$
9,000,00, c/ 16 pare. pagas.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-

1244.

COMPRA-SE - carro c/
financiamento. Dou na troca

Chevette 80 + saldo à vista.
Tratar: 9963-4433.

RODAS - vende-se, jogo, 15',
liga leve, c/ 4 pneus bons.
Tratar: 370-5627.CONSÓRCIO - vende-se,

Breitkopf. Valor da carta de

crédito R$ 5.000,00. R$
600,00 c/ 6 paréelas pagas.
Tratar: 9132-3955 c/ Flávio.

SOM - vende-se, módulo, alto

falante, sub, 1 par de 69. Tratar:
376-2026 ou 9'955-2442.

acompanhantes
GAROTO DE PROGRAMA
18 anos, ativo, discreto e lindo

990]-0291

TABELA DE USAD'OS'

C ien JUS Kg GllGE !flrettl;

<;0 ,i 25 TÍlruJ. ES
,

OUOJ Vemmelba
CBX 200 Struda 001''00 Vermelba

CBX2®ÕS-m�uda-;-,"-""""'�--9-5,1-,'9"""5--��-e
...

rm-,-el-ib-a-�
�.,,,,.,.,,'

00, Sfr'ada OllOJ
'SR ,125 E 00100 ,Pmm
YBR ,125 xs 03103'

96196

MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL

As Travestis
com local sigilo ,e segurança

'Ligue: 9903-0291

Você quer viver
momentos de prazer?

I

)

diversos
ASSADEIRA -r- vende-se, de

I

carne, capacidade, 100kg ou 48

frangos, seminova. Tratar: 370-
2550.

44. R$ 30,00. Tratar: 9125-

2722.

CACHORRO - vende-se, filhote
de ehow ehow. R$ 450,00.
Tratar: 370-6068.BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

CACHORRO - vende-se, filhote
de eoeker. R$ 180,00. Tratar:

370-6068.

BAR - vende-se, c/ jogos,
incluindo cancha de bocha,
bairro Vila Nova. Tratar: 370-

0548 c/ Amauri CACHORRO - vende-se, filhote
pineher. Tratar: 373-3787 c/
Noeli.BARCO - vende-se, Marajó, 19,

matar 90, c/ toldo, earretinha,
cornpl. Tratar: 373-0785 hor.

( .

comI. ou 373-2101.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, capa preta, c/ filhote.
Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

BICICLETA vende-se,
mouritain bike, masculina.

Tratar: 371-0882.

CACHORRO - vende-se: poodle
macho. Tratar: 373-3787 c/
Noeli.

BICICLETA vende-se,
Mountain Blke , serninova. CACHORRO - doa-se cadelinha.

Tratar: 370-0548 c/ Amauri ou Tratar: 370-9724.

371-0882 c/ Rose.

CACHORRO - vende-se, ehow

chow, 2 anos. R$ 300,00.
Tratar: 9125-2722.

BOMBACHA -vende-se,
serninova, braneae preta, nº 42/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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oferece servira '

'

.

.

.

� $ nas áreas de�
y" Fotografias

'-+ para catálogos;
,

'-+ lndustrials;,
x., cobertura de eventos;
4<' casamentos.

y" Vídeos
4 vídeos institucionais;
'-+ educativos;
H treinamento e segurança;
'-+ divulgação e apresentação de projetos;
'-+ vts comerciais; ,

4 coberturas de eventos.
'

. I

..

Rua Leopoldo Manhke, 55 - Centro
Lat. Barão do Rio'Branco - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lUnerj oferece curso de

Organização de Festas
:

O curso de Organização de Festas tem o objetivo de trazer
i

informação e conhecimento sobre organização de festas e eventos

I sociais ou profissionais, propiciando, para o ingresso de um novo
i mercado de trabalho.
I A ementa abrange o planejamento de festas e eventos, orça

I' mentos, tipos de cerimoniais, organização de festas familiares, como
aniversários, aniversário de 15 anos, debut, noivado, casamento,
bodas e batizados. Organização de eventos, como recepções, co
quetéis, homenagens, palestras, convenções, formaturas, entre

outros. Para cada festa ou evento a organização do horário, con
vidados (seleção e recepção), convites (formas de confirmação),
local '(decoração), trajes (noivos, padrinhos, convidados), bebidas
(cartas de vinho), música, atividades de entretenimento, lembranças'
a serem oferecidas aos convidados ouhomenageados.
As aulas teóricas serão ministradas na Unerj, e as aulas práticas

,

nos locais próprios (igrejas, clubes, restaurantes, etc.). O curso

acontecerá as segundas-feiras, das 19 às 22h30, e terá duração de 5
! meses, iniciando no dia 26/5.

-J
UNERJ

I Centro Unlvef8llário de J.raguá do Sul

L- __

i I
, Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
I
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Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado
e maleta c! segredo -

R$ 950,00
.

Marca: 18/10
EDELSTAHL ROSTFREllSBSl-
Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

CAMA - vende-se, de casal,
tubolar, branca. R$ 100,00.
Tratar: 371-7761.

CARRIN�O - vende-se, de

supermercado. Tratar: 275-

3114.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.

Tratar: 370-8882 cl Salete.

CELULAR - vende-se, Sansung,
digital, CDMA. Tratar: 246-

2199.

CELULAR - vende-se, T18D,
Ericsson. R$ 150,00. Tratar:

276-2000.

CELULAR - vende-se, Nokia. R$
150,00. Tratar: 9963-9596 cl
Germano.

CELULAR - vende-se, Ericsson

DH668, particular. R$ 120,00.
Tratar: 370-9172 ou 9957-

2527.

CELULAR - vende-se, Ericsson

A1228, particular. R$ 130,00.
Tratar: 370-9172 ou 9957-

2527.

CELULAR - vende-se, Motorolla
talkabaut, particular. R$
220,00. Tratar: 370·9172 ou

9957-2527.

CELULAR - vende-se, Pronto,
Nokia 1220, cl nota, na

garantia. TrataR: 370-8882 cl
Salete.

CELULAR - vende-se, Pronto,
T3320. R4 290,00. Tratar: 371-
0043.

CELULAR - vende-se, Nokia.

Tratar: 376-2026 ou 9955-

2442.

CELULAR - vende-se, Motorolla.
Tratar: 376-2026 ou 9955-

2442.

CELtJLAR - vende-se, Nokia,
1220, seminovo, 7 meses de

garantia, pré-pago cl nº + R$
. 10,00 em crédito. R$ 280,00.
Tratar: 9905-2992 cl Céliõ
após 19hs.

COBERTA - vende-se, de pena e

outra c/ bebê. Troca-se por

tapete de sala. Tratar': 370-

7�12 cl Rosi.

COMPUTADOR usado,
processador, Intel Celeron 466

rnhz, 64mb, memória Ram, HD
8.4 gb, monitor 14, cd roam. R$
870,00. Tratar: 276-0602 cl
Evelyn.

COMPUTADOR - vende-se,
palmitop. Tratar: 376-2026 ou

9955-2442.

.

CPU - compra-se. Tratar: 370-
8036 ou 9122-8995.

DISKMAN - vende-se, cl
carregador. R$ 60,00. Tratar:

376-0826.

OVO - vende-se, na caixa,
lacrado, modo moderno, Semp
Toshiba. Aceita-se troca por
moto ano 88. Tratar: 370-1809

após 13hs.

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 370·3561.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Athletic 2000, sem lona. R$

200-.;00 .. Tratar: 9113-4728.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
atletic 2000, sem lona. R$
150,00. Tratr: 9113-4728.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
semi nova. Troca-se por CPU. R$
380,00. Tratar: 370-8036 ou

9122-8995.

ESTUFA - vende-se, pi
desidratar cogumelos ou

outros. Tratar: 371·8438 ou

275-1496.

FILTRO - vende-se, Europa. R$
100,00. Tratar: 9903·3525 ou

372-3061.

FITA - vende-se, coleção,. do
Roberto Carlos e CQ'S do

Elvis Presley. Tratar: 370-

3561.

FOGÃO - vende-se, cl 6 bocas.

R$ 50,00. Tratar: 376-0826.

FORNO - vende-se, auto

limpante, branco, seminovo.

Tratar: 371-0882.

FORNO - vende-se, elétrico, auto

limpante, branco, seminovo.

Tratar: 370·0548 cl Amauri ou
371-0882 cl Rose.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,
grande. Tratar: 370-3561.

GIBI - vende-se, coleção,
compelta. Tratar: 370-3561.

R�o Domingos�R.lcio N';vo,h 54
Cen1ro • Joroguâ do Sul. se
Fone: '(471275-0495

GRÁFICA - vende-se, rápida,
cornpl., cl clientela' formada.
Tratar: 9975-0261 ou 370-

9234.

GUITARRA - vende-se, encare,

modo Les Paul. R$ 400,00.
Tratar: 371-8684.

LAVA LOUÇA - vende-se. R$
100,00. Tratar: 276-2000:

MÁQUINA - aluga-se, de

costura, overl oq ue , reta

industrial, cobertura. Tratar:

370-2417.

MÁQUINA vende-se,
overloque, siruba, seminova, cl
ponto conjugado ou normal.

Tratar: 373-6238 até 12hs.

MÁQUINA PI_PERFURAÇÃO -

vende-se, de poço artersanal,
própria pI perf. rocha e cl
guincho elétr. cl todos os

ernprernentos. R$ 3.500,00.
Tratar: 429-4855 cf Fidelis,

MAQUITA - vende-se, Bosch.

Tratar: 246-2199.

MASCOTE - vende-se, de gesso.
Tratar: 371-5662.

MESA vende-se, de

musculação, somente a mesa.

R$ 100,00. Tratar: �125-2722.

MÓVEIS - vende-se, de salão de

beleza. Tratar: 370·9209 ou

274-8606 cl Arleide.

MÓVEIS - vende-se, usados, pI
loja, expositores de vidro cf
espelho, 3 balcões e 1 caixa,
gavetas e armário. Tratar: 275·

0593.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

PADARIA - vende-se, e

Confeitaria, cl clientela,
formada, cl maquinário novo,

- Casa de 120 m' de área construída com suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço /garagem e varanda.
- Localizada em rua com calçamento e sem saída, a 500 metros da

UNERJ.
_ Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
de trás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda pormotivo demudança.
- Valor: R$ 67.00o,od
- Contatos: 911 1-0081/372.9080 cl Rafael ou Daisy

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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compl. Tratar: 371-4300.

PANIFICADORA - vende-se, e

Confeitaria. Tratar: 9993-5833.

RADIO - compra-se, antigo, de
madeira, em bom estado,
funcionando ou não. Tratar:
9953-5554.

REICIVER - vende-se, Pionner,
Audio e Vídeo VSX 402, c/ 6
saídas, 280watts RMS. R$
500,00. Tratar: 9957·6991 c/
Denilson.

TALHADEIRA - vende-se, nova,
c/ nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

TELEFONE - vende-se, prefixo
371. R$ 250,00. Tratar: 9125-
2722.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
R$ 180,00. Tratar: 371-1244.

TíTULO CANDEIAS - vende-se,

prenda c/ armação. Tratar: 371·
0196 c/ luciana.

VESTIDOS -; vende-se, de
prenda, seminovos, nº 38/40.
R$ 100,00.

VIDEOCASSETE - vende-se,
JVC, 5 cabeças. R4 250,00.
Tratar: 371-8684 c/ Sandro.

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp.
R$ 150,00. Tratar: 371-1244.

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, c/ 2 controles, 20jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/· 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206:'

VIDEOGAME vende-se,
Playstation 2, c/ 10 cds, 2
cintroles, totalmente destravado.
R$ 850,00. Tratar: 376-2206.

PLANETGAME
- VENDAS -LOCAÇÃO'· CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATlON 2

..
VENDEMOS E

ALUGA.
MOS

• XBOX •
, TODA A LINHA DE

• PLAYSTATION ONE .,
•

VíDE:'b GAMES CDS .

• DREAMCA$T '.' '

• NINTENDO 64 .'
. E ACESSÓRIOS EM GERAL.

:�::�:g�;��:CE Fone: 376-2206
• NINTENDO GAME CUBE hórarlo de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Ru�: Bertha Wee ue,1087- Barra· Jara uá do Sul· E·mail planeta ame ibesl.com.br

abrange todo litoral. R$ 600,00.
Tratar: 27?-2165 após 18:30

TRilHA '- vende-se, equipo p/
moto, colete, bota, calça, luva,
joelheira, capacete, etc. R$
500,00. Tratar: 373-0335.

VENDE-SE - instalações p/ um
mercado. R$ 20.000,00. Tratar:
9121-3921.

VENDE-SE - 200 transcrições
p/ guitarra de bandas de Rock
e Heavy. Tratar: 371-8684 c/
Sandro.

I I

VESTIDOS - aluga-se de 1!
comunhão. Tratar: 373-3787.

VESTIDOS - vende-se, de

Rua Relnoldo Rau. 500 - si 05
(antiga loja Pltuka)

371-5662

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. R$ 200,00.
Tratar: 276-2000.

VíDEO lOCADORA - vende-se,
bairro Água Verde. R$
22000.00. Tratar: 371-2525
ou 275-0945.

EXCURSAO

Holambra / Atibaia
Festa das' Flores

Monte Sião / Se.rra Negra
(compras)

Saída: 11/09/03
Retorno: 14/09/03
Contatos: 371-3993 ou

9973-8281

ALUG�EL DE TRAJES

� 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial
do Registro Civil do 1º Distrito de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela le], a fim
de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL Nº 24.259 DE 14-05-2003
EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO

CARTÓRIO DE MARIPÁ - PR
PAULO ROGERIO DIEMER E MARCIA MARLI

REUTERS

. Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de
Palontina, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Abramo Pradi, 166, nesta cidade, filho de
Paulo Frederico Diemer e Iraci Diemer
Ela, brasileira, 'solteira, do lar, natural de
Palatina, Paraná, domiciliada e residente na

Rua Pastor Alberto Schnaider, 759, apto.05,
nesta cidade, filha de Konrad Reuters e Lili
Krause Reuters

EDITAL Nº 24.260 DE 14-05-2003
EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO

CARTÓRIO DE SCHROEDER - SC
WAGNER SEVERO DOS SANTOS E ROSELI

WICKERT

Ele, brasileiro, solteiro, embalador, natural de
Carazinho, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na Rua Marechal Castelo Branco,
3.434, Schroeder, neste Estado, filho de Albino
Bueno dos Santos e Marlene Severo

Ela, brasileira, solteira, revisora, natural de
Saudades, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Neura Maria Prestini, 950,
nesta cidade, filha de Guido Henrique Wickert
e Iraci Lucia Wickert

E, para que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital,
que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15

(quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA ÇUNHA 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:

ALAOR ISTADEU RIBEIRO MORAIS - R PFrO WAlDEMAR GRUBBA
3379 - NESTA;
ALFREDO IBANEZ - RUA RIO DA lUZ" S/NR - NESTA;
ATALlBA COZINHA INDUSTRIAL lTDA - R.JOINVlllE 2633 - NESTA;
BERENICE A RECK - RUA DOMINGOS SANSON, 95 - NESTA;
CARLOS EDUARDO MAFRA - RUA MIGUEL lENNERT 134 - CORUPÁ;
CELSO BERTOlDO - RUA ERMINIO NICOLlNI STA lUZIA - NESTA;
CHARlENE PATRICIA ALVES - RUA RUDOLFO SANSON, 150-
NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA - RUA BERNARDO
DORNBUSCH 540 - NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA - RUA BERNA'RDO
DORNBUSCH 540 - NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA - RUA BERNARDO
DORNBUSCH 540 - NESTA;
CRISTIAN KUCHENBECKER - RUA MARECHAL FLORIANO, 10 -

NESTA; I

DADI COM E CONF LTDA - RUA wiuv GUENTHER,440 - NESTA;
DIFUSO DISTR DE PARAF EWAlD lTDÁ - R BERNARDO DORNBUSCH
1136 - NESTA; J

EDllUCIDE DE OLIVEIRA FREITAS - R FRITZ BARTEl 727 AP 22 BL
9 - NESTA;
EDINA DA SilVA - RUA PAULO KRAEMER. 452 - NESTA;
EDSON LUIS BERNAl - ALEIXO DElLAGIUSTINA 230 - NESTA;
EFETIVA MALHAS JANIRA MICHREFF MA - R WALTER MARQUARDT.
818 FUNDOS,. NESTA;
ElEMAR MOKWA - ESTRADA ISABEL ALTO INTERIOR - CORUPA;
EUCATEX FilTRANTE lTDA - RUA MARIA ESTEFANO MAlUF 530-
NESTA;
FABIANO CORREA ELIAS - RUA BERNARDO DORNBUSCH - NESTA;
FABIO DA SilVA - RUA REINalDO RAU. 708 - NESTA;
FERNANDO BlOSFElD - RUA JOAO FRANZlER, 542- NESTA;
GLAUCIA CANI MAYER - CRISTINA E. MARCATIO 267- NESTA;
IMOBILlARIA lEIER lTDA - RUA REINalDO RAU, 144 - NESTA;
IND COM ARTIGOS SORVETES lTDA - R 387 NR 64 - NESTA;
JACKSON STEIN - R ANGELO TORINElLl 78 - NESTA;
JADER RAFAEL BONA - RUA JOAO JANUARIO. 85 - NESTA;
JOSE FRANCISCON - LEOPOLDO JANSSEN 304 - NESTA;
lEANDRO MADEIRA CANUTO - RUA HENING B'ELlNG 100 - NESTA;
lUCIANO ALVES - RUA ADOLFO TRIBESS S/N - NESTA;
lUCIMAR DE FATIMA DA SilVA ME - AV PREF WAlDEMAR GRUBBA
3545 - NESTA;
MARCIO SCHOlTZ - RUA 28 DE AGOSTO 3838 - GUARAMIRIM;
MOACIR DOS SANTOS SilVEIRA - RUA JOSÉ NARlOCH 203-
NESTA;
MORETII COM MAT CONSTRUCOES - RUA VENANCIO DA SILVA
PORTO. 785 - NESTA;
NAIGlES BATIISTI - RUA EXP CABO HARRY HADLICH 358 AP 202
- NESTA;
OSMAR SENHORINHA - RUA ERMINIO NICOLlNI - NESTA;
PAULO DARLAN 10RK - RUA 25 DE JULHO 1644 - NESTA;
PHANDA ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - RUA EPITACIO PESSOA
555 - NESTA:
RAFAEL HACKBARTH - RUA ALBANO PICOlLl S/N - NESTA;
RICARDO DERETTI - RUA VALDIR JOSE MANFRINI 408 - NESTA;
ROSEMERI BITENCOURT - RUA FRE_DERICO TODT 531 - NESTA;
SERRARIA FRANZO I lTDA - BR 470 KM 128 N 3749 - NESTA;
SilVIA ISABElA DO NASCIMENTO - RUA,13 DE MAIO, 411 AP.
101 - NESTA;
SOLANGE PATIA DE CARLI - RUA ANTONIO MANOEL CORREA SjN
- NESTA;
TECNOCAlHAS lTDA -r RUA FELIPE SCHMIDT, 231 - NESTA;
THIAGO DA SilVA RIBJ::IRO HAHN - RUA JOAO MARCATIO 265
APTO 202;
WAlDIRENE MACIEL DOS SANTOS - RUA JOSE PICOlLl 308-
N�STA;
WllFRID BAASCH OU NElSI BAASCH - RUA PREF WAlDEMAR
GRUBBA 2598 - NESTA;
YURI AlEXEY OST - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 -

NESTA; �

ZENllDE DE SOUZA JEUZER - RUA PEDRO FLORIANO S/N, CX
POSTAL .215 - NESTA;

I

I

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in

termédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 15 de maio de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICONSENSO: LIDERANÇAS POLíTICAS E TÉCNICAS CONCORDAM COM A NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA NA SC-413

Secretaria Regional vai desenvolver
projeto para a segurança da SC-413
}ARAGuA DO SUL/

GUARAMIRIM - O diretor

de Engenharia do Deinfra

(Departamento de Infra

estrutura do Estado de

Santa Catarina), Miguel
Ângelo da Silva Mello, es
teve na região na tarde de

ontem para ver de perto
as reais condições de trá

fego em alguns trechos da '

SC-413, mais especifica
mente na região que vai da

entrada da Vila Freitas até

a Vila Carolina e também

a Avenida Ezídio Carlos

Peixer, que dá acesso ao

município de Jaraguá do
.

Sul através do Bairro Ilha
da Figueira. O engenheiro
confirmou a necessidade

de interferência nos tre

chos diante da falta de se

gurança que a rodovia ofe

rece, especialmente aos

pedestres.

A visita do engenhei
ro Silva Mello deu-se

através do pedido do

deputado estadual Dionei

Walter da Silva, que enca

minhou, recentemente, ao
Deinfra, um relatório

completo sobre a situação
da rodovia, que não tem

acostamento e que tem

levado à morte dezenas

de pedestres nos últimos

anos. "Estou propondo a

realização de um levanta

mento topográfico da
rodovia e suas ad

jacências. O levantamen

to será feito pelo Depar
tamento de Infra-estrutu

ra, mas a obra, que vai re

querer indenizações, de
verá ser feita com a par
ceria da Secretaria de De

senvolvimento Regional e
prefeituras da região.

Participaram da visita

à rodovia, além do depu
tado DioneiWalter da Sil

va, a secretária da Secre

taria de Desenvolvimen

to Regional, Niura De

marchi dos Santos; secre

tário-adjunto, Nilson

Bylaardt; gerente de

Infra-estrutura da SDR,
Vítor Kleine, e o verea

dor Evaldo João Junckes.
Pupo, como é mais co

nhecido, foi um dos pri
meiros políticos da região
a pedir alterações na ro

dovia em virtude da falta

de segurança para os pe
destres. Quando da inau

guração da Avenida

Ezídio Peixer, chegou a

promover uma manifes

tação com os moradores,
exigindo a construção de

rotatória e acostamento.

A secretária da Regio
nal, Niura Demarchi dos

OIGTCAR
(47) 371-4142

"a tecnologia a disposição do seu veículo"
, \

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspenção.

.Especializada: GM • FIAr· VW· FO'RD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi
(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguá do Sul

SERViÇOS COM GARANTIA

Lideranças políticas da região estão unidas em torno da segurança

Santos, afirmou que a

reformulação da rodovia,
nos trechos mais perigo
sos, será uma das priori
dades daqui para a frente.

Ela salienta que este pro
jeto será o primeiro a ser

apresentado junto ao con

selho que vai definir as pri-

oridades e necessidades da

região. "Também estou

contando com a colabo

ração do deputado Dio

nei, na Assembléia Le

gislativa, para a execução
desse projeto", afirma a

secretária.

O projeto de interfe-

rência na SC-413 deve pre
ver, além do total levanta

menta topográfico, a inde
nização dos moradores,
identificação dos pontos,
sinalização, roçada das la

terais para identificação de

placas e serviços de tapa
buracos.

Jaraguá do Sul ganha novo

consultório odontológico
Dr. Sandro Marcelo

oferecendo modernos
tratamentos dentários

Jaraguá do Sul acaba
de ganhar um moderno
consultório odontológico
e um novo profissional pa
ra cuidar do sorriso dos ja
taguaenses: Dr. Sandro
Marcelo Ziembikiewicz,
que traz à comunidade
técnicas atualizadas de tra
tamento dentário, dando

enfoque à odontologia
preventiva.

O dentista é formado
em São Paulo, pela
UNIMAR (Universidade
de Marília). Resolveu es

tabelecer-se aqui por notar
que a cidade é acolhedora
e progressista. Realizou
inúmeros cursos entre os

quais: Atualização em Ci

rurgia dos 3° Molares Re
tidos e Atualização em

Odontologia para Pacien
tes Especiais.

Passa a oferecer seus

serviços tanto par�

Dr. Sandra é o mais novo dentista da cidade

adultos quanto para crianças,
utilizando materiais de primeira
qualidade, para um trabalho

perfeito e de longa duração.
Atende também às emergências
solicitadas pelos seus clientes,
sempre que necessário.

O consultório fica loca-

lizado à rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, 72, sala
01 (em frente a Caixa Eco
nômica Federal) Centro.
Atendimentos são de Segun
da a Sexta-feira, das 8:30 às

.

21 :00 e aos sábados das 8:30 às I
13:00.

TRATAMENTOS OFERECIDOS
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ICONHECIMENTO: EXPOSIÇÃo NA BIBUOlECA ELEMAR SCHEIDT, NA UNERJ, DESVENDA OS ENCANTOS DA POESIA

Femando Pessoa ao alcance de
todos emmostra literária do Sesc

}ARAGuA DO SUL -

"Tudo vale a pena quando a

alma não é pequena." A frase

é conhecida de muita gente,
mas poucos parecem saber

quem a escreveu. Para os in

teressados em conhecer par
te do acervo literário deixado

para a humanidade pelo poe
ta português Fernando Pes

soa, deve, visitar a exposição
"Mostra Literária Fernando

Pessoa", que permanece à dis

posição do público até o dia 1

de junho. A mostra faz parte
do prc;>grama de projetos cul
turais do Sesc (Serviço Social
do Comércio), realizado pela
Divisão de Programa Social

do Sesc, através do Setor de
Cultura.

Ao todo, a mostra literária
Fernando Pessoa reúne 16 pa
inéis que cóntam, versos ilus

trados, a trajetória do poeta,
que nasceu em 1888 (no dia
23 de junho), em Lisboa, e

Franciele nunca havia ouvido falar de Fernando Pessoa
Cesar Junkes

morreu em 1915. Seu maior

feito foi o de ter criado os

heterônimos Alberto Caieiro,
Ricardo Reis eÁlvaro de Cam

pos, três personagens com per
sonalidades e características li

terárias totalmente diferentes
e de estilos diversos.

Na avaliação dos críticos li

terários, é raro um país e uma

língua adquirirem quatro gran
des poetas em um dia. Foi pre-

cisamente o que ocorreu em

Lisboa, quando Fernando Pes

soa começou a inventar

heterónimos, persónas imaginá
rias para povoar o seu universo

íntimo de escritor. Quando cri

ança, já trocava cartas com um

correspondente fictício. Suaima
ginação era tão profunda que

chegou ao ponto de criar até

mapa astral para os seus perso-
"

nagens, criavabiografias e trans-

formava o que não existia em

poetas conhecidos.
Em 1905, o jovem empre

sário dos "eus", depois demo
rar na África do Sul, retomou

para Lisboa, abandona: a uni
versidade e transforma-se,em
autodidata. Em 1915, funda a

Revista Orpheu, juntamente
com Mário de Sá Carneiro e

outros amigos ilustres na área

da cultura literária da época.
Enquanto esteve vivo, viveude
forma acanhada. Nunca teve,
em vida, o reconhecimento

que merecia. Viveu modesta

mente em relativa obscurida
de. Em vida, teve apenas dois
livros publicados: "Os Poe

mas", em Inglês, e "Mensa

gem". Fernando Pessoa, segun
do a crítica especializada, viveu
os primórdios domodernismo,
época em que a arte se frag
mentava em várias tendências

simultâneas. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Unerj é representada em evento ocorrido na Argentina
}ARAGuA DO SUL - Os

professores da Uner] (Centro
Universitário deJaraguádo Sul),
Pedro Kraus e Cláudia Cruz,
estiveram representando a ins

tituição em Buenos Aires, na
Argentina, onde participaram
do 3° Colóquio Internacional
sobre Gestão Universitária da
América do Sul.

O pró-reitor de Pós-gradu
ação, Pedro Kraus, proferiu
palestra sobre o tema "Univer
sidade-empresa e as perspecti-

( ,

vas frente ao processo. de

integração naAmérica do Sul".

Durante a palestra, Pedro
Kraus. ressaltou a necessidade
das universidades buscaremal
ternativas para vencer a crise

e otimizar as relações com o

setor produtivo e a sociedade
em geral.

A professora Cláudia cruz

apresentou o artigo ''A coopera
ção Universidade-empresa
como fator de capacitação e

potencialização da intemacio

nalização: o caso do CentroUni
versitário de Jaraguá do Sul".
Para Cláudia Cruz, a participa
ção dos professores no encon-

tro oportunizouque aUnerj pu
desse se apresentar como uma

instituição ág1l e preparada para
oferecer à comunidade as solu

ções que ambos necessitam para
atuarno âmbito do processo de

globalização.
Após aapresentação, opro

fessor Pedro Kraus foi convi

dado por integrantes da Uni

versidade de Chile para parti
cipar de uma cC?nferência na

quela instituição. Ele também
recebeu convite para proferir
palestra, no segundo semestre,
na Unesp. A Unerj foi convi-

dada a participar do 4° Coló

quio, que acontecerá em 80-

ria-nópolis.
O encontro sobre o tema

''A Universidade Sul-americana

diante da crise": A integração
Regional e o Futuro", contou
com a participação de 400 pes
soas vindas da Argentina, Uru
guai, Paraguai, Colômbia, Peru,
Espanha e Brasil. O evento foi

organizado pelaUniversidad de
Três de Febrero, a Universidad
Nacional deMar deiPlata e pela
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina).

Sindicato promove palestra sobre sexualidade feminina

I'
}ARAGuA DO SUL - O

Departamento da Mulher do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região ho

menageia as costureiras pela
passagemdo seu dia, comemo
rado em 25 de maio, com a

realização de uma palestra so

bre a "Sexualidade daMulher".
.A palestr� será proferida pela
psicóloga Simone da Silva, às
14h30 de hoje, no auditório da
entidade. "Nossa intenção é
reunir as trabalhadoras em

uma tarde de confraternização

e reflexão. Haverá sorteio de
I

brindes e homenagens especi
ais às duas costureiras mais ido
sas que estiverem presentes ao

encontro", convida a diretora
do Departamento da Mulher.
A participação ao encontro é

gratuita.
Formada e� Psicologia

, pela Univali, em 1993, com

especialização em Gestalt Te

rapia, Simone da Silva atua pro
fissionalmente, hoje, nos mu

nicípios de Brusque eJoinville,
e trabalha também com gru
pos terapêuticos de orientação

a pais e gestantes. "De manei

ra geral, as mulheres têm mais
dificuldades de sentir prazer,
até por uma questão cultural",
argumenta a psicóloga, que
procura "despertar na mulher
a necessidade de conhecimen

to do seu próprio corpo, de

reconhecer os distúrbios que

podem ser orgânicos". Ela
lembra que as trabalhadoras,
de um modo geral, e as costu

reiras, em especial, enfrentam
a sobrecarga de trabalho, ten
do dificuldades até de relacio

namento com o parceiro. "De-

pressão, estresse e falta de auto
estima afetam diretamente na

sexualidade feminina", adver
te a psicóloga.

O Departamento da Mu

lher do Sindicato dos Traba

lhadores nas Indústrias doVes-
,

,

tuário e Região atua diretamen
te com as mulheres do setor

têxtil através de encontros pe
riódicos, debates, palestras e se
minários. Rosane Sasse afirma

que um dos objetivos do De

partamento da Mulher é a de

fesa dos direitos e a busca pela
igualdade dé oportunidades.

J
SÁBADO, 24 de maio-de 200

-

PALESTRA
Os acadêmicos do 5° e 9° semestres do 'curso de Turis.
mo e Lazer da Furb (Universidade Regional de
Blumenau), trazem para Blumenau o médico e

palestrante dr. Içami Tiba, com a palestra "Quem ama,
educa", no dia 10 de julho, às 20 horas. Convites, até
dia 30/5, o valor é de R$ 10,00, após esta data, R$
15,00. Convites com Fábio, no telefone 9117-8566

CADASTRAMENTO
O cadastramento e fiscalização de empresas de

transportes especiais foram os assuntos de pauta do
Núcleo de Transportes de Acijs (Associação Comerciai

'

e Industrial de Jaraguá do Sul) e Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) com a Gerência
de Planejamento da Prefeitura de Jaraguá do Sul. No

encontro, o diretor da Divisão de Trânsito, Aurélio
Junckes, e a supervisora de Controle de Transporte
Urbano da Prefeitura, Maria Christina Quintaes,
informaram que dos 21 autônomos registrados, somente e

nove compareceram para regularizar suas situações
junto à Prefeitura. E das 17 empresas cadastradas, 12

já efetuaram o pagamento. A supervisara Maria
Christina afirma que a prioridade é das empresas
cadastradas junto à Prefeitura, contudo, �erá dado um

I
prazo para quem ainda não regularizou.

ENCONTRO
A segunda edição deste ano do "Jaraguá se encontra"
acontece amanhã, na Escola Riciere Marcatto, no Bairro

Rio Cerro 1, a partir das 14 horas. Entre as inúmeras I

atrações, destaque para a apresentações do mágico Silker, I

Grupo de Dança da Terceira Idade e apresentação I

musical, além de muitas atividades infantis, como piscina
de bolinhas, cama elástica e pintura facial, O evento

tem a participação da APP (Associação de Pais e

Professores) da Riciere Marcatto, que está encarregada
da oferta e comercialização dos comes e bebes. O

"Jaraguá se encontra", que em 2002 foi promovido
mensalmente, aos domingos, na Praça Ângelo Piazera,
este ano está sendo realizado aos sábados e de forma

descentralizada. A informação é da assistente de

Promoções e Divulgação, Rosilene Koch. Segundo ela,
essa mudança tem corno objetivo dar oportunidade aos

moradores das diversas comunidades do Município de

participarem do evento, que, além de levar o lazer e a

cultura aos bairros, também serve de espaço para o

. desenvolvimento de outros programas da Prefeitura.

GINCANA
Nos dias 27, 28 e 29 de maio, o Colégio Marista São

. Luís, de Jaraguá do Sul, promove a 4" Gincana Virtuai
Tecnológica, com a participação de 72 equipes
previamente formadas por alunos da 7" série dos

Colégios Maristas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo
e Brasília. A intenção é sensibilizar alunos e professores
quanto às novás tecnologias, além de favorecer a

interação entre as equipes e a colaboração no processo
- de construção do conhecimento. O tema deste ano será:

''Adolescente, tá ligado?", quando serão debatidos os

assuntos sexualidade, drogas, Internet, direitos, deveres
e atualidade em geral. O Colégio Marista São Luís

participa com 15 equipes, interagindo e resolvendo
atividades como "quizz" e caça-sites, através das Internet

Rosânqela Cartomante �
e Consultora Espiritual

Atende de 2'aSãll. 8

Para problemas amorosos e financeiroS
.

Há mais de 25 anos em Jara�uá do Sul e Re�lão
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FALECIMENTOS
Faleceu às 8:00 horas de 21/5 a Senhora Ana Pansten
Scheuer com idade de 79anos, deixando enlutados
�4 filhas. 3 genros. netos. bisnetos e demais

Qientes e amigos. O sepultamento foi realizado em

22/5 às 16:30 horas, saíndo o féretro da sua

residencia seguindo para o Cemiterio Jaraguá 84.

Faleceu às 17:15 horas de 21/5 a Senhora Amanda
Fiedler com idade de 75 anos, deixando enlutados filhos.

�. noras. netos. bisnetos e demais parentes e

@ligas. O sepultamento foi realizado em 22/5 às
16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana de Santa Luziai seguindo para o Cemitério
de Santa Luziai.

COMUNICADO
Comunicamos o EXTRAVIO, conformeRegistro de Perda
deDocumentos e Objetos n." 40103 - DPMu de Schroeder,
das Notas Fiscais sérieDIl do n.o 000101 à 000150, todas
embranco, daempresaSALETEMARTINELLI TOMELIN
ME, estabelecida na Estrada Santa Luzia, shi", na Cidade
de Jaraguá do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob n." 85.179.182/
0001-62 e Inscrição Estadual n." 252.359.046.

Missas
Sábado'

lShOO - Matriz
19hOO - Matriz

s 17h30 - S. Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz

) 19hOO - São Benedito
19hOO - São Frascisco de Assis

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
08h30 - Molha
9h30 _:_ Santa Luzia

NOSSAMENSAGEM

"Isto é O que vos ordeno: AMAI-VOS uns

aos outros"

a Seguir a Cristo é entrar em sua intimidade, é
e ser de sua casa, é saber o que ele faz, é através

dele, experimentar a doçura da comunhão com
s o Pai, como ele propôs a seus discipulos. A boa
e nova que nasce desta celebração é o próprio
a Senhor ressuscitado, que nos revela o Pai tão
) próximo de nossa vida a ponto de se fazer nosso

amigo. Nesta liturgia, adoremos o Senhor na

alegria de participar do convívio de sua casa.

Aceitamos o convite de A aio:
viver uma entrega

.-----@------�ls lotai e fiel a ele. Que
s ele derrame o seu

Espírito em nosso
5 coração, para que

Possamos viver isso de
modo bem concreto em

ludo o que fazemos e

5 somos.

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

veite bem este
,..••i,m:2�illP�Você terá motivos

o clima para se

om o seu amor ou

Iguém especial não
���ê'riaas'êIi'i!ielhor. Cor: Tons

par sor

.ent der
con ece

ornorelcdos.
Câncer - Astral favorável

para conhecer pessoas
di s a distância

lhor. Não poupe
s ou e-mails.

-azulado,

GERAL CORREIODOpovo 9
/'
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ALERTA: MÉDICO DO TRABALHO DIZ QUE OS ESTABELECIMENTOS QUE NÃO CUMPRIREM A LEI PAGARAOMULTA

Empresas têm de se adequar
mudanças previdenciárias

"

as
]ARAGuA DO SUL - A

partir do dia 1 de julho, as
empresas terão obrigação
de preencher o formulá

rio do PPP (Perfil Pro
fissiográfico Previden

ciários). O documento,
que apresenta informações
relativas à fiscalização do

gerenciamento de riscos e

existência de agentes noci
vos no ambiente de traba

lho, deve ser entregue ao

funcionário quando haver
rescisão contratual ou

quando o trabalhador go
zar de benefícios previ
denciários. O médico e

coordenàdor da medicina

do trabalho, Fritz Schütte,
salienta que a fiscalização
será mais rigorosa e que a

multa para as empresas
que não cumprirem a lei, é
alta.

- Quem não seguir
os laudos ambientais e

não colocar os equipa
mentos de proteção no

trabalho, conforme a Pre

vidência exige, vai ser

multado. Se o funcionário
nãó receber .o PPP, por

]ARAGuA DO SUL - A
home page da Rádio

Jaraguá AM conta com

um novo leiaute desde o

começo desta serriana. A

mudança foi feita não

apenas para melhorar o

visual, mas também para
oferecer mais informa

ções para os internautas,
segundo o diretor artísti
co do veículo de comu-

enfie mais no seu

te qualquer tipo de
em relação ao seu

re-se de que
fundamental. Cor:

Virgem - Cuide de você com

especial. No amor,
es serão vencidas
incrível

. Cor: Tons

Luciana mostra os equipamentds de engenharia de segurança

Cesar Junkes

exemplo, o estabelecimen
to pode receber multa no

valor de R$ 8,3 mil �,

alerta. Schütte destaca que
a fiscalização será feita pela
própria Previdência e in

diretamente pelos traba

lhadores que procuram os

respectivos sindicatos e

nicação, Rudimar Braga.
Entre as principais altera
ções mencionadas, está a

criação do "MUral", es

paço onde as pessoas
clicam e podem rriandar

recados para outras. "A

rádio recebe os textos e

faz uma triagem, se não

for mensagem ofénsiva, é
vinculada de forma que
todos possam ler o con-

reivindicam seus direitos.

"Não será por falta de

aviso, porque nós estamos

informando todas as em-

presas", diz. \

O PPP é composto
" '

por campos que lntegram
informações extraídas do
LTCAT (Laudo Técnico

teúdo", explica.
Além do material de

sempre, notícias sobre saú

de passarão a ser vincula

das diariamente, abordan
do descobrirnenro s da

medicina, experiências doo

entíficas e dicas em geral.
"São informações que to

dos têm interesse em co

nhecer", considera o dire

tor. Com relação ao visual

de Condições Ambientais
do Trabalho), do PGR

(Programa de Gerencia
mento de Riscos), do

PPRA (programa de Pre

venção de Riscos Arnbien

tais) e PCMSO (programa
de Controle Médico de

Saúde Ocupacional). ''As

empresas que já cumpriam
as exigências do Ministério
do Trabalho não terão di
ficuldades com as mudan

ças da nova legislação, mas,
as demaís, sugerimos que

procurem se adequar de
vido às penalidades", ori
enta.

A partir d� próxima
semana, a Humana Ur

gente passa a atender as

empresas interessadas em

efetuar trabalho 'de enge
nharia de segurança. A

profissional responsável,
Luciana dos Santos, 'vai até
os estabelecimentos inte

ressados com os equipa
mentos adequados para
medir ruídos, concentra
ção de gás, a iluminação e

a carga térmica. (FABIANE
RIBAS) ..

Rádio JaraguáAM apresenta mudanças na home page
da página, todos os seto

res contam com muitas

imagens e fotos de forma

que fiquemmais agradáveis
na visualização.

A home page da rádio

está operando desde.2000, e
é acessada, aproximadamen
te, 2,5mil vezes por mês. As

pessoas interessadas em co

nhecer a página podem clicar

www.jaraguaam.com.br (FR)

u carente e insegura,
v a sua relação afetiva
e ebendo boas
e ais. Aproveite!
Cor: Bran .

Sagitário - O reencontro

morado vai

oração de

comprometida,
'

ia será o ponto forte.

-turquesa.
Capricórnio - Mesmo sendo

de folga, você terá
de faturar uma grana

uera, tenha
gente' fofoqueira .

me ho,
.

A�t.��ijii..À noite, ,o clima

�,,�te favoravel

p�.1l%",��"ra, as
cyp;lq!ip%t,.,&:llJ s \

reconciliações. Você sá ficará
sozinha se quiser. Cor: Preta
Peixes - Boa hd� 'p<;Jra

r as e�lrOnços
Se for

•.

ida, aproveite'
e se divertir com
or: Preto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICONSCIENTIZAÇÃO: BOMBEIROS SUGEREM A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NO TRÂNSITO

Falta de atenção é a vilã no

trânsito de Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - o

acréscimo no índice de aci
dentes de trânsito com ví

timas no Município tem

preocupado o Corpo de
Bombeiros Voluntários da

. cidade. No mês de mar

co, por exemplo, foram
registrados 80 casos, 50%
a menos do número com

putado no mês seguinte.
Na quinta-feira pela ama

nhã, por volta das 7 horas,
os socorristas atenderam
um caso inusitado, na Ave
nida Prefeito Waldemar

Grubba, a cem metros

antes do Líder Clube. A

aposentada Lurdes Cucco,
61 anos, estava atravessan

do a rua empurrando o

carrinho, de bebê, com o

netoVinícius Cucco, de 1,5
ano, quando foi atingida
por uma moto.

Segundo informações
do relatório dos bombei

ros; a criança foi arremes
sada para fora do carrinho
e apresentava fratura no

fêmu� esquerdo, suspeita

I i

Fotos: Cesar J unkes

Lurdes diz que falta faixa de segurança no trecho do acidente

de fratura no braço direi
to e aprofundamento do
crânio. "Ele recebeu o

pré-atendimento no cami
nho para o Pronto-socor
ro do Hospital São José,
onde foi internado naUni
dade de Tratamento Inten

sivo", diz um dos

socorristas, Lurdes sofreu

luxação na perna esquerda
e inchaço. "O problema é

que naquele lugar não tem

faixa de segurança para
atravessar a rua e o moto

ciclista estava muito rápi
do", diz a vítima. Até o

fechamento desta edição,
a criança continuava na

UTI, em estado estável.

"Ele sofreu um desloca
mento na coluna vertebral,
mas os médicos falaram

que Vinícius está bem, fora
de perigo", tranqüiliza-se.

- Esse aumento no

número de ocorrências
desse gênero é provenien
te da falta de atenção dos

motoristas, que andam em

alta velocidade, não respei
tam os pedestres ou diri

gem embriagados; dos

pedestres que não se aten-

tam às sinalizações, e dos

ciclistas, que não respeitam
o código de trânsito, cir
culam em cima das calça
das e na contramão -,
destaca o comandante do

Corpo de Bombeiros,
Maicon Leandro da Cos

ta. Outro fator menciona
do pelo comandante foi o
acréscimo na frota de veí
culos na cidade. "Até o mês
de março, o número de

carros é razoável, mas a

partir de abril, até o final

do ano, o fluxo aumenta

muito, o que contribui no

índice de acidentes", sali
enta.

Paraamenizar este pro
blema, Costa sugere que

sejam feitas mais campa
nhas de trânsito com intui
to de conscientizar não

apenas os motoristas, mas
os pedestres e ciclistas,
além de solicitar que a Pre

feitura coloque placas de

sinalização na saída dos
Bombeiros e Polícia Mili

tar. (FABIANE RIBAS)

Assalto à mão armada num mercado de.Guaramirim
GUARAMIRIM - Outro

assalto ocorrido na região foi
registrado namanhã de quin
ta-feira, por volta das 11 ho

ras, no Bairro CaixaD'água.
O Mercado Caixa D'Água
foi alvo de dois assaltantes,

que chegaram numa moto

Honda Titan vermelha. Os

marginais,vestiam bermudas
e entraram no estabelecimen
to de arma em punho, usan
do os capacetes para não se

rem reconhecidos. A dupla

. rendeu a vítima, trancando-a
no banheiro, enquanto limpa
ram 6 caixa, levando valor de
aproximadamente R$ 200,00
em dinheiro,mais cheques de
clientes e mercadorias.

Os dois fugiram pela Es-

trada Quati, rumo à BR-280 .

Igual ao trio que praticou o

assalto em Jaraguá do Sul, a
policia acredita que os margi
nais vieram deJoinville exclu
sivamente para praticar os

roubos. (FR)

Lucro de rifa serápara construção de subsede dos bombeiros
]ARAGuA DO SUL - A

partir de segunda-feira, as
pessoas interessadas em
arriscar a sorte e colabo
rar com a construção da
nova subsede do Corpo
de Bombeiros Voluntários
do Município poderão
adquirir seus números na

rifa organizada pela entida
de. Ao todo, são cem mil
números distribuídos em

7,7 mil cartelas, que deve
rão ser comercializadas até

o mês de novembro, ge
rando uma receita de

aproximadamente R$ �O

mil. Os prêmios - um

veículo Gol, duas motos e

um televisor - são pro
venientes de doação de

empresas da região.
O secretário executivo

da diretoria dos bombei

ros, Adolar Jark, diz que o

objetivo da rifa é angariar
verba para a construção da
subsede no Bairro Nereu
Ramos. ''A finalização da
obra está prevista para
agosto, com inauguração
estipulada para acontecer

no aniversário dos bom
beiros de Jaraguá do Sul,

dia 22 daquele mês. Con
sideramos importante essa

estrutura em Nereu Ramos

por tratar-se de um bairro

mais afastado do Municí

pio e que solicita muito o

serviço dos socorristas,
principalmente em casos

clínicos",' destaca. A nova

guarnição vai contar com

seis bombeiros efetivos e

cerca de 30 voluntários. ''A
idéia é descentralizar o ser

viço da central", enfatiza.
Além da central, o Cor

po de Bombeiros conta
I

com subsedes nos bairros

João Pessoa e Barra do Rio

Cerro, somando, ao todo, 26
efetivos e 160 voluntários.
"Todos têm treinamentos

diários na área de combate à

incêndio, salvamento em al

tura,mergulho, atendimento
pré-hospitalar, captura de

animais peçonhentos,manu
seio de produtos químicos,
resgate veicular, direção de

fensiva, entre outras.
As rifas podem ser ad

quiridas na sede da guarni
ção central, nos valores de

R$ 5,00; R$ 10,00; R$ 50,00,
e R$100,00. (FABIANE RIBAS)

\

SÁBADO, 24 de maio de 200)

Homens armados invade
residência naVila Lenzi

]ARAGuA DO SUL -

Mais uma residência foi pal
co de assalto no Município.
Desta vez os marginais' in
vadiram uma casa localiza
da na Rua Marcelo Barbi,
próximo ao Bar do Pedro,
na Vila Lenzi. O fato foi re

gistrado na manhã de quin
ta-feira, por volta das 7h22,
quando três homens arma

dos e encapuzados entraram
no local, dando voz de as

salto. No momento, esta

vam em casaMatilúcia Pedri

Rabello, 33 anos, com mais

três filhos, As vítimas foram
amarradas com fita isolan

te, amordaçadas e trancadas
num banheiro, enquanto o

trio procurava dinheiro e

objetos de valor.

Depois de revirar a ca�a
em bu�ca do' cofre, os tii,
fugiram do lugar levando ;,

cerca de R$ 110,00 em ili. (

nheiro, jóias, chave da laia
de móveis pertencente à fa· I

milia, conduzindo a pica� o
S 1 O, que foi abandonada
cerca de dois quilômetros� ;
residência, com a chave na

ignição, juntamente com� .

ferramentas que utilizariam �

para abrir o cofre - mar.
d

telas, pés-de-cabra e uma
f

alavanca desmontável. Uma
testemunha relatou à Policia
Militar que viu a S10 sendo a

_
abandonada e os marginail
entrando num Gol de cor I
escura. O delegado de plano
tão, Ilson José da Silva, villr
investigar o caso. (FR) b

Ferramentas que os marginais carregavam

CODEJAS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUÁ DO SUL S/A
Rua José Fachini, s/nº, fundos, Rio Molha, Jaraguá do Sul, se.

CONVOCAÇÃO
A CODEJAS· COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DEJARAGUÁ DO SUL S/A convoca CELSO
JOSÉ RODRIGUES, residente e domiciliado na Rua Caixa D'Água. próximo Bar Chomba _�Ia

Amizade. Guaramirim, se, a comparecer na sede da empresa para tratar sobre sua admissão
na função para a Qual foi aprovado em Processo Seletivo. Esclarece, que o prazo para

preenchimento da vaga é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação deste, apóS 5
este prazo será considerado desistente, cedendo sua vaga ao próximo candidato.

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE MAIO DE 2003.
ADEMIR IZIDORO

.

Diretor Presidente

GRANDE LEILÃO DE SUCATAS
do Detran Jaraguá do Sul

Aprox. 500 veículos
(automóveis e motocicletas)

Local: Pátio do 142 Batalhão da
Polícia Militar de Jaraguá do Sul.
Visitação: 26, 27 e 28 de maio no

local (h.c).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE

,Malwee volta à quadra na

�egunda-feira, contra aUlbra
casa

tr(l JARAGUÁDOSUL-Ape-
ndo ilfde ter feitomuitos passes
,di. trrados e de estar longe da

loja melhor apresentação técnica,
i fa· 'IMalwee venceu, em casa,

a� oArlântico, de Erechim (RS),
ada na noite de quarta-feira, por
sth la 1. Com este resultado, o
: na

ifUpo jaraguaense iniciou na
1�

'd b d
, � eança a a ettura a segun-
Iam .'.

@fase da Liga Nacional delar·

Futsal2003. O próximo de
Ima

lma la60 do time será na segun- ,

ucia da-feira, às 19 horas, contra
ldo aUlbra, de Canoas, no Gi-

1aiS ná�o Wolfgang Weege, no
cor rarque Malwee.
lan· O excesso de P::tsses er

vru mdos acabou mostrando,
�o no início, qual seria a ca
mctenstica de toda a partida.
om o time numa noite

ueo inspirada, a Malwee
aiu em desvantagem no

arcado r quando, aos

4'12", Patrick, ex-ala da

alwee, aproveitou-se de

passe errado na defesa
a Malwee para chutar sem

efesa para Franklin.
Na segunda etapa, em
esvantagem no marcador,
Malwee resolveu imprimir
ritmo mais veloz, mas

�I, ntinuava errando muitos
ses. Do lado de ,fora os

"O povo que conhece
ao seu Deus se

tornará forte
e fará proezas"

Da.,j.,,1 l1:32

nando Ferreti, e do Atlânti
co, Paulinho Sananduva, ten
tavam corrigir os erros que
se repetiam em quadra. O
empate da Malwee saiu aos

7'34"; quando Marcelinho,
em jogada individual, aca
bou servindo a Xoxo, sem
muito trabalho, tocou para
as redes do goleiro Kiko.

O empate serviu para
melhorar o ânimo dos joga
dores jaraguaenses. Depois
de algumas jogadas perigo
sas, o desempate acabou sa

indo aos 10'55", quando
James encostou, para Fabia

no colocar fora de alcance

do goleiro gaúcho.
RESULTADOS - Três

equipes do Sul e uma paulista
levaram a melhor na estréia

. da segunda fase daLigaFutsal,
na noite de quarta-feira. No
Ginásio da Ulbra, em Cano

as (RS), a Ulbra derrotou o

Barueri/Penalty/Pueri, por 2
a 1. O Internacional ignorou
o fator casa e passou pelo
ECB/São Bernardo, por 6 a

2,noGinásio doEsporteClu
be Banespa, - em São Paulo

(SP). A rodada contou ainda
com a primeira vitória do São

Paulo/São Caetano, que der
rotou o Poker/Maringá/
Amafusa, por 4 a 2.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

II
Rua: Max Wilh6rm, 289 - 806p6ndl
Centro Jaru9uá do Sul. Fane: 370-6180
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I VELOCIDADE: TRÊS PIL?TOS JARAGUAENSES CORREM EM BUSCA DA LIDERANÇA DO CATARINENSE

Disputa acirrada na Marcas A
do Estadual de Automobilismo

]ARAGUÁ DO SUL - O

equilíbrio da categoriaMar
cas A no Campeonato
Catarinense de Automobi

lismo aponta o quanto a

competição está sendo

uma das mais disputadas
dos últimos anos. Desde o

início do Estadual, a lide

rança do campeonato mu
dou de dono .três vezes.

Começou com Carlinhos
Bogo, de Blumenau, depois
passou para Leomar

Fendrich, de São Bento do

Sul, e, atualmente, o lider é
Michel Giusti, de Joaçaba.
Foram quatro etapas dis

putadas até agora e, ao

contrário de anos anterio

res, nenhum piloto dispa
rou na liderança.

Três pilotos jaragua
enses estão brigando dire
tamente' pelo título de
2003 - Douglas Bogo,
Raulino KreisJunior eDir
ceu Rausisse. O tricampeão

Pilotos participam de, ��va etapa, dia 15, em Joinville

catarinense Douglas 13ogo
não chegou a liderar o

campeonato, mas tem o

melhor desempenho entre

os quatro primeiros colo

cados. Nas tomadas de

tempo que definem o grid
de largada, Bogo largou
duas vezes em segundo,
uma em terceiro e, na ulti

ma etapa, em Lontras, fez
o melhor tempo e venceu

a prova, registrando a pri
meira vitória dele na tem-

porada. Na classificação
geral, Bago está em quar
to lugar, com 26 pontos.
"Para mim, o campeona
to começou pra' valer a

partir da vitória em Lon
tras. Eu acho que faltou um

pouco de sorte no início da

competição, já que o carro

estav� cem por cento, mas

sempre acontecia algo para
atrapalharminha estratégia
de vencer as corridas. A

vitória em Lontras me deu

a motivação que eu preci
sava para continuar em

busca do tetra, é isso mes

mo que vou fazer", diz.
Outro piloto de

Jaraguá do Sul bem colo

cado .no campeonato é

Raulino Kreis Junior, que
conseguiu completar todas
as quatro etapas, e subiu

aos poucos na tabela, onde

ocupa hoje o terceiro lu

gar, com 28 pontos. Dir
ceu Rausisse está em séti

mo, com 18 pontos.
A próxima etapa do

campeonato está marcada

para acontecer no autó

dromo de Joinville, dia 15

de junho. No dia 25 de

maio, a Fauesc (Federação
de Automobilismo do Es

tado de Santa Catarina) vai
promover uma prova ex

tra, na cidade de Ascurra.

O evento não vai valer

pontos para o campeona
to estadual.

Jaraguá tem duas equipes na fasemicrorregional daOlese

]ARAGUÁ DO SUL - O

Município está competin
do com as equipes de vô

lei feminino e futsal mas

culino na fase micror-regi
onal da Olesc (Olimpíada
Estudantil Catarinense/
2003), que teve início on

tem e prossegue até ama

nhã, na cidade de Schroe

der. As duas modalidades

estão sendo disputadas em
chave única, sendo que no

vôlei os jaraguaenses en

frentam Corupá, Massa
randuba e São Bento do

Sul, enquanto que no futsal,
também participa Schroe

der, além dos municípios
já mencionados.

Os dois primeiros co

locados em cada moda-

lidade passarão para a

fase regional da Olesc/
2003, agendada para o

período de 19 a 24 de

junho, em Rio Negrinho,
onde Jaraguá do Sul já
tem garantidas as equipes
masculinas de vôlei e tê

nis de campo. Atletismo,
basquete, handebol, nata
ção, tênis de mesa e xa-

drez - todas no mascu

lino e feminino -, além

de futsal feminino, são as

modalidades já classifica

das pelo. município
jaraguaense para a etapa
estadual da Olimpíada
Estudantil Catarinense

, deste ano, que acontecerá

de 17 a 27 de julho, em
Rio do Sul.

Vaipara o Garibaltli?
Vápej

.

sfal'

\ Prefeitura Municipàl
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.COPA: COMPETiÇÃO COMEÇA HOJE DE MANHÃ E ENCERRA AMANHÃ, NO BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO

OAB organiza jogos de tênis

para integrar! os advogados
]ARAGUÁ DO SUL - A

prática esportiva, além de

ser uma alternativa de lazer,
serve para integrar os

adeptos de uma vida mais
saudável. Este final de se

mana, por exemplo, a

subseção da microrregião
da OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil) vai pro
mover' a primeira Copa
OAB de Tênis de Jaraguá
do Sul, nas dependências
do Beira Rio Clube de

Campo. A intenção é en

volver os profissionais da

classe e oportunizar, atra
vés da competição, o exer

cicio de uma atividade es

portiva. O evento vai reu

nir aproximadamente 20

advogados, entre homens
e mulheres, que vão com

petir nas categorias mascu
lino A e B, e feminino.

Com. a copa, os orga
nizadores vão aproveitar
para formar um ranking
da, microrregional da

RÁDIO to�
.JAQAGUÁ

Advogado diz que a intenção também é formar o ranking da regional da OAB

OAB, que terá funciona

mento até o fim do ano.

"Nós já promovíamos
competições nas modali
dades de futebol suíço e

truco, mas agora pretende
mos envolver ainda mais

pessoasr inclusive mulhe

res", diz o advogado
André Luiz Maximo Fo

gaça. Ele acrescenta que
serão realizadas mais duas

etapas, sendo uma previs
ta para o Dia dos Advo

gados, no mês de agosto,
e outra, como copa de en

cerramento, na segunda
quinzena de novembro. "O
tênis de mesa, por ser um

esporte individual, pro
porciona uma competiti
vidade grande e sadia, prin
cipalmente por não ter

contato com adversário,
,

como numa partida de fu

tebol", destaca.
Para o dia dejhoje, oito

jogos estão programados,
com previsão de começar às

8h30, estendendo-se até o fim
da tarde. Amanhã, as parti
das iniciam no mesmo ho

rário, com as finais acaban
do perto· do meio-dia. Os

campeões ,e vices vão rece

ber troféus. (FABIANE RIBAS)

'.Basquete adulto estréia na Copa Santa Catarina
]ARAGUÁ DQ SUL - A

equipe Ajab/FME Adulto

masculino está disputando,
desde ontem, a primeira
Copa Santa Catarina de

Basquetebol, na cidade de
..

Lages. O e:rento, que reúne
quatro equipes, prossegue
até manhã. Totalmente re

modelada, a equipe jara
guaense busca testar seus li-

II

mites. Sem dinheiro para
investir em con-tratações, a
diretoria da entidade es

portiva optou por reforçar
os times de base, contratan
do e mantendo atletas que

poderiam ser utilizados na

equipe Adulta.
Para as disputas da

Copa SC, o grupo conta

com dez atletas, sendo três

Confrontos do Varzeano

neste final de semana
/

]ARAGUÁ DO SUL - O
210 Campeonato Varzeano

. Raul Valdir Rodrigues/
Troféu Posto Mime -

Fundação de Esportes 10

Anos - definiu as equipes
classificadas às quartas-de
final no último final de se

mana. Hoje, acontecem os

primeiros confrontos des

sa nova fase. Os jogos de

hoje são os seguintes: Su
permercado Brandenburg

x Galvanização Batisti e

Garibaldi xAtlético, no cam
po da Vila Lalau, enquanto
que outras duas partidas
acontecem amanhã, no Es

rádio João Marcatto, onde
,

o Depecil enfrenta o São
..

Roque, e, com transmissão

ao vivo pela Rádio Jaraguá,
o Atlético jogà\contra Água
Verde/Consistem. Os jogos
acontecem nos horários das

13h30 e 15h30.

remanescentes da te�P9-
rada passada (Chi-tos,
Alessandro .e João), seis

promovidos das categori
as de base (Dirceu, Dou
glas, Duda, Jorge, Teta e

Winner) e um contratado

neste ano (Olavo).
O primeiro adversário

na competição será a equi
pe ,da casa, a AD Lages. A

equipe da serra manteve a

base campeã dos Jasc Go
gos Abertos de Santa Cata

rina) em 2b02-J(Christian,
Joel, Paulão, Douglas, Brito
e Max) e reforçou seu elen

co com os atletas Bicudo e

Prego, do Bandeirante/
Brusque, além de Fabrício
e Rodrigo, vindos de ou

tros Estados.

LULA PEREIRA TEM MAIS UM REFORÇO NO Av
O técnico Lula Pereira conta com mais um refo!
para o time do_ Avaí na Série B do Campeona;
Brasileiro. O atacante Diogo foi contratado junto,
União Rondonópolis, de Mato Grosso.
Mas a chegada do jogador para reforçar o tiro
catarinense coincidiu com a perda de outro jogador.
meia Márcio Luiz pediu dispensa. Jogador empresta0'
pelo São Paulo, Márcio alegou para abandonar o 1\\
que não vinha sendo utilizado pelo treinador .

O Avaí volta a jogar pelo Brasileiro da Série B hoil
em Florianópolis, contra o último colocado o
competição, o União, São João, de Araras.

Salve esta Idéia.

SEJA VOLUNTÁRIO
(' você NÃO PRECISA

\1MAIS FICAR EM CASA

lBRINCANDO DE BOMBEIRO. j
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o que é o Corpo de Bombeiro

Corpo de Bombeiros Voluntários é uma entidade sem fins:
lucrativos que trabalha 24 'horas por dia para salvar vidas e i
bens, em incêndios e calamidade pública. I

,

Quem ela atende
A comunidade em geral, em casos de acidentes, primeiros,
socorros. incêndios, afogamentos, captura de animais
peçonhentos e outros casos de risco.
Cada corporação atende a sua cidade, mas fazem parcerias'
quando necessário.
Trabalham na prevenção de acidentes, realizando palestras
em escolas, empresas, comércio e entidades.

Acorporação de Jaraguá do Sul realiza vistoria técnica.

Que tipo de Voluntário ela precisa
• Em Jaraguá do Sul: homens e mulheres que querem ser

bombeiros, acima de12 anos.

• EmGuaramirim: homens e mulheres que querem ser

bombeiros, acima de 10 anos.

• Em Corupá: homens e mulheres que'querem ser

bombeiros e motoristas, acima de 18 anos.

• EmMassaranduba: homens que querem ser bombeiros,
acima de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas durante o mês de junhO na

sede de cada corporação.

Com quem falar e onde
Em Jaraguá do Sul: Fabiano Cândido
R: Epitácio Pessoa, 90 Centro - Fone: 371-4748

EmGuaramirim: Nelson Gonçalves de Oliveira
R: 28 de agosto Centro - Fone: 373-0100

-

Em Corupá: CarlosMiguelAlves
R: Jorge Lacerda, 433 Centro - Fone: 375-2000

EmMassaranduba: Paulo Ricardo do Couto Sobrinho
R: 25 de julho, anexo à rodoviária- Fone: 379-0452

.

Voluntário
Todo munáo tem. 56[aita começa:y a agir,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




