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Meio Ambiente e Agricultura
foram 'discutidos em seminário

"oMEGA
\0 bW.;"i14�

Jl.l.\0 il 371.-8973
Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau

Aproximadamente '100
pessoas, a maioria produtor
rural do norte de Santa

Catarina participaram do 10

Seminário sobre Meio Ambi-
,

ente e Produção'Agropecuária
no' norte catarinense, realiza
do ontem, durante todo o dia,
na auditório' do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias

doVestuário deJaraguá do Sul

e Região. O evento foi promo
vido pelo gabinete regional do
deputado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva. A le

gislação ambiental foi o tema

mais polêmico discutido du
rante o seminário, que contou
com a participação de

palestrantes especializados no
assunto. O diretor-geral da
Fatma, Sérgio Grande-que era

esperado como palestrante,I

I César Junkes

Delegado Uriél Ribeiro apresenta
as 19 notas falsas, no valor de R$
20,00, apreendidas na tarde de
quinta-feira. O .pintor Ivomar

Denker, 20 anos, e o menor C.E.S.,
16, tentaram fug'ir, mas foram

presos em flagrante. Páginá 10

Ciclo Catarinense

de Desenvolvimento
acontece em JS

PÁGINA 4

Cotação de ontem

não compareceu.
Seminário foi realizado ontem, durante todo o dia, com a participação do PÁGINA 9
deputado estadual do PT, DioneiWalter da Silva. O público foi de 100 pessoas

Aluno do Senai foi

destaque em concurso

ChristianeHufenüssler
assume diretoriaontem

Duas Rodas incentiva

preservação ambiental
A empresa Duas Rodas. promo

veu esta semana exposiçãode resul
tados das metas de redução de deje
tos, de gastos e de consumo como

forma de incentivar o funcionário

na preservação do meio ambiente.

'PÁGINA 9

Compra venda

COMERCIAL 2.8483 2.8491

PARALELO 2.9000 3.0000

TURISMO 2.8200 2.9200

Joel Santos, ficou entre os três'

primeiros colocados no Concurso

lnnovamoda, que aconteceu nos

dias 27 e 28 de maio, em São Paulo.

O tema da coleção que obteve

grande sucesso é "Transporte".
PÁGINA 5

A empresária Christiane Hufe

nüssler foi eleita vice,presidente da

CACB (Confederação das Associa

ções Comerciais. e Empresariais do
Brasil) para o biênio 2003-2005. A

posse aconteceu em Salvador.

PÁGINA 4

Turma do Miguelíto (cama elástica,
piscina de bolinhas, pintura facial. .. )

Coral do Círculo Italiano

de Jaraguá do Sul;

oNono lunelli;

O�i�.��r�r�; ..

(.) Serviço de bar e cozinha; ,

.....................

OCafé colonial.
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o Meio Ambiente do trabalho
ANDRÉ VIEIRA - advógado e ambientalista

•

t
Em nossos dias cresce a consciência de que não há mais espaço. para

" o conflito entre a atividade económica e o dano ambiental, reflexo disto é

â'�ecepção da norma constitucional qUF estabeleceu a defesa do meio
ambiente como um dos princípios geraisda atividade econômica, confor
me verifica-se no artigo 170, inciso VI da Carta da Primavera de 1988. O
direito deve atender ao interesse da sociedade como um todo.

Quando a Constituição Federal em seu artigo 225, fala em "meio
ambiente ecologicamente equilibrado", esta mencionando todos os aspec
tos domeio ambiente,' inclusive o específico meio ambiente do trabalho. E
a norma constitucional.é até mais profunda, pois assevera no caput deste

artigo: "Todos têm 'c!itctto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum:d� povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon
do-se ao poder Eúblico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
,10 para a:; presentes e futuras. gerações .

. , ',', ,.\' ,,'

'. .No arti.g® .?QEÇUà�Co:ristithlição Federal, compleme,nta esta idéia ao

afldnir q&:�A6 sistema ,Gruco de s'aúde compete, além de outras atribui

ções, nos termos da lei: " ...vm - colaborar na proteção do meio ambien
te, nele compreendido o do trabalho". N�stemomento a nossa Constitui

ção destacou, a devida atenção que merece o meio ambie�te do trabalho

para a sociedade brasileira.
Omeio ambiente do trabalho temgraves problemas desde os primórdios

da Revolução Industrial, onde prevalecia um capitalismo selvagem, que
'gerou deploráveis condições de trabalhó e de vida nas cidades, trazendo
também por conseqüência epidemias generalizadas, habitações fétidas, tra
balho de crianças e iliulheres, mortes e acidentes em massa; que provo
cou-se uma reação dos trabalhadores e intelectuais aos efeitos nefastos da

Revolução Industrial Foi quando os trabalhàdores começavam a se orga
nizar e exigir jornadas de trabalhos reduzidas, melhores salários, proteção
do trabalho infantil e feminino. Por conseqüência sutgiram as primeiras
legislações protegendo os trabalhàdores quanto ao trabalho noturno e proi
bindo o trabalho de crianças menores de 9 anos.

Em nosso ordenamento jurídico busca-se que todos tenham direito a

uma vida digna, a um ambiente ecologicamente equilibrado, a um bem
estar efetivo, todavia devemos readequar as nossas normas trabalhistas a

esta nova dimensão que traz o direito constitucional por um meio ambien
te do trabalho.

Exemplo d,jst'o. é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que ainda
não se adequou integralmente aos princípios.constitucionais, Observamos
isto, quando a CLT valoriza excessivamente o uso de equipamentos de

proteção individual (EPIs), como medida de proteção a saúde do trabalha
dor. Ora, isto é um equívoco, namedida em que a utilização dos EPIs não
corrige as deficiências ambientais existentes, tampouco neutralizam por
completo a ação dos agentes insalubres no organismo do trabalhador.

Os paradigmas da competitividade tem estabelecido padrões de quali
.

dade total, aos quais os trabalhadores devem de forma urgente e incons
ciente adequar-se, Os Certificados ISO 9000, são exemplos disto, exigem
produtividade, mas como fica o direito ao meio ambiente do trabalho.
Sabe-se que.isto ajudou na progressão dos Icasos de doenças profissionais
como a Ler - Lesões:Box,psforços Repetitivos.

r

" Poluição. do meio 'áÍr:!jênte do trabalho deve ser entendida como as

situações qUe alteram o estado de equilíbrio no local de trabalho: os gases,
às poeiras, as altas temperaturas, os produtos tóxicos, as irradiações, os
ruídos, a própria organização do trabalho, assim como o tipo de regimede
trabalho, as condições estressantes em que ele é desempenhado, enfim,
tudo aquilo que prejudica a saúde, o'bem-estar e a segurança do trabalha
dor.

No direito ambiental, as doenças profissionais são enquadradas como
resultantes da poluição nos ambientes de trabalho. Por isto não devemos
tolerar a existência de ambiente de trabalho em desequihbrio, ou estare

mos negando a cidadania dos operários, já que nosso ordenamento jurídi
co prevê respeitar o. direito a ummeio ambiente ecologicamente equili
brado e o efetivo bem-estar dos trabalhadores.

O que queremos dizer é que atualmente os trabalhadores, em deter
minadas atividades insalubres, não têm tido o direito de viver plenamente.
Não. podemos desconsiderar a importância econômica de determinadas
atividades empresariais, todavia torna-se necessário estabelecer um, equilí
brio. entre a atividade empresarial e o bem-estar dos trabalhadores.

A busca por um ambiente ecologicamente equilibrado deve compre
ender condições decentes de trabalho,'moradia, educação e saúde. Ade

mais, corno defender a natureza, esquecendo-se da natureza humana?

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 jornal se reserva o direlto de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPINIÃO SÁBADO, 7 de junho de 2003 �

Proteção Atnbiental
O vice-governador do Es

tado, Eduardo Pinho Moreira,
explicou que, os municípios
catarinenses que estiverem

comprometidos com a preser
vação arrlbiental passarão a ter

um retornomaiordo ICMS (Im
posto sobre Circulação deMer
cadorias e Serviços). Hoje,
75% daarrecadação do ICMS'
constituem a receita do Esta-,.":-

-',

do e 25%, são repassadas aos

municípios. Apesar de tódo o

incentivo, a proteção da flora

vem, a cada ano, deixando de

se consubstanciar em preocu
pação de ordem meramente

econômica, para assumir um

caráter humanitário, em razão

das àJ.terações, que o devastar
das matas vem imprimindo no

clima e no regime das águas.
Não se 'discute apenas o impac
to que o' desmatamento

desordenado'promove nas di
versas etapas do ecossistema,
mas os seus reflexos na quali
dade de vida humana. O Códi

go Florestal é o mais importan
te instrumento de preservação
do meio ambiente existente no

ordenamento jurídico pátrio e,

visando à proteção da nature-

Na esteira da modernidade,
inovou a amplitude de proteção
da lei, estendendo a todas as

formas de vegetação e não 50·

mente as florestas existentes no

território nacional.A população
deve ter por escopo assegurar
o equilíbrio climático, abrigar a

, fauna silvestre e permitir a in

filtração das águas pluviais,
constituindo-se em verdadeiro
instrumento de proteção do

za, nele representado pelas co- , ,.'ecossistema, sendo dever de to
berturas vegetais, impôs diver- 'dos e a sua defesa e preserva·
sas limitações à propriedade,

/
ção para as presentes futuras ge·

desde a proibição do corte da rações, a fim de verificar as re·

vegetação, até a imposição de gularidades dos procedimento>
que seja feita a recomposição ,Não se trata, a reserva flo·
da vegetação degradada. Há restal, uma imposição, eu:: que
mais de 35 anos o legislador o proprietário tem de suportar
pátrio já se preocupava com o um ônus, mas de uma obriga'
destino cruel que a flora brasi- ção enquanto cidadão, que ob
leira vinha tomando e, por isso, jetiva a preservação do meio

embora muita gente não saiba, ambiente, não sendo as flores'

a proteção florestal é tão anti- tas e demais formas de vegeta'
ga quanto a história da huma- ção bens de uso comum, mas

nidade. Isto porque desde o co- bens de i�teresses comuns a

meço da civilização o homem todos. Todos temos direito aO

percebeu a importância das flo- meio. ambiente ecologicamen·
restas para a sua sobrevivência. te equilibrado, impondo-se aO

Por essa razão, desde os tem- Poder Público e à coletividade
pos remotos sempre procurou o dever de defendê-lo e

evitar a sua 'devastação. preservá-lo.

r A população
deve terpor escopo

assegurar o ,

equilibrio
climático, abrigar
a [auna silvestre\e

. permitir. a
, infiltração das
águas plu'l!i,ais ...J

Os textos e colunas assinados são de 'responsabili'dades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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IINTERVENÇÃO: DEPUTADO ESTADUAL DA REGIÃO DO ITAPOCU DEFENDE OS INTERESSES DA' COMUNIDADE

o presidente da CEI (Comissão Especial de
Inquérito) que vai seguir as in�estigações sobre

as possíveis irregularidades do Cartão Jaraguá,
levantadas pela CE ( Comissão Especial),
vereador do PP, Paulo Floriani, afirmou e�ta
semana que os integrantes da CEI devem se

reunir duas vezes por semana para prosseguir
com os trabalhos de apuração das ir

regularidades. A CEI é integrada pelos
vereadQres Jean Carla Leutprechet ( relator,
PTB), Pedro Garcia (PMDB), Lio Tironi

(PSDB), Ademir Brás Winú:r (PSDB), Marcos
Scarpato (PT) e José de Ávila (PFL). De acordo

com o presidente da CEI, as reuniões serão

fechadas e a "equipe vai tomar todos os

cuidados necessários para que o trabalho seja
feito dentro do prazo de 30 dias".

ENTRE ASPAS _le,
ão "Vamos trabalhar com calma para que não
as haja equívocos". A afirmação é do presidente
iO' da CEI (Comissão Especial de Inquérito), que
no investiga as possíveis irregularidades do
ão Cartão Jaraguá, empresa responsável pelo
ral

esta-cionamento rotativo de Jaraguá do Sul.
r a

m

DioneiWalter da Silva encaminha

solicitações de entidades da região
]ARAGuA DO SUL - o

deputado estadual do PT

Dionei Walter da Silva enca

minhou várias reivindicações
de entidades do Vale do

Itapocu nos últimos dias.

Atendendo a solicitações da
APP ( Associação de Pais e

Professóres) da Escola Bási
ca São José, de Corupá, o
deputado encaminhou soli-

.

citação de recursos para a

ampliação, manutenção e

aquisição de materiais didá-

.

ricos para garantir o devido
funcionamento do estabele
cimento de ensino. Dionei
também enviou ofício soli

citando ao secretário de Or

ganização e Lazer, Gilmar
K.naesel, recursos para a

compra de materiais espor-
tivos para a escola. I

Para atender a Associa-
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Automação e .Instalações Elétricas Industriais
Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (Se)
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Dionei tem encaminhado solicitações da comunidade

n,
·z

i

ção de Moradores da

Cohab do Bairro João
Tozini, de Corupá, Dionei
enviou ofício ao diretor da

Companhia de Habitação
do Estado de Santa

Catarina. Os moradores
cobram a revisão dos valo

res das prestações, a pavi
mentação do bairro e ou

tras obras de infra-estrutu

ra, como calçadas, que cons
tavam no projeto e não fo

ram feitas. O gabinete do

8 ANOS EM SOlUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

deputado encaminhou ofí

cio ao secretário de Segu
rançaPública,João Henrique
BIasi, pedindo apoio às

reinvindicaçôes do Corpo
de Bombeiros de Massa

randuba. A coorporação
necessita de recursos para

adquirir equipamento que
auxilie na retirada de vítimas

presas em ferragens, orça
do em aproximadamente
R$ 30 mil, e de uma ambu

lância. Esses investimentos

. ajudariam a garantir maior
eficiência no atendimento de

emergências. Quando um

acidente grave acontrece em

Massaranduba, e deixa víti

mas presas nas ferragens, os
bombeiros socorristas são

obrigados a pedir ajuda para
a coorporação de Gua

ramirim, acarretando uma

demora que pode compro
meter o salvamento de vidas.

Dionei também encami

nhou, na última semana, um
ofício ao diretor-geral da
Fundação Catarinense de

Cultura, Edson Machado,
empenhando seu apoio ao

projeto cultural "Europa
foIk", do Centro Cultural e

Grupo Folclórico Gustav

Bach, de Massaranduba. O

projeto tem por objetivo
resgatar e difundir tradições,
contribuindo com a forma

ção artistico-cultural da po

pulação do município.

Estado assinaprotocolopara ICMS ecológico
FLORIANÓPOLIS - O

vice-governador do Estado,
Eduardo Pinho Moreira, o
diretor presidente da Assem
bléia Legislativa, deputado
VolneiMorastoni, o presiden
te da Fatma, Sérgio Grando,
assinaram, naquinta-feiradesta
semana, protocolo de inten

ções para a criação do ICMS
ecológico.O documento pre
vê a formação de urn grupo
de trabalho com representan-

tes dos poderes Executivo e

Legislativopara elaborar urna
proposta de alteração da lei,
visando incluir o critério

ambiental na distribuição das

parcelas de receitarpertencen
tes aomunicípio.

Eduardo Moreira expli
cou que os municípios
catarinenses comprometi
dos .corn a preservaç.ão
ambiental pa9sarão a ter urn

retorno maior do imposto

Faça já sua reservam
TI_I..DII'I1eservu: (41) 275-1995

que recolherem. "Queremos
estar integrados is soluções
ambientais e contamos com

a parceria da Assembléia",
disse Moreira.

Hoje, 75% da arrecada

ção do ICMS constituem a

receita do Estado e 25% são

repassados aos municípios.
Segundo Pinho Moreira, a

assinatura do protocolo
mostra a preocupação do

governo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I EVENTO: A EMPRESÁRIA RESPONDE PELA ÁREA DE PROJETOS NACIONAIS DA CONFEDERAÇÃ�

Christiane Hufenüssler assume

vice-presidência da CACB
]ARAGUÁ DO SUL - A

empresária Christiane -,

Hufenüssler - diretora

presidente da CMC (Cen
tral Marketing de Comu

nicação), deJaraguá do Sul,
foi eleita vice-presidente da .

CACB (Confederação das

Associações Comerciais e

Empresariais do Brasil)
para o biênio 2003-2005.

A posse da nova diretoria

aconteceu durante o XIII

Congresso Brasileiro en

cerrado ontem, em Salva

dor. Christiane ocupava
anteriormente a coordena

ção nacional do projeto
Empreender, passando
agora a responder pela
área de projetos nacionais

da,CACB. A idéia, explica
ela, é estimular as associa

ções comerciais e industri

ais espalhadas por 27 esta

dos e congregando mais

de 2 milhões de empresá
rios para que participem de

ações que vão da

capacitação à responsabi
lidade social. "A CACB

poderá liderar importantes
iniciativas visando a uma

maior participação do

movimento associativista

junto ao governo e a inici

ativa privada", comenta

Divulgação
Christiane Hufenüssler eleita vice-presidente da CACB

f'

Christiane, citando o pro-
jeto Bolsa de Ações Soci

ais que foi apresentado aos

empresários durante o

evento. A eleição da dire-'

toria, que continua sob a

presidência de Luiz Otávio

Gomes, de Alagoas, se deu
por aclamação durante reu
nião na Associação Co

mercial da Bahia. A posse
solene aconteceu no último

dia evento, que reuniu no

Centro de Convenções da

Bahia.

PROJETOS - A Con

federação das Associações
Comerciais e Empresariais
do Brasil (CACB) e o Ins

tituto Brasileiro de Econo

mia da Fundação Getúlio

Vargas (Ibre/FGV) uni

ram-se para o desenvolvi

mento da Bolsa de Ações
Sociais, com o objetivo de

selecionar projetos sociais

'para serem apresentados a

empresários que desejarem

investir na área. Através da

Fundação Getúlio Vargas,
a Bolsa de Ações Sociais

,defInirá índices para aju
dar os empresários a sele

cionarem projetos e a ela

borarem balanços sociais.

As políticas de aplicação e

seleção dos projetos a se

rem oferecidos ao merca

do ficarão a cargo de um

Conselho de Desenvolvi

mento Social. A gestora da

Bolsa de Ações Sociais será
a CENA Brasileira, empre
sa especializada em

marketing social e cultural.
A apresentação da Bolsa

de Ações Sociais aconteceu
no último dia do XXII
Congresso Brasileiro de

Associações Comerciais e

Empresariais. O empresá
rio Oded Grajev, assessor
especial da Presidência da

República e o presidente
Luiz Otávio Go�es' assi
nam Termo de Compro
misso que estabelece a par
ticipação da CACB na di

vulgação e motivação jun
to às Associações Comer
ciais dos programas soci

ais do governo, como

Fome Zero e Primeiro

Emprego, entre outras

ações.

Ciclo Catarinense deDesenvolvimento acontece emJS
]ARAGUÁ DO SUL -

"Alimentação e Internacio

nalização" é tema de en

contro no Cejas (Centro.
Empresarial de Jaraguá do
Sul) que debaterá perspec
tivas para o desenvolvi
mento do setor no Esta

do, afirma o agente
articulador do Sebrae (Ser
viço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas),
Donizete Béirger. -o

Sebrae, a Unerj ( Centro
Universitário deJaraguá do
Sul) e a Rede Santa Catarina
de Comunicação, realizam
nesta segunda-feira, às 14

horas, no auditório da

Unerj, uma coletiva com

1mprensa para a apresen-

Agente articulador do Sebrae, Donizete Berger

tação do seminário, que

integra o 2° Ciclo Cata

rinense de Desenvolvimen

to. Segundo ele, o seminá-

rio acontecerá no 17 de

junho, no Cejas, com a pre- ,

sença de autoridades e

empresários qu� discutirão

as perspectivas para o se- .

tor, indicando caminhos

para uma maior projeção
de Santa Catarina nos ce

nários nacional e internaci
onal. A alimentação vem

ganhando destaque como

um dos setores mais ativos

da economia. Conforme
dados da Associação Bra

sileira da 'Indústria de Ali
mentos (ABIA), o fatu
ramento da indústria de
alimentos representa 9,2%
do PIB. Nos últimos 6

anos, o PIB cresceu 18,3%
e o PIB per capita 7,5%. A
indústria de alimentos teve

um crescimento de 15,4%
na produção física em 30
meses de estabilização. (JE)

INFOR
ACIAG C
Reunidos na noite da última quinta-feira no'auditório da
Aciag (associação Comercial Industrial e Agrícola de

Guaramirim) cerca de 50 agricultores da cidade ouviram
.

na palestra do consultor da Federação das Associaçõs dll
Comerciais Industriais de SantaCatarina (FACISq, Rubens WJ
Bazzei. Ele firmou que a alternativa para o desenvolvi tiCi
mento das lavouras e o crescimento de suas produções fei!
está na retomada do associativismo como base para ações
a curto, médio e longo prazo. Atualmente, segundo fon- da!
tes do secretário de agricultura, pecuária e meio ambiente .

do município, Alcibaldo Gerrnann, existem cerca de 900
ais

produtores rurais instalados em Guaramirim e o Projeto o�
Empreender, do Sebrae, realizado em parceria com asar
Aciag, poderá promover a retomada do crescimento no e

meio rural. "Tivemos experiências bem sucedidas no pas· Bill

sado e queremos aproveitar esta oportunidade para esti

mular a união dos produtores e, consequentemente, a amo as

pliação do setor".
-

da

NEGOCIAÇÃO
ter

A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do
sus

, nu
Vale do Itapocu), promove, de 23 a 26 de junho, das 19 .,

às 22 horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do ré

Sul) o curso de Negociação, que tem como objetivo, ca n

pacitar os participantes que atuam na área de vendas em rs

técnicas e processos de melhoria no relacionamento con- Co

sigo mesmo e com os clientes, para que possam obter os

bons resultados. A palestra é direcionada aos empresário J
os, empreendedores, profissionais e ao público em geral éri
que têm interesse na área. A carga horária é de 2 horas e o

instrutor será Emílio Mufioz Moya. O investimento é de

R$85,00 para associados e R$ 115,00 para não sócios x

Maios informações e inscrições o telefone para contato é o

275-7003 ou via e-mail tecnicaservico@apevi.com.br. As çõ

,,:,agas são limitadas. ii

BRAINSTORM
A Brainstorm realizará de 7 a 30 de julho um curso inten- o

sivo de férias nos Idiomas Inglês, Alemão, Espanhol e
mi!

Francês. A proposta da escola é ensinar aos alunos o con-
iII

teúdo equivalente a meio ano de estudo em um único

mês. Os cursos de inglês são para pessoas com conheci
mento básico do inglês e para "false beginners" que já
tiveram contato com o idiom-h e precisam revisar e refor

çar o conhecimento nas estruturas do idioma, bem como,

aqueles que querem aprofundar-se para aprender a con

versar, entender, ler, interpretar textos e evoluir dentro do

idioma. As vagas e turmas limitadas. Inscrições até dia 30

de junho. Mais informações o telefone para contato é

370-1159.

SAMAE
O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Es

goto) de São Bento do Sul realiza nesta segunda-feira, o
primeiro Concurso Samae de Redação e Desenho, com
o tema "Água", em comemoração aos 130 anos de São

Bento do Sul. O lançamento acontece no auditório da

autarquia, às 16h. Podem participar do concurso alunos

matriculados na rede de ensino dos colégios e escolas

municipais, estaduais e particulares de 1" a 8" séries do

município. irEL- -I

orícultura
Isaflor :

Flores'Arranjos e Coroas

. (47) 275-0058/9101-1778
\

RIJa: CeI!Procópio Gome.� de Oliveira,. 1066 - Sala 3 'JaraglJií do5tP
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para o Innovamoda tam

bém foram desenvolvidos
somente através de seu pró
prio esforço. "procurei me
deter no mínimos detalhes

para que tudo saísse perfei
to no desfile", avalia.

PERFIL - Para ir e vir

o ser humano pode trans

portar ou ser transportado.
Dentro desta linha de pen
samento,Joel Santos desen
volveu sua coleção que re

flete o quanto somos

mapeados, desde a hora em

que acordamos até a hora

de ir dormir. ''A vida real é

bem agitada, por isso requer
praticidade, ao ponto de es

tar pronto para qualquer oca
sião. O ser humano busca

algo todos os dias mesmo

que não saiba "o que", fa
zendo assim a sua rota de ir

e vir", acrescenta.

écio da Silva em

ongresso da ACB

JARAGUÁ DO SUL - o

diretor-presidente da

WEG, Décio da Silva, par
ticipou na última quinta
feira do primeiro painel do
XIII Congresso Brasileiro '

das Associações Comerci
ais do Brasil, que reúne até

ontem mais de mil empre
sários de todo o País no

Centro de Convenções da

Bahia, em Salvador.

O empresário de

araguá do Sul fará parte
da mesa que vai debater o

tema "Desenvolvimento

sustentável - O Brasil que
o

'I �ueremos", ao lado do

o presidente da Ford Brasil,
_ ntonio Maciel Neto, do

presidente da Associação
- Comercial da Bahia, João

árcio Fortes, do Minis
� ,.

d Desenvolviena o esenvo vimento,

� ndústria e Comércio
-

xterior. Organizado pela
� onfederação das Assoei

s ções Comerciais .do Bra
ii (CACB), o congresso
ontará com as presenças
orno palestrantes, ao lado
o vice-presidente, dos
'nistros Antonio Palloci

o
ilho (Fazenda), Ricardo
erzoini (previdência Soei
) e Jacques Wagner (Tra-
alho), além dos ministros

Anderson Adauto (Trans
portes) e Cyro Gomes

(Integração), que presti
giarão a abertura. Durante
o congresso acontece a

entrega do Prêmio Asso

ciação Comercial Referên
cia 2002, posse da direto
ria da CACB para gestão
2003 a 2005 e entrega da

Comenda VIII Conde do

Arcos.

Em torno do tema

central "Associativismo.

Fortalecer para crescer", o
congresso vai debater até

sexta-feira, dia 6, questões
corpo empreendedoris
mo, desenvolvimento sus

tentável, responsabilidade
social qualificação empre
sarial, crédito e financia

mento, reforma previden
ciária e atualização da le

gislação trabalhista. Work

shops do Projeto Empre
ender e de Medição e Ar

bitragem para a Pequena
Empresa, e um ciclo de

debates da Pequena Em

presa sobre o tema "De

safio Tributário (Sim
ples)", além do Encontro

Nacional do Jovem Em

presário e o Encontro

Nacional da Mulher Em

presária, completam a

programação.

• TALENTO: JOEl FICOU ENTRE OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS DO CONCURSO EM SÃO PAULO

Senai tem aluno .destaque em

concurso de moda nacional
\ ]ARAGUÁ DO SUL - O
aluno do curso Técnico em

Estilismo do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial deJaraguá do Sul)
Joel Santos obteve uma ex

celente colocação no Con

curso Innovamoda, que
aconteceu nos dias 27 e 28

de maio, no Centro de
Eventos São Luis, em São

Paulo. Segundo ele, cerca de
260 trabalhos foram inscri
tos e somente 30 concorre
J

ram aos primeiros lugares.
"Encaminhei dois trabalhos
a comissão julgadora, peças
concei-tuais com o tema

,"Transporte", bem como

peças em estilo comercial,
com 25 composições.

Joel afirma que já está se
lecionado para o Inno

vamoda do ano que vem e

garante que é muito gratifi-

cante participar de um even-
.

to deste nível. "Obtivemui-
\

to apoio de empresários
nesta conquista, pessoas que
acreditaram no meu traba

lho e que recebem junto co
migo esta colocação",

enfatiza.

Expressões foi a primei
ra exposição de artes plásti
cas queJoel apresentou sem
a participação de outro ar

tista no Shopping Center

Breithaupt e as composições

Consulta ao 10 lote deve sair nesta segunda-feira
]ARAGÚÁ DO SUL - A /

Receita Federal deve liberar
nesta segunda-feira, a con
sulta ao primeiro lote de res
tituições do Imposto de
Renda de 200:3, ano-base
2002. Devem ser beneficia

dos 1 milhão de contribuin

tes, num total de R$ 1 bi
lhão. De acordo com o che-
fe da Receita Federal, João
BatistaNunes, estarão nessa
lista os primeiros contribu

intes .que entregaram a de

claração via internet. "O di

nheiro, no entanto, somente
será liberado no dia 16 de

junho", acrescenta. Valores
-muito elevados, porém,
podem não ser pagos ago
ra. A preferência é pelas de
clarações de baixo valor e,

na outra ponta, aquelas em

torno de R$ 3 mil a R$ 4

Chefe da Receita Federal de Jaraguá do Sul, João Batista Nunes

mil, possibilitando a média
de cerca de R$ 1 mil por
restituição.
__
Correção -, O primeiro

lote de restituição virá corri
gido em 2,985%, referentes
à taxa Selic de maio, de

1,965%, mais 1% de junho

e é única, ou seja, não adian
ta deixar o dinheiro parado
lá, porque não será mais cor

rigido. A consulta poderá
ser feita pelo site

www.receita.fazenda.gov.br
{clicando em Restituição
do Imposto de Renda) ou

pelo telefone 0300-78-0300.
Quem não informou o nú

mero da conta corrente na

declaração de Imposto de
Renda deverá procurar uma

. agência do Banco do Brasil
ou ligar gratuitamente para
0800-78-5678, para pedir a
transferência para o banco
em que tenha conta. Quem
não concordar com o valor

recebido (pode ter sido' iden
tificado algum erro ou irre

gularidade pela Receita, com
a conseqüente redução do
valor a restituir) deve rece

ber a restituição e reclamar

a diferença depois. O valor

da restituição ficará dispo
nível por um ano. Depois
disso, o contribuinte terá de
ir a uma unidade da Receita
Federal para fazer o saque.
(JE)

/
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IDIVULGAÇÃO: "TRAPALHÃO FELIZ" CONTA SUAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA PARA RELIGIOSOS DE SCHROEDER

Dedé Santana esteve na região
para divulgar o evangelho

SCHROEDER - o ex

integrante do programa
da Globo "Os Trapa-

-41hões"" Dedé Santana,
acompanhado de seu fi

lho Átila Santana estive

ram em Schroder na ter

ça-feira desta semana. A

vinda do "Trapalhão Fe

liz" agitou a comunidade
da Igreja do Evangelho
Quadrangular, religião
que o artista veio divul

gar entre os fiéis da re

gião com uma apresenta
ção alegre e motivada

pelo relato de suas expe
riências de artista que con

quistou a fama, a fortuna

geráda pelos bens mate

riais mas que somente

conseguiu alcançar a feli
cidade através da religião.

Mesmo tendo ingressa
do na Igreja do Evange
lho Quadrangular, Dedé
Santana não abandonou a

sua vocação artística ao

ponto de demonstrar cer

to mágoa ao constatar que
muitos fãs não aceitaram

Vicky Barte!

Dedé Santana veio. divulgar a religião para os fiéis

sua nova forma de levar a

vida. "35% dos funcioná

rios da Rede Globo são

evangélicos, O preconcei
to não leva a nada. Agora,
estamos conquistando

. ,;..
mars espaço, tanto que
Roberto Marinho já dei
xou uma sala livre somen

te para uso dos evangéli-.
cos", comenta o artista.

\
A apresentação de

Dedé e seu
I
filho em

Schroeder teve por objeti
vo transmitir para a comu-

'.

nidade de Schroeder a ex-

periência de vida de am

bos, dar o testemunho no

sentido de ajudar aos que
se sintam identificados

com os problemas que ti

veram em suas vidas. ''A

certeza da mudança exis

te", afirma Dedé, que fez

estrondoso sucesso ao lado

de Renato Aragão, e que

agora dedica-se exclusiva

mente a professar sua fé.

Em sua apresentação
em Schroeder, Dedé co-

mentou que tentou suicídio

e que, na sua opinião, a sal
vação está na Evangelho.
Nos últimos dois anos re

alizou filmes com Didi e

outros com a participação/
de Sandy e Júnior, Ivete
Sangalo e Luciano Zafir.

Agora, está preparando o

primeira filme evangélico
de sua carreira, denomina
do de "O último Natal",
produzido em Campinas
(SP).

Está na Igreja Qua
drangular há cinco anos,

mas há 10 dedica-se ao

Evangelho. "Não estou

aqui como o Dedé do ci

nema. Estou aqui como
um servo do Senhor", es
clareceu o artista, que se

aproximou da Igreja atra

vés do filho, esportista,
dedicado ao vôo livre e que
teve sua experiência religi
osa através dos Atletas de

Cristo, entidade que con

grega atletas profissionais,
dedicados inteiramente ao

I

esporte.

"As Hienas" continua em cartaz em horário alternativo

JARAGUÁ DO SUL -

Neste final de semana o

Grupo Adulto de Teatro

da Scar continua com as

apresentações da peça ''As

Hienas", texto de Bráulio

Pedroso com adaptação
da professora de Artes

Cênicas da Furb, Pita Belli,
que também assina a su

pervisão dó espetáculo. O
espetáculo e encenado pe
los atores Mery Petty ( no

papel de Pietra), Sandra
Baron ( como Ana)
Anderson Santos ( interpre
tando Vítor) e participação
especial de Cássio Correia

e tem como grande dife
rencial o horário em que
está sendo apresentado:
exatamente à meia-noite.

Na avaliação da atriz

Mery Pe�ty,' o horário

"provoca as pessoas para
que saiam do cotidiano e

olhem de fora o que se

passa", define a atriz. Ou

trodetalhe interessante é o
)

local onde é apresentada a

peça. "O espetáculo acon

tece em uma sala pequena,

para somente 50 pessoas.
Por isso é importante ad

quirir os ingressos com

antecedência", avisa Mery.
"As Hienas" é para

maiores de 12 anos e tem

na crítid social o seu pon-'

to forte. Escrito no auge
da ditadura militar, nem

por isso deixa de ser atual,
pois enfoca a ditadura que
esta sendo vivida nos dias

de hoje. Esta é a primeira
experiência do Grupo
Adulto de Teatro com pe
ças dramáticas. Ate agora,
o grupo estava se dedican

do a experiências cênicas

relacionadas com a comé

dia.

o que a

e conta dos'
Nem tudo vai

aceitar as mudanças
nde. pais o

erá tomar conta

Ao invés disso, faça
indicoçôes para que
ais realizada, O seu
trair confusào no

amor. .. Marrom.

Virgem - Hoje o bicho vai

sua mania de
razer alguns
os familiares e até

,

a luta, pois se

zinho em casa,

r o baixo astral.

S�Ô'WiE5ffl�lnigos. 'Cor: Tons
claros,
Escor

elhores. O jeito vai

casa e ciudar das,

�r as suas

ar: Creme.

I

MOBILIZAÇÃO
O presidente da Associação de Moradores do Rio

ro 1 e 2,Jurandir Michelis, comemora a inauguração
posto de saúde no seu bairro. A inauguração foi sem
passada e vai atender também a população do B

'

Rio da Luz. A construção do posto de saúde somen

foi possível graças a mobilização da comunidade, q'

conseguiu o terreno através de doação. Outra boa no

cia para os moradores do Bairro Rio Cerro é a for

ção do Conseg ( Conselho Municipal de Segurança) p
sidido pelo líder comunitário Carlos Wutke.

MANIFESTAÇÃO
Nos dias 21 e 22 de junho acontece em Jaraguá do S�

,
10 Festival de Manifestações Folclóricas, envolvendo
etnias alemã, húngara, negra e ucraniana. Quem estáo

ganizado o evento é o Departamento de Folclore

Scar - Sociedadade CulturaArtistica, que mantém o

epO ''Nachtstern Volktanzgrupe", que é coordenado

Cássio Fernando Correia, que também coordena o D

partamento de Folclore da Scar. O grupo folclórico

Scar existe há 11 anos. De acordo com Correia, na noi

do dia 21, às 20 horas, acontecem as apresentações
publico. Durante o dia as atividades são direciona

exclusivamente aos integrantes das etnias através de o

emas.

EDUCAÇÃO
Um total de 50 pessoas que não tiveram acesso à esco

em Santa Catarina poderão ser alfabetizadas já no s

gundo semestre deste ano, somando 240 mil em quatl
anos Esta é a previsão do projeto de erradicação
analfabetismo, elaborado pela Secretaria de Estado

Educação e Inovação, que foi discutido com represe
tantes de diversas entidades ligadas à área de alfabeti

ção de jovens e adultos. Os Estados e �ur,úcípios tê

até o dia 30 de junho para encaminharem suas propo
tas ao Ministério de Educação.

CAIPIRA
A diretoria do Salão Botafogo promove no dia 13

/ junho Festa Caipira a partir das 23 horas. Participaçõesd
DJ Alemão e DJ Mask e Banda Alta Rotação. Ingress
para homens a R$ 5,00 e mulheres têm entrada frane

FESTA
. /

A {Igreja Católica da Barra do Rio Cerro promove ho;
tradicional festa junina. Paralelamente á festa, está p

gramada uma missa sertaneja, com a participação d

nove violeiros. A missa sertaneja começa às 19 horas. D

acordo com o integrante do grupo musical que vai a

mar a missa, Querino Feuser, é a primeira vez que aco

tece missa sertaneja em Jaraguá do Sul.

Sagitário - Você vai estar

bastan tiva com a sua

fa ça tudo com o

Aq!;!,ár.!i -;- Olhe o mundo
Oj1Ls��fga:ª,qJlJ\. com outros

Ol�OSh$ ,,>' +�
sua

ins.�i� derá se refletir
n�tc��tato com a família e n

setor afetivo. Cor: Vermelho
Peixes - Não exija demais

as pessoas corr
Capricórnio - Não se isole

aos, pois isso não 'lhe
. Na paixão, ao invés

ndo, vá à luta: a

ar bem estará em

ar: Azul.
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Uma família

As b'andas uReverb", "Ponto de Apoio" e UVilúngs"fazem
parte da 'trrrrna de, 13 bandas que vão se apresentar no dia5
de jullho no 5° FestivalAltemativo, promovido pela Escola
de Música Bicho Grilo e Prefeitura de Ja�aguá do Sul. O
evento é considerado pelos integrantes das bandas como uma
grande chance do pessoal que faz música altemativa na
região mostrar o trabalho que vem sendo realizado, já que

praticamente todas as bandas que se apresentam no Festival
tem repertório próprio e a maioria já gravou pelo menos um

CDdemo.
As bandas foram agrupada� de acordo com o estilo melódico.
As bandas UReverb" e UPonto de Apoio" se .aprcserrtarn no
Pavilhão C, onde devem tocar os grupos que fazem o som

denominado corno pop-rocle. Já a banda UViI�lngs" faz seu

shaw no Pavilhão A, destinado aos que produzem música

mais pesada, como havy metal e hard core.

A banda uReverb "se apresenta a Ih e é integrada pelos
músicos José Roberto Peixer, 40 anos, responsável pelo voz;

Leandro Corrêa, 17 anos (guitarra) e Jad�son Roberto Peixer

, 19 anos (vocal), Sidnei Alberto Haacl� 38 anos ( bateria) e

ainda Johathan no baixo. A banda existe há pouco mais de
I'
i
um ano e vai apresentar um repertório variado, com

I influências do rocl� nacional e intemacional. uReverb" é um
efeito que se consegue com a guitarra.
A "Ponto de Apoio", é composto por �x-seminaristas que

sempre gostaram de r091�. Trata-se de Neimar Luiz, 23 anos
v

( guitarra e voz) e mais dois guitarristas, um baixista e um

vocal feminino. Todos, menos a garota, se conheceram no

Seminário de Corupá, onde fizeram a primeira formação da
banda, que se apresentáva apenas nas festas intemas. Fora
do seminário eles voltaram a se encontrar e atualmente --

fazem shows na região. A banda existe há 9 anos. Apresenta
\

composições próprias e cover de bandas de rocl� nacional e
- internacional, �Qtadamente dos anos 80.
Já a banda UVilúngs" tem na sua composição os músicos

Daniel Ferreira Córdova'16 anos (bateria), Breno Verícimo 15
anos ( baixista), RafaelAntônio Baron, 16 anos ( guitarra) e

mais três integra�tes. Eles se prep'aram para gravar o primeiro
CD demo dentro de um mês, em Florianópolis. Têm /

composições próprias em Inglês e Português.
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2E CORREIO DO POVO YAIUEPADESITV
I CÂMERA OCULTA

Ainda neste mês, Luciana Gimenez participa de um

desfile na Alemanha. A bela vai representando uma

famosa agência de modelos inglesa. Quem ,pode,
pode.

Apagando as velinhas
Danton Mello vai comemorar os seus 28 anos em

grande estilo./A festança está sendo armada, por
amigos, num badalado restaurante paulistano.

Muita gente famosa já confirmou presença. Tudo
acontece na próxima segunda-feira.

Bom amigo
Guilherme Karan, que anda meio sumido das

telas, costuma investir seu dinheiro em

imóveis. É muito comum o ator socorrer os

amigos que passam por crise financeira, <'

oferecendo- uma de suas moradias. Isso é que
é amigo.

Alto preço
Depois de terem dito que Regiane Alves se

recusou a posar' para a "Playboy", a última
notícia sobre o' assunto é que a atriz teria

pedido um cachê altíssimo e a contraproposta
da revista foi R$ 200 mil, mais participação

nas vendas. É espe�ar para ve�

A próxima trama das oito
Prevista para estrear no dia 13 de outubro,
"Celebridades" será a nova trama global das oito.
A história está sendo escrita por Gilberto Braga e

vai mostrar o mundo dos famosos e seu

relacionamento com a imprensa. No elenco já
estão confirmados Mall./Mader, Fábio Assunção,
Cláudia Abreu, Marcos Palmeira, Débora Evelyn,
Márcio Garcia; Déborah Seccc Eliane Giardini,
Isabele Garcia, entre outros.

Chiquinho Scarpa
deixa Gugu bravo

GU(�u ficou muito irritado com Chiquinho Scarpa.
, \
E que o playboy esteve no "Dominqo Legal"
procurando uma noiva. Durante a semana

passada, a emissora recebeu mais de cinco mil e

rnails de mulheres interessadas. Acontece que
Chiquinho mudou de idéia e, sem dar a mínima

explicação, resolveu não participar mais do
quadro. É claro que Gugu não gostou e externou

sua insatisfação, inclusive dizendo que a atitude do
playboy foi um desrespeito para com o ico.

SÁBADO, 7 de junho de 2003

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1
TODO PODEROSO
15hOO _ 17h15 _ 19h30 _ 21h45

'

C I
,

'I

COMO PERDER UM HOMEM EM 10 DIAS
14h15 _ 18h45 C

2
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DOLORES AVILLON

Salada queimada
A salada dura vários dias na gela
deira e é uma delicia; Espete pimen
tões verdes e vermelhos com um garfo
e queime-os em cima do fogo. Vá

colocando os pimentões num saco de

papel e feche para abafá-los. Tire
toda a pele, pique e tempere como

salada, à seu gosto.

Santo remédio
Quando queimar a bocal com algu
ma comida ou bebida, bata uma cla
ra em neve, pegue uma colherada e

coloque na boca (não precisa engo
lir), O alívio é rápido e inacreditável.

Farinha de rosca

Há quem diga que farinha de rosca

de pão ralado é bem mais saborosa.
E ainda, para ralar o pão com mais

facilidade, congele o pão. Retire do
freezer e rale imediatamente.

Fritura sem cheio
Para se I ivrar do desagradável chei
ro de fritura na cozinha, é só colo
car um ramo de salsinha no óleo e

fazer a fritura normalmente. Fica
sem nenhum cheiro.

"--

Fora amarelado
Aquela blusa de seda branca
amarelou? É simples. Deixe a blusa'
de molho no leite 'desnatado por uma
hora. Em seguida, enxágüe' numa
mistura de 25 mi de água oxigena
da para. cada litro de água. Enxá
güe outra vez em água limpa. Se
que na sombra.

Dica
As roupas brancas que são poucos
usadas devem ser envolvidas em

papel de seda azul, ou tecido, para
não amarelarem.

Truque
Evite guardar as roupas de lã em

saquinhos plásticos, porque as fibras
precisam respi raro O modo correto de
guardá-Ias é em sacos feitos com te
cido bem fininho de algodão.

Maionese mais saborosa
Experimente fazer a maionese com

azeite de 01 iva e no final bater al
guns ramos de salsinha. Pode ser

usado no tempero de saladas, ou

então acrescente sal e pimenta e sir
va como acompanhamento de torra
das. Lembrando que não se deve
guardar maionese, principalmente
�quela feita em casa. Bata a quan
tidade que será consumida na hora.

Outra receita
Para dar sabor especial saladas de
legumes, tempere a maionese (casei
r� ou não) com alho socado, sal e

Pimenta. Numa travessa, disponha
legumes cozidos: abobrinha, cou

ve-fiar, batatas, cenoura, beterraba,
ovos, azeitonas e pimentão. Sirva o
molho de maionese à parte. Não
guarde sobras de molho de rnaióne
se. Faça a quantidade que será
consumida.

VARIEDADES/TV CORREIO DOPOVO 3E

I SUPERAPETITE GB EDIÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Sirva os espetinhos
acompanhado de arroz
branco e cenoura ralada,
refogada na manteiga

Espetinhos com Molho Diferente

INGREDIENTES:
1 peito de frango cortado em cubos médios;
2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
1 colher (café) de sal;
1 colher (sobremesa) de cebolinha picada:
Molho: 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
2 tomates cortados em cubos;
1 folha de couve cortada em tirinhas;
1 colher (café) de suco de limão;
1 colher (café) de sal.

Preparo: Tempere o frango com o azeite, o sal e a cebolinha.

Deixe tomar gosto por 15 minutos. Coloque nos espetinhos e

asse em forno médio, por 30 minutos ou até que esteja dourado.
Para o molho, misture o azeite de 'oliva, os tomates e a couve.
Cozinhe por 5 minutos, acrescente o suco de limão e o sal. Cubra
os espetinhos e sirva a seguir.

IDICAS' DE BELEZA

Conforto a palavra de ordem
'"

e

Sem marcas. Sem linhas. Somente curvas. Chega ao mercado
um produto que vai revolueionar o conceito de conforto em

lingerie.
I

O dueto "calcinha e sutiã" é companheiro inseparável da mulher.
Mesmo aquelas que optam pelo single - somente a calcinha -

têm em mente o conforto em primeiro plano.
Imagine a suavidade do cotton envolvendo e moldan
do o corpo feminino. Nada de amarrações, elásticos marcando

possíveis gordurinhas ou a peça enrolando no corpo.
E a mulher exigente já pode, desfrutar desses benefícios, tendo o

máximo de conforto!
Acaba de chegar ao mercado um novo conceito em lingerie: a

linha Hope Clean, desenvolvida pela tradicionalmarca HOPE, que
há mais de trinta anos se esmera para atender às necessidades

�do público feminino.

Composta por dois tipos de calcinha - uma versão moderna e

repaginada da calcinha clássica e outra mais cavada, porém, não
menos confortável - e três modelos de sutiã de leve sustentação, a
linha Hope Clean introduz no Brasil o conceito sewfree, sem

costura, elásticos ou amarrações. O segredo é a tecnologia de última

geração importada dos Estados Unidos, que dispen
sa a tradicional máquina de costura. O algodão é cortado a laser e
dublado - feito um sanduíche - com um tipo especial de filme

siliconado (como recheio), permitindo melhoraderência das pe
ças ao corpo, sem enrolar ou marcar a pele.
As calcinhas da linha Hope Clean possuem ainda: for
ro com proteção ab, tratados com produto anti-bactéria,
que ajuda a prevenir irritações, infecções e odores.

.

Uma característica exclusiva dos produtos da HOPE.

Disponível nas cores branco, camurça e preto, as novas peças já
podem ser encontradas nos melhores magazines e lojas'de lingeries
pelo preço médio de R$ 36,00', as calcinhas; eR$ 25,00, o sutiã.
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Ortodontia e

Ortopedia fadai

Desc. e preços especiais para
ISSEM fi Odonto Jaragu.i

Dr. Neto, José A. Santos
11:L �11�()1';§

POUCtfNICA RIO BRANCO
Rco e�lir.. de �� k::;�?f!! . �J. (euk�

'�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLlNICAS.LTDA.

EXAMES COM QUALIDADE.
ATENDE,MOS TODOS OS CONVÊNIOS

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

A CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Odontologia preventfva estétfca e restauradora

Alfredo Guenther
(cao 0380)

Fernado T. O. Guenter
(eRO 3452)

Guilherme Guenter
(eRQ 3978)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e-mail afgguenter@uol com br • rarecué do Sul

Ruído constante
Pode causar- hiper-tensão R. João Picolli, 235 sala 03 cen�

WNW,clinicatoracopulmonor.co .

Bruno Lima da Folha de São Paulo

Ruídos desagradáveis, venham eles do trânsito, do

ambiente de trabalho ou dos tamancos da vizinha do
-, apartamento de cima, podem levar a alteração

h?rmonais, hipertensão arterial e até a problemas
cardiovasculares, quando incomodam diariamente e por
um longo período.
A exposição constante a ruídos intensos superiores a

cerca de 80 decibéis, além de causar perde auditiva,
provoca um estresse capaz de levar a diversos problemas
de saúde:' Barulhos como o de uma goteira, quando
atrapalham o sono todas as noites, não têm efeito na

audição, mas podem causar estresse.
A percepção do que é "barulho" e as reações a el!= variam
de pessoa para pessoa. "Barulho é tudo que nos irrita. A

noção do incômodo é subjetiva. No mesmo ambiente, um
indivíduo pode adoecer e outro não", declara o médico

otorrinolaringologista Gilberto Pizarro, do

Departamento de Distúrbios da Comunicação Humana

da UnifespWniversidade Federal de São Paulo), que
utiliza um furgão adaptado para realizar exames em

locais onde existem muitos ruídos, como o postos de

gasolina.
Jefferson Aves, 32 anos, motorista de ônibus há nove

anos) afirma que descobriu que tinha começado a perder
parte da audição 'quando foi examinado por Pizarro.

"Sinto muita dor de cabeça, irritação. Não consigo
relaxar nem quando durmo", diz Alves. O médico afirma

que, se não alterar sua rotina e alimentação, o motorista

terá problemas. "Ele tem tudo para amanhã terminar'
com h i pe rtensão.

"

O cardiologista Abrão José Cury Júnior, Presidente da

regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Clínica

Médica, que- o barulho é considerado uma forma de
tortura justamente pelo estresse que pode gerar.

"Dependendo do tipo de ruído, o estresse, por conta da

lib�ração de hormônios, pode condicionar a elevação da

pressão arterial. Com. o tempo, pode haver outras

comp I i cações."
Em algumas pessoas, as crises de enxaqueca dor de

cabeça de origem genética causada por alterações no.

cérebrp são desencadeadas por exposição a ruídos.
A vendedora Marina Lima, 34 anos, conta que perdeu a

quatro meses o emprego em uma loja próxima ao

aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. Apesar
das dificuldades financeiras, diz' que ganhou mais

qualidade de vida. Com o emprego, afirma, foram embora
a dor de cabeça, o estresse e a insônia. "Sem barulho, não
tenho dor e estou bem menos irritada, Meu marido
adorou."
De acordo com Marina, seu ciclo menstrual também ficou
mais irregular. "Não imaginava que as variações pudessem
estar ligadas ao local de trabalho."

CL íNICA

TÓRACOPULMONA

Pld. Giovani V
Plezzalira

Tel. 276-149

Estresse .orgânico
o ruído, dizem os médicos, "estressá" os sistema

circulatórlos, digestivo e respiratório. Pode interferir n

aprendizado de crianças e até afetar um bebê que es'

para nascer. \\Gestantes que jrabalharn em ambiente
ruidosos têm mais incidência de má posição fetal
costumam ter partos mais complicados" diz o diretor d

Fundação de Medicina da U S � Edigar Rezende d

Almeida.
Em ambientes em que há exposição constante a ruídos, o

médicos recomendam a de exames desde a admissão d

funcionário, para mapear'a capacidade auditiva. O ideal
renovar a avaliação' de seis meses, prestando à.

alterações de humor e de sono, primeiros indícios e dt

outros problemas.
Desde 1997, após mudanças nas leis, cresceu a atribuiçá
de responsab i I i dade às emp resas nos casos em qu
funcionários perdem a capacidade auditiva por exposiçá
prolongada a ruído excessivo. No caso de problema
extra-auditivos causados por ruído, a responsabi I izaçãof
mais difícil, segundo especial istas em direito.
Fonte: I!.eceituário Farmácia de ManipulaçãO

,. '''' -
.."",.
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NOVELAS CORREIODOPOVO SE

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H 21 hAGORAÉ QUE SÃo ElAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h VIVA ÀS CRIANÇAS - SBT - 20:30 h

SEGUNDA - Carla convence Victár a não devolver

as coisas de Luisa. Manu vê que Maumau ficou

sem graça com o beijo e vai embora chorando.

Heitor avisa .a Murilo que ele poderá fazer

segunda chamada da prova que perdeu, mas

terá que continuar a treinar. Luísa percebe que

não tem dado muita atenção a Mônica. Drica vê

que Kiko está tirando a sunga por baixo da

toalha no clube e arranca a toalha, deixando-o

pelado. Maumau se sente culpado por ter
•

magoado Manu. Carla aluga o filme preferido
de Victor e o convida para assistir. Kiko é pego

pelo segurança do clube. Sandra percebe que

Paulo esqueceu seu aniversário.

SEGUNDA - Doutor Celso pede a Vitória que
faça mais exames e o manda não fazer esforços
fisicos. Juca e Antônia marcam uni encontro.
Van Van tenta conversar com 'Juca e pergunta
se ele tem visto Antônia, mas ele se esquiva.
Rutinha não gosta de saber que Modesto vai
se encontrar com Tintim. Nanda cobra que
Djalminha faça o serviço de casa, deixando-o
irritado. Léo consola Vitória, que confessa estar
com medo. Vinícius quer transar com Rosemary,
que pede a ele para ter paciência. Tintim vai se
encontrar com Modesto, escondida de Honório.
Rutinha dá um telefonema anônimo para Honório.
Modesto pede a Tintim que apoie sua

candidatura, mas ela não concordá.

QUARTA - Murilo se dá mal na prova de QUARTA - Léo liga para doutor Celso, que a

geografia. Maciel avisa a Heitor que Murilo está manda levar Vitó'rio para o hospital em

precisando estudar mais, mas Heitor afirma Bocaiúvas. Juca avisa a Van Van que quer a

que ele não pode deixar de treinar. Carla separação, mas ela jura que não vai perdê-lo.
garante a Luisa que não dormiu com Victor e se Pedro se demite da fábrica, para-desespero de
oferece para ligar para ele e pedir que confirme. Sol. Léo 'deixa Vitória no hospital e vai conversar
Drica fica apavorada ao perceber que seu com a sua famflia. Juca resolve ligar para doutor
caderno sumiu. Luísa acredita em Carla e afirma Celso e chamá-lo para .operar Vitória. Honório
que ela não precisa ligar para Victor. Maumau pergunta a Dinorá porque Modesto quis se

não sabe como terminar com Manu. Carla briga encontrar com Tintim. Dinorá explica que
com Thalssa por ela ter feito fofoca. Sandra se - Modesto queria votos. Vinícius insiste em

arruma para sair com Paulo. Maumau comenta transar com Rosemary, mas ela pede tempo.
com Mateus que vai fazer uma reportagem sobre Bruno avisa a Heloísa que vai procurá-Ia mais
o programa que Victor e Carla bstão fazendo. vezes. Honório vai até a casa de Modesto e

exige que ele se afaste de Tintim. Doutor Celso

chega do Rio e vai direto operar Vitória. Sol vê
Léo no hospital e pergunta se ela e Vitória
estão namorando. Léo nega. Antônia. revela-a
Léo que ela e Joaquim estão separados.

•

.

SEGUNDA - Esteban e Rubi saem deixando Laia
enciumada. Enrico tenta, sem sucesso, /

conquistar a esposa, mas ela ainda está
ressabiada com a história' da hipoteca e

preocupada com a irmã. Rubi não sabe como se

comportar no restaurante, é hostil com o garçom
e completamente sem jeito com Esteban. Ds
dois se beijam, ele pensando em Laia, ela
pensando em' Enrico. Laia vê tudo escondida.
Camacho não consegue tirar Marisol da cabeça .

Gabriel se esconde numa caminhonete cheia de

crianças, deixando Jesus apanhar dos bandidos.

Dagoberto mostra para Esteban as fotos de
Marisol com o coronel, mas ele exige a verdade.
Camacho pega uma arma, pronto para atirar.

Dagoberto inventa que foi contratado por uma

voz misteriosa ao telefone para ir buscar Marisol
e Esteban acredita.

\ SEGUNDA - Lourenço vai até a escola e conta

para a professora Lupita que graças a Damião,
Yuyi e Guilherme, sua casa não foi roubada.

Poliana não consegue controlar a gula e come

em plena sala de aula. Rodrigo entrega a

menina e os colegas de classe ficam furiosos
com o "mauricinho", por ter uma atitude tão

desprezlvel. Rodrigo insulta as meninas e

Poliana joga um bolo na cara dele. Ele fica
furioso e joga o bolo em Simoninha.. A diretora

comunica aos alunos da professora Lupita que
a operação de Estrela foi úm sucesso. Os
Lobos e as Panteras Selvagens se reúnem e

decidem dar uma lição em Rodrigo aplicando o
'

castigo, do silêncio.

Até O

fechamento desta

edição os

capítulos
de não,

haviam sido
\

editados
,I

QUARTA '- Esteban é novamente atingido, 'mas
consegue fugir. Enrico leva Marisol embora.

Guijermo acusa Camacho de tentar matar o

Pescador. Mercedes reconhece Manolo como

seu irmão. Camacho desmente estar envolvido
no tiroteio. Rubi descobre que a irmã se

apaixonou por Esteban. Manolo confessa a

Mercedes que esconde da mãe o seu trabalho,
porque a respeita. Mercedes alega que foi

injustiçada e os dois brigam. Augustin cobre
Perla de mimos. Laia encontra Esteban e o leva

para o hospital. Ele faz força para parecer bem

para o filho e depois apaga. Diego pede
insistentemente, que Soledad descubra tudo
sobre Esteban. Enrico abraça Rubi, que chora.
C'amachito se impressiona com a· frieza do pai.
Dagõ avisa Marisol que Esteban teve uma parada
cardlaca na mesa de operação.

QUARTA - Guilherme diz a Partiria que não é
seu neto. Ricardo diz ao Rodrigo que vai
convidar seus colegas de classe para a festa
de seu aniversário. As meninas' vão até a casa

de Estrela e ficam surpresas ao vê-Ia de pé.
Rodrigo conta para o pai que seus amigos' de
classe não lhe dirigem a palavra. Marcela conta

para João que urna mulher apareceu dizendo
ser a avó de Guilherme. Rodrigo finge um mal
estar para não ir à escola. 'A diretora diz aos

alunos do segundo ano que Estrela estudará

com eles. Ricardo encontra Rpnrlitn nA pc:;rola

e aproveita para perguntar porque os meninos

não estão falando com seu filho. RIcardo

entrega para a professora Lupita os convites

para a festa de aniversário de seu filho, pede
a ela que os distribua entre seus alunos e diz

que o convite é extensivo aos pais.

SEXTA - Daniela anuncia que Luisa e Maumau
foram os vencedores e dá um prêmio especial
para o programa que Victor e Carla estão
desenvolvendo. Luisa não gosta de saber que
terá que fazer uma matéria sobre Victor. Kiko
afirma para Drica que acha que o caderno dela
vale mais um dia de escravidão deixando-a
furiosa. Beta tenta dar um presente para Solene

de. Dia dos Namorados, mas ela não aceita,
deixando-o arrasado. Carla se oferece para
entrevistar Victor por Luisa. Sandra pede que
l.ulsa apanhe Mônica na casa de Bruno. Mônica
convence Luisa a jogar videogame com ela,
8r�no e Victor. Carla não gosta de saber que
LUlsa foi à casa de Victor e vai também.

SEXTA - Léo garante que encontrou Vitória por
acaso. Antônia manda Léo se afastar dele.

Fátima usa Peteca para provocar Vin1cius. Ralssa
e Elis ficam preocupadas com as brigas entre

Nanda e Djalminha. Juca marca um encontro

com Antônia. Rutinha teme que Hugo continue

namorando Elis. Léo se 'preocupa aosaber que
Vitória pode ter alguma seqüela. Van Van fica

muito magoada ao ver Juca saindo. Juca garante
que vai sair a trabalho. Fátima explica para
Peteca que gosta de outro, mas ele garante
que não vai desistir dela. Bruno pega seu carro,

que havia deixado escondido, e vai até a casa

de Heloísa, ique concorda em dar uma volta

com ele.

S,EXTA - Esteban garante nunca 'ter visto o

próprio rosto. Laia promete à santa nunca mais
tocar em Esteban, se ele se salvar. Augustin
garante que os' americanos exigem eleição.
Esteban fica perplexo com o que todos contam

sobre a sua vida. Gabriel pula no colo do -pal,
que não o reconhece. Laia abraça o menino e

Marisol observa tudo de longe, sem coragem
de se aproximar. Mercedes fica um pouco
enciumada ao ver a intimidade entre Augustín e

Perla. Esteban rec.onhece Laia, dá-lhe um beijo,
pois tem certeza que ela é. a sua mulher. Enrico
bate nele. Perla fica enciumada ao ver Marisol e

Augustin conversando 'e demite a empregada.

SEXTA - Rodrigo chega em casa e percebe que
já esta tudo pronto para a festa. Lucas conta

para o pai que Rodrigo cancelou a festa. Rodrigo
fala por telefone com Eric e o menino diz que
não irá à sua festa para não se misturar com,

esse tipo de gente. Porfiria manda, pelo
motorista, uma bicicleta de presente para o

Guilherme. Guilherme mente para o pai e a

madrasta e d;'z que seu amigo Diogo a

emprestou. Ricardo conversa, por telefone, com
Benedito e diz que a festa não está cancelada.
Emiliano e Lupita chegam à festa. Benedito,
furioso, pede uma explicação e os meninos
contam o motivo pela qual decidiram não ir na

festa.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS

/
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NASCIMENTOS
• r

21/1
Caroline Victória Barbosa

9/2
Sérgio Rafael Cordeiro

1/4
Roberta Luísa Basseqqlo

13/5
Wellyngton Matheus de

França Monteiro

14/5
l.alsa Helena Schwarz
Sabrina Aparecida da Silva

15/5
Jenifer Domingues

17/5
Leonardo Pereira

18/5
Marya Eduarda Campregher

19/5
Camile Moraes
Bárbara Sei bel Ceccatto
Letícia Hobold

20/5
Aline Cristiane Horst

Gabriely Coutinho
G rützmacher

21/5
Lucas Ternes Cunha

Felipe Gustavo Haut

22/5
Anthony Mendes da Cruz
Gabriel Wi II ian Cardozo

"

23/5
Vinícius Costa Felipe
Lucas Andreghetoni
Julia Hârinq
Raíssa Lemes de Souza
Bruno Rafael de Castro

CéJrlos Gustavo Baumqarten
Diogo Rafael Engel

24/5
Kaylany H iara Gonçalves
Klein
Keila da Silva

25/5
Cleberson José da Silva
Júlia Luysa Peters

26/5 '

Gabriel Felipe Meyer

27/5
Leticia CarnilaSchwartz

II

-�----� ------

IN FANTIL -SA-'_BA_DO--,,_7_,d_e_j_un_h_o_d_e_2--'yOO

Sorteio � __

Os ganhadores da promoção CORREIO DO POVO/NlCOLODELLI do mês de maio são Camila Grah da edição do dia 10/5 e

Gustavo Bartel da edição do dia 17/5. Os ganhadores devem entrar em contato pelo telefone 372-0533 e falar com Melani.

o garotão é Pedro Henrique Eger que
completou no dia 5/6 seu primeiro aninho. Os
pais Henrique e Michelle, os avós, os tios e

padrinhos desejam muito amor e felicídades

Dia 3/6, completou um aninho Gabrielly Dalprá
Lovemberg. O papai Celso e a mamãe Cleide
desejam muitas felicidades

(

Tcharla Taís Belmant da Silva completou
no último dia 30/5, 10 meses de vida.

, Parabéns dos pais Márcio e Maria que
estam muito felizes

Regina Demarchi
completou seu primeiro aninho' no dia J
6. Os pais Gilson e Elis comemoraram e

data com muita felicidade

O Natal ainda não chegou mas o aniversário
do primeiro aninho de Fernanda Gabriele
Kreyssing foi no dia 2/6. Quem deseja toda.
felicidade é a seus tia Tere e seu tio Nego e

também seu priminho Luan

O sorridente Lucas Johann Wilbert da
Silva completou 6 anos dia, 3/6. Seu pai
Fábio e sua mãe Maria o amam muito.
Parabéns!

A gatinha Paula Thays Staehelin
aniversariou no dia 2'/6, completando 3
aninhos. Os padrinhos Janete e Jurassi,
e o primo Felipe desejam felicidades

Muitas felicidades para Isabela Minati qu
completa 7 anos no próximo dia 8/6, sã
so pais Loreno e Kátia que desejam

Aline Romig completa no dia 7/6, hoje,
10 anos de idade. Os pais Rose e Edson
Romig desejam felicidades. Parabéns!

*

..

,� ..

de estar na ",oela
..

*

*

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

CORREIO DO POVO 7E

REFLEXÃO •••--
..-

Q,uando não temos o que amamos,
devemos amar o que temos...

ACADEMIA DE TERRA E PAMPA PROMOVE:

Curso

-

de Dança' Gaúch'a de Salão Básico e IAvançado
Inicio: 7/6/2003 , �Local; ÇTG Eaç? J
Boráril:>: Básico: 17:0 ras I

Avançado: 19:.30 ,hotas

Obs: As inscrições podem ser feitas no dia do curso.

GAÚCHOS(AS) DE IDADE NOVA•••

CASA
GNffIM

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
WWw.casacampeira.com.br

Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371R0330 - Centro

Bombas e . S\,,''f)
Bicos Injerores \;;(t';Jt
Direção Hidráulica
li 3JO-2515· 3JO-2562�
Av. PretoWalde_ GrubbQ, 3635

•

Jaraguã do Sul· se: '. " 312-0280
,.

Baile de formatura
No ultimo 31/5, aconteceu no CTG Do Trote ao Mercosul.ParabénsaosprofessoresMaikeeCybelepelo
Galope, o baile de formatura da Academia de dança grande baile realizado e toda a equipe da academia.

ABAIXO ALGUNS MOMENTOS DO BAILE:

Bianca, Jose, Sandra, Cintia, Toni e amigo

2/6 a 8/6 - CTG Unidos da Ouerência (São 1i�!���li:t��G Sítio Novo (JoinvilleJ �,19/6 a22/6 - CTG Ca I Piá
(Cambóriú)
,21/6 a 22/6 - CTGi uerência (Jaraguá

I ��/�u�) Baile com Os SeFranos, no CTG �elha
! Querência. Carla com amigas

22/6 - Baile com Fogo de Chão, no CTG
Velha Querência.
27/6 a 29/6 - CTG EsteJo da Tradição tfsa

.

" .. . \

DEMAR(HI
ATACADO E VAREJ_ºJ Carnes especiais:

JAVALI, COELHO
PATO E OVELHA

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Fernando e Carla, Jefferson e Leide

Carla e Vani

, ,�v'
"Venha ara o Demarchi Carnes e sinta na carne a diferen a".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BABA BABY
H oje a noite as responsáveis pela festa no

BIG IBOWLlNG são as candidatas ao GA
ROTA FAM EG. O evento começará às 23

horas e conta também com a presença da
banda JAI<SON & Cia e do DJ Sandy. O

ingresso antecipado é R$ 5 e você encontra

.no Posto Mime (Ko lbach), Center Som

(Shopping) e no Pingüin Lanchestfsarra).

FESTA JUNINA
A Escola de Educação Básica São José or

ganiza hoje em Corupá a sua FESTA
J U NINA. O local marcado para o encontro

é no Salão Paroquial Católico. O início da
festa está progamado para as 17 horas. Vale
a pena lembrar que às 19:30 05 alunos apre
sentarão danças folclóricas e às 22 será o

BAILE.

MAIS QUENTÃO
Também hoje, ha Escola Municipal Anna
Tõwe Nagel, acontece mais uma F ESTA
J UNI NA da região. O local da diversão será
na' própria escola localizada na Rua Mar

cos Emílio Verbinnen, 320 - em frente à Pa

róquia São Judas Tadeu. A partir das 16

horas vai rolar de tudo um pouco! Apresen
tação do Grupo Infantil CTG Trote ao Galo

pe de Jaraquá do Sul, discoteca infantil,
desfile de rei e rainha, show com o grupo
VIOLA E GAlTAÇO, churrasquinho,
quentão, pescaria, videokê, discoteca adul

ta, baile com a banda GERASOM e muito

mais ... Se pintar alguma dúvida ligue para
0275-1259.

MUUUUUITO QUENTÃO
Agora é no Divina Providência! Se você já
deu uma espiadinha nas duas anteriores, não
pode deixar de festar mais um pouquinho
na FESTA J U NINA do DIVINA, que tem

hora marcada pra tarde de hoje! A criança
da vai se divertir na cama elástica, piscina
de bolinhas, balão pula-pula e também com

a TURMA DO MIGUELlTO. Para o público
jovem (de espírito também vaie!) se apre
sentarão danças e quadrilhas, e cantará -

AO VIVO - FRANCIELE EWALD com a sua

banda. Na mesma noite será o sorteio da
rifa que tem entre outros prêmios uma TV e

um OVO.

10° CAFÉ COLONIAL
O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do

. Sul, convida 05 seus associados e simpati
zantes para o seu tradicional Café Colonial
com muita MÚSICA e ALEGRIA.(Está or

gan izado para a tarde dé sábado (hoje) a

parti r das 15 horas na Associação Recreati
va da Duas Rodas. Sócios colaboram com

R$ 9 e não sócios com R$ 11. O presidente
do centro, Adolar l.ueders, agradece: Danke
Schbn.

.

Relembrando que no dia 13 de junho acontece a

imperdível Festa Italiana, no Parque Municipal de
Eventos. Na programação estão os deliciosos pratos
típicos italianos, bom vinho, apresentações de coral
e do grupo folclórico do Círculo Italiano de Jaraguá

do Sul e do cantor lírico Valmir Bertotti. E a noite
se completa com a apresentação da Banda Vechio

Scarpone.

Contato:
come rc ial@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

- �-�
Luís A. G iorgi, Paulo Floriani, Valdir Bressan e Evanira e

Humberto Pradi, presentes no jantar italiano realizado no

dia 30 de maio.

Casaram no dia 31 de
maio Doglas Sebastião
Piermann e Iara Ana
Sehn. A cerimônia foi
realizada NA Capela
N'ossa Senhora do Rosario
- Rio Molha e a recepção
no Baependi

\

Evelyn e o

namorado Max
durante o shaw do

Capital Inicial

Pamela Danna (centro)
com amigas em

Jaraguá.
N a semana você
encontra a garota nos

corredores da

faculdade de Odonto,
na PUC de Curitiba

TEATRO GLOBAL NA SCAR
Neste domingo (amanhã) às 16hOO, no teatro

da SCAR, o espetáculo infanto-juvenil \lÉ o

-Bicho! A Ordem Natural das Coisas". O elen
co reúne 05 atores globais: I<ayky Brito e

Sthefany Brito, Jô Santana, Gabriel Mendon
ça e Iléa Ferraz. De forma lúdica, a peça apre
senta às crianças noções sobre as leis que re

gem a natureza, a cadeia alimentar, as re

gras de sobrevivência e, sobretudo, a realida
de da morte como parte de um processo vital.
\IA intenção é deixar que as crianças traba
lhem 05 seus próprios medos, ajudando-as a

resolve-los", comenta Evaldo Mocarzel - res

ponsável pelo texto.

VINHOS
No dia 9 de junho, no restaurante Allegro
Av. Getúlio Vargas, 847 - a Casa Valduga é
a responsável por uma palestra sobre vinhas
com o enólogó João Valduga. Para confirmar
a presença é só lig�r para (47) 472-1470.

\

MAJESTIC
Anexo ao H atei Estância R ibei rão Grande está
o Restaurante Majestic que promove a partir
do dia 10 de junho o FESTIVAL
GASTRONÔMICO DE INVERNO. Para co

nhecer o menú é só telefonar e confirmar a

presença, (047) 275 1995. No dia dos namo

rados o evento será especial, com direito a

velas .

'lÁ NAMORANDO?
No dia 12 o Shopping Center Breithaupt faz
uma homenagem para 05 namorados - vale
também para 05 que estão apaixonados. O

ballet acrobático daSCAR se apresentará às
19 horas, antecedendo o sorteio do segundo
carro da Promoção Economia Premiada.

Clínica �'€ CiJ'uJ'(Jia 'Plástica
.!_stitica e 7C�l'aJ'a�lJJ'a

1>�. ;4ll!.xtln�J'l? 1Ol?J'nl!.J'
�--

C;t>,1h 5939

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

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

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_,--

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROy�
VENDAS/LOCAÇÕES

dorm., sendo 1 suíte, COZo

mobiliadada, dep. empregada,
despensa, áreade festas com
churrasqueira, garagem para
3 carros, próximo a Duas

Rodas. Tratar: 275-3070
CRECI 3359

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversos metragens)

Consulte nossos

'prazos de
-

pagamento.

ALUGA-SE quartos
mobiliados. Tratar: 370"3561

c/ proprietária.

AMIZADE vende-se,
108m2, c/ terreno 688m2,
aceito caminhão até R$
18.000,00. Tratar:

45.000,00. Tratar: 370-1823
c/ Vilson. (proprietário)

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal rleodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (41)275-3070

CENTRO -vende-se, de alv.,
2 pavimentos c/300m2, 4

dorm., sendo 1 suíte, 3 bwc,
dep. empregada, garagem
para 2 carros, aquecimento a

gás. Tratar: 275-3070 CRECI
3359

CONSTRuSeL b
"Inovando Conceitos de Vida' fi
bwc, lav. e escritura. R$
16.500,00. Tratar: 372-3822
c/ Adriana. (proprietário)

Aceito carro no nego Tratar:

375-0340 c/ Wanderlei.
(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, de
madeira, c/60m2, mobiliada.
R$ 11.000,00. Tratar: 371�

1495. (proprietário)
CORUPÁ - vende-se, de alv.,
c/ 9 cômodos, c/ 18.000m2
de terreno, a 200m da Getúlio

Vargas. R$ 35.000,00.

ESTRADA NOVA - vende-se,
de madeira, terreno c/
390m2, 3 qtos, sala, COZ.,

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, mista, c/110m2• R$
40.000,00. Troca-se porCENTRO - vende-se, de aI., 3

Cllo Expression
com Taxa cl.!..O-%�a.m.

\

lancamento Clio Authentique
2 portas 1.0 BV

Rs17.990;1
Rede Renautt, 183 Concessionárias no Bra�l. Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

Dica-ve BLUMENAU tTAJA' JOINVILLE JARAGUA DO SUL h,�f;1Nhli';i
�_ 322·8800 348 ·8460 435·3700 370·6006 RENAULT
�i:��("yA integra! 200:� para torta Linha Ren<lL_llt_ E�c�t(l para Veneas direta e Via, Internet. (2) Con,iiçõ�s de taxa de Juros de 0% ao mês para ello Hatcn e cnc SedanExprE:S.�ion 1_0 S...... , _villidil ilté,::q /.0.5! 20m, Ftnantlamento coe (Crédito Direto 30 ClJ!lsumidor) com en�ralja de 50% oo valor do veiculo + saldo

ÇjLrar�
ado em '12v8-ZBS, sem juros + IOF. Fln,.m!�,mmento Ren.)utt <Jtr,avés da era. de créctto. Pfnanctameuc e Inv'es�irnento p�nallt� da BraSil:, raca d� abertura d€::, Crédltu o: TAC i nã,o, lncnrsa. t':::ré,dlto, sujeito a <1,n,áhse e sprovaçâo ,j€:: (.��a�tro. cmdtções vátldas na data (112 publicaçàc deste' anúncio ou enquanto

metáll r� � �staque�. (3) PrE.i;O para p�garnento a,vlwsta t!ou com o tlnan_CI<llllentD aqur proposto do Nevo Penant Cho Autnenttque � portas 1,') av 2003/2004 sem ,A.ir 8ag purdtJ, cor sclíca. sem O!?";l0fl3IS: �I:e�o válido somente para a aqusrçac d? vetcuro pela Internet, com fretc incluso para t010 o Sr?si!. A ptntura
V€rsõ:� " •• r:1 .��r�SCld(l ao preço 10 ver�UIQ, ccnotções v<1Hdas,até 31 10::;/2003 ou ��qLlanto durarem ,os estoques. Para ,m,iJlor:?8 tntcrmações. consulte�sua COnCe$SIO�arja Renm�t. Fotos �am fim publlcltanos. .AJgUI15 Itens rnos�r�dos e/ou menC!OMdOS neste material pubrlcltárlo são opcícnals e/ou reterem - se a

salVilm�vf���.crrlças . .A. Renault ,da Bras,lI reserva - Se ao ereto dê attera- as eepecmcaçõee cesses veiculas sem aviso prevro. Os veiculas Renautt estão em ccnrormloaoe �om o PROC ...)f\lVE - Proprama de Gornol€: de POIUlç;,w do Arpar vetcuos Automc<ores. cmtos de Sequrança em coranuc com AJr Gags
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COD 305 - RAU - Condomínio Renascemo -

RESIDENCIA nova de esquina em alvena'ria
medindo 164,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, sala em

2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2
vagas de garagem, área de festas, encanamento
para aquecimento - Valor RS 95.000,00

COD 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA
medindo 208,OOm2, 1 suíte, ,2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2 ban�eiros, 3 garagens

Valor RS 85.000,00

COD 438 - NOVA BRASILlA - SOBRADO
COMERCIAL E RESIDENCIAL - 1 suíte, 2

quartos, sala, capa, cozinha, lavanderia, banheiro
- Valor RS 190.000,00

COD 454 - PRAIA DE PICARRAS -

RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2
vagas de garagem, área de festas, dependência
de empregada - Valor RS 150.000,00

SÁBADO, 7 de junho de 20�

Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047)�75-2990

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

����:'=:-;;il<�il€Jltt�:;:;:;;�""o=,__-_"m <m':����êm@"" =>&; ,,'::��"�.,,;< �= * w

::�=Nt;_�tizrk��'11&illN'��&�_���_�

COO 453 - CIERNIEW/(l - SOBRADO
medindo 285,OOm2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens - Valor

RS 135.000,00
\

COD 466 - CIERNIEW/(l - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS

<'
110.000,00

COO 451 - FIGUEIRA - CHACARA - com residência
rústica em alvenaria com 2 quartos, solo, copo, cozinho,
lavanderia, banheiro e garagem, galpão, 2 lagoas com

peixes, cachoeiro, pontes, ruas internos, trilhos, pomar,
documentos em ordem - medindo 15,OOO,OOm2 - com

asfalto até o entrado - Valor RS 210.000,00

COD 440-- TRES RIOS DO NORTE -

RESIDENCIA em alvenaria com 5 quartas, 2 solo, 2
cozinhas, 210vonderios, 2 banheiros, garagem - Valor

RS 37.000,00

COD 473 - CZERNIEWICZ - RESIDENC/A em

alvenaria, 1 suite, 3 quartos, solo, copo, cozinho,
, lavanderia, 2 banheiros, dispenso, escritório, área de

festas, garagem - Valor RS 95;000,00

COO 129 - RAU - RESIDENCIA em alvenaria com

3 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro,
terreno todo murado perfazendo 2 esquinas - Valor

RS 75.000,00.

COD 351 - NOVA BRASfLfA -

APARTAMENTO - Edifício Mathedi - 2 quartos,
closet, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
52.000,00 - TROCA POR APTO EM MEIA

PRAIA - ITAPEMA

COD 468 - MOLHA - RESIDENCIA em alvenaria
- 2 quartas, solo, cozinho, lavanderia, banheiro,

garagem - Valor RS 25.000,00

COD 470 - CIERNIEW/(l - SOBRADO
COMERCIAL E RESIDENCIAL - solo comercial
medindo 11 O,OOm2 + opto com 3 quartos, 3

banheiros, solo, copo, cozinho, lavanderia, goragem
Valor RS 170.000,00

COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suite, 3
qtos, sala intimo, solo, copo, cozinho, 2 bwc, escritório,
dispenso, lav. dep. de empregado, área de festas,
aquecimento o gás, 3 garagens, muro de pedras,
calçamento interno, mosso corrido - Valor RS

100.000,00 (troca-se)

COO 450 - VILA LENII - 2 RESIDENC/AS - 1
Residência misto com 5 quartos e 1 residência misto com

3 quartos - Valor RS 65.000,00

COD 469 - JARAGUA ESQUERDO -

'

RESIDENCIA em alvenaria, 1 suite, 2 quartos, solo,
copo, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem, dispenso,

área de festas com churrasqueira - Valor RS
85.000,00

COD 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA

EM ALTO PADRÃO 364,00M2 -

1 suíte, 2 quartos, solo em dois-llmbientes, cozinho,
lavanderia, área de lestos, adego, banheira, lavabo, piscina,

2 vogas de garagem - Valor RS 230.000,00.

COD 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3

quartos, sala em dois ambientes com socado, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS

55.000,00

ALUGA-SE MOTEL E WISKERIA -

MASSARANDUBA - Rodovia Guilherme Jensen -

KM 23 - Valor a negociar

COD 465 - CENTENÁRIO - RESIDENC/A
em alvenaria medindo 250,OOm2, 1 suite, 2

quartos, 2 solas, copo/cozinha, lavanderia, 2
banheiros, garagem, área de festas, dispenso,
dependência - Va!or RS 120.000,00

COD 467 - NEREU - RESIDENCIA em

alvenaria - 3 quartos, solo, cozinha, lavanderia,
banheiro, goragert)- Valor RS 28.000,00

'.'
-

_

" Departamento Jurídico Dejã' Imóveis:i�:c,��:::." ;':, ,:' "i':,-,:��i:;�,,\i�: r"_' ," ,

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

COD 472 - NEREU - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, 2 banheiros, solo,
copa, cozinha, dispensa, área de festas'com

churrasqueira, dependência, jardim - Valor RS
100.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENCIA em

alvenaria - 1 suíte, 3 quartos, 2 salas, copo, cozinho
mobiliado, lavanderia, 2 banheiros, 2 vogas de garagem,
piscina, área de festas rom churrasqueira esacoda, dispel1Sl\
dep. de empregado - Valor RS 140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500
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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 - RENASCENÇA· Casa com 01 suite,
02 dormitórios. R$120.000,OO
)$

- .-

,n :til

REF36
CENTRO·
Ed. Dona
Alzira;. com
01 SUITE, 02
DORM
.R$60.00O,OO

REF 02 - CZERNIEWICZ - (asa com

220m2 úreo construída contendo 01 suite, 02
dormitórios.R$ 85.000,

REF 21 - AMIZADE - loteamento

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

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

REF 66-
CENTRO -

Ed.lzabela.
(antendolJl
suite,02
dorm.
R$69.000,00

REF 31 - BAEPENDI . Ed. Gabriele, apto
contendo 01 suite, 02 dormitórios. R$
65.000,00/

REF 44 - CAMPO SAMPIERO . (asa nova

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

REF 32 - CENTRO
Ed. Florença - cl J dormitório.

R$43.000,OO

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

I

• DOIS LOTES medindo 500,00 m2 cada, pronto para construir,
contendo toda a infra-estrutura necessária.Localizados no Loteamento
Miranda, Bairro Itoupava açu em Schroeder. R$ 7.500,00 cada.

• MEIA-ÁGUA de ALVENARIA cf 30,00 M2. Terreno cf 450,00 m2.
Localizada na Rua Paulo Voltolini. R$ 16.000,00 (Aceitando-se troca
por
casa de maior valor próximo ao centro).

I
• CASA de MADEIRA cf 48,00 M2 (8X6). Terreno cf 450,00 M2

(15X30). Localizada na Rua Emílio Reck, Loteamento Braço do Sul, em

Schroeder. R$ 6.000,00 (Assumir Financiamento).

• CASA de ALVENARIA cf dois pavimentos, cf 290,00 rnz.: contendo
ponto comercial e residencial. Localizada no centro do Bal. Piçarras, -(700
metros da praia). R$ 90.000,00, (Aceitando-se troca por casa em

Jaraguá do Sul).

2l.27 - RIO MOLHA - Rua Leoeádio
Cardoso da Silva, casa c/92m2 e terreno

e/323,75m2, R$48.000,00

2l.32 - JARAGUÁ ESQUERDO - Campo
Sampiero I, casa c/127m2 e edícula de

70m2• R$U5.000,OO

�-�._.�"_.
____"""'''" 1000 - NEREU RAMOS - Lo!. Murara, cf 386,00m'

1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, cf 480,60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lo!. Primavera, cf 469,35m'
1036· ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno cf 21.331,16m'
1040· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1041· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Felix Richert, 406,00m'
1045· NEREU RAMOS· l.ot, Zanguelini, área de 391 ,00m'.
1046· NEREU RAMOS· Loí, Zanguelini, área de 321 ,00m'.
1047· GIARDINI LENZI· Terreno cf 637,70m'.
1048· NOVA BRASILlA· Rua José Emmendoerfer, terreno cf 484,50m' .

.Â�_.

2oÍíi::'AMliADE - Lo!. Versalis II, casa alv. cf 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! Apartamenlo)
2013 - NOVA BRASILlA - cf área de 200m'· lerreno c! 1200m', aceita apto menor valor.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' .

2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, cf 155,00m'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, c! 326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, cf terreno de 2900m' e casa cf 87,50m'
2045 - GALPÃO COMERL· R: Antônio Carlos Ferreira c! 500m', terreno c! 1218m'
aceita negociação
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli- casa alv., cf 176m', lerreno c! 450m'
2063 -ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., cf 80m', terreno cf 518m'. R. Campo Alegre.
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller - Casa Mista c! 130,00m' e lerreno cf 364,00m'. I

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! 450m'. Aceilo apto menor valor.
2072 - VILA LENZI- R. Irmão Leandro, casa em contr., cf 70m' e terreno cf 494m'
2073 - STO ANTONIO - R, Hilda Friedel Lalin, cf 100m' e terreno cf 360,72m', aceito apto,
2076 - ESTRADA NOVA - R. José Picolli, c! 8705,89m', c! casa de mad.
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c! 345m' e contr. Cf 163,OQm'
2080 - VILA RAU -R João Cruz e Souza. Terreno c! 320m' e contr. Cll00m'
2081 - R. Prefeilo Waldemar Grubba - Servidão -Ierreno cf 1600m' e casa c! 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panslein -Ierreno c! 336m' e casa cf 170m.', aceita neg.,
2083 -ILHA DA FIGUEIRA - R. domingos da Nova -Ierreno cf 1500m' e casa d 300m'.
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno cr:J60m' e constr. C/202,00m'. I

2086 - TlFA MARTINS - R. Fredolina Martins nº 311, ter. c! 720,00m' casa c!\160,DOm' e ed. c! 50,DOm'
aceita casa em Barra Velha

'2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, lerreno c! 560,00m' e casa c! 240,00m'. RS 80.000,00
2092· TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno c!325,00m', casa c/45,37m' RS 30.000,00
2094 - VILA LALAU • terreno c! 875,00m' e casa c! 123,00m' R$ 75.000,00
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani - l.ot. Zanguelini, Terreno cl 78,DOm' e casa c! 70,00m'. RS 35.000,00
2097 - JGUÁ ESQUERDO -Rua Anlonio Macedo, Terreno c! 360,00m' e casa c! 135,00m'. R$ 85.000,00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Aqosto - Ceníro- Terreno c! 1.400,00m' e casa c! 244,00m' RS 180.000,00
2100 -ILHA DA FIGUEIRA - Morro Boa Vista - Terreno c! 1 015,00m' e casa c! 100,00m' R$ 22.000,00
2101 • CENTRO - R. GuilhermeWeege, ótima localização - imóvel resid., cl comercial. Sobrado cf 700m' e lerreno c!

570m'. Valor a combinar.
2103 - VILA RAU - Rua 366 - Terreno c! 4qOm'. Casa de madeira de 60m'.
2102 - VILA RAU - Rua 366 - Terreno d 450m' e conslr. c! lBO,OOm'.
2104· MATINHOS - PR - casa mista, vende-se ou troca-se por imóvel em Jaraguá
2106 - OURO VERDE - Terrenocl 336,00m' - casa mista cf lDO,OOm' e edicola c! 40,00m' ,

2108· TRÊS RIOS DO SUL - Rua Felix Richert, sobrado comI., c! 336,00' e lerr. cf 384,00m'.
2109 - SANTO ANTÔNIO - Rua Ilda Lavin - Casa c! 124,00m' e lerr. c! 360,00m'.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL - casa em alv. c! 142,00m' e terr. cf 10.880,00m'
2123 - �LUMENAU - Area constr, 418m'. Vende-se ou troca-se por casa em Jaraguá do Sul.
2124 - AGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, lerreno c! 367,50m' à construção cl 175m'.
2129 - VILA LALAU - casa de alv., cl 142m' e terreno c! 594m'.
2133· GUARAMIRIM • Casa cl 130m' e lerreno c/300m'.

I! 21.1.L:.0,URº.y�RDE - Rua João Mass, casa cf 110m' e terreno c! 322m'.
�El\Bf4MENJiºill

3018 -JARDIM DAS MERCEDES - Apto, Vila Nova
3022· CENTRO - Ed. Santa Terezinha
3024 - JARDIM DAS MERCEDES' Apto Vila Nova
SALA COMERCIAL
4003 - SANTO ANTÔNIO - Padaria com equipamenlos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.

2126 - VILA RAU - Rua Joaquim Nabueo,
casa c/92m2 e terreno c/300m2• R$

43.000,00

2'o9l.,- CENTRO � R. Erich Mielke, 63,
terreno c/480m2 e casa c/170m2• R$

.

UO.OOO,OO

2050 - VILA LALAU - R, Ernesto
Lessmann . casa alv., c/220m2 e terreno

c/336m2 R$ 90.000,00

2137 - NEREU RAMOS - rua Maria
Madalena Lopes Santana, terreno c/

412,50m2'e casa e/98,93m2 R$ 45.000,00

2l.0!;i - STO. ANTÔNIO -

R. José Vieenzi, casa c/
200,OOm2 e terreno c/
550,OOm2.Aeeita nego

c/ apto
'

R$ 95.000,00.

Aceita imóvel de menor valor como

)

VENDAS

SÁBADO, 7 de hmho de 2�i

/

RS 12.000,00
RS 16.000,00
RS 12.000,00
RS 100.000,00
RS 16.000,00
RS 16.000,00"
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 17.000,00
RS 38.000,00

(em const..)
valor a combiIW I

RS BO.OOO,OO
RS 160.000,00
RS 116.000,00
RS 120.0QO,00
RS 120.000,00
RS 75.000,00

RS 45.000,00
RS 48.000,00
RS 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
RS 27.000,00
RS 80.000,00
RS 65.000,00
RS 75.000,00
RS 200.000,00
RS 45.000,00,

RS 15.000,00
RS 50.000,00
RS 30.000,00
RS 28,000,00
RS 80.000,00
RS 25_000,00
RS 300.000,00
RS 175.000,00
RS 110.000,00
RS 88.000,00
RS 60.000,00
RS 40.000,00

RS 21.500,00 + financ.
RS 80.000,00

RS 26.0DO,00+ financ.

RS 65.000,00 •

rgamo � Centro
�w...,\�",,�,*,,���
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Fone/Fax: (047)
370-0919/370-081,9

E-mail: engetecj@zaz.com.br

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

� AMIZADE
, tot. 8lumengarden, cl 364 m'. R$ 23.000,00

� BARRA
• Casa em alv., loc. na Rua Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
, Casa em alv., na Rua 8erta Weege, 1637. R$ 5B.000,00
, Terreno na Hua Camila Andreatla. R$ 30.000,00
, Casa mista, rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00

� CENTRO
1057 . Casa em alv., cl 191,56m' e terreno cl 1.050m'. Semi-acabada. R$
150.000,00
, Apto. Ed. Juliana· Rua Gumercindo da Silva- cl 1 suíte + 1 qto .. R$ 61.000,00
, Apto. Ed. Lemprechl . Rua José Emmendoerfer, c/'2 qtos e demais dep ..
R$ 55.000,00
* Apto Ed, Schiochet, 2' andar. R$ 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, cl 2 suítes, 2 qtos e demais
dep ...R$ 400.000,00

� CHICO DE PAULA
'casa de. alv., cl 130m' e terreno cl 454m', Rua Joaquim Francisco de Paula,
2358· 4 qtos, sala, copa, coz., lav., lbwc, garagem, R$ 45.000,00

� CZERNIEWICZ
1021 . Terreno Rua Roberto Ziemann (prôx. Canarinho) cl 2,548,91, 32x24,80
. R$ 250.000,00
1022 . 2 casas' com terreno de +. 650m' . R$ 90.000,00
.' Casa em alvenaria, cl suíte, 2 qtos e demais dep. R$ 110.000,00

� ESTRADA NOVA
*Casa alv., cl 110m' e terreno cl 430m', 2qtos, sala, coz., bwc, lav. garagem.
Rua Leopoldo 8lese, 333. R$ 42.000,00

� GUARAMIRIM
* ALUGUEL· Rua 28 de Agosto· GALPÃO cl 250m'. R$ 1.500,00 mês
, Casa cl 144m' e terreno cl 375m' . Rua Exp. Manoel F. Correa, 11, Vila Progresso.

� ILHA DA FIGUEIRA
1006 . Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área cl 435m' e

construção com 104m', 3 qtos, sala, bwc, lav. R$ 70.000,00
1100 . Casa em alv., cl área de 160m', terreno cl 450m', cl divisão interna, 3
qtos, sala, copa, coz., área de festas cl chur. e gar. Rua Pe. Donato, '318 . Ilha da
Rgueira. R$ 65.000,00
*. Terreno cl 450,00m'. R$ 32.000,00
* Casa em alvenaria, nua 426 n' 172, prôx. Posto Saúde. R$ 70.000,00

� 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, prôx. Arte Laje, cl 1200m', fazendo frente
p/ Rua João Planinscheck, em 20m, cl 60m de prof. R$ 85.000,00
, Sobrado com Sala Comercial, loc. na Rua João Planinscheck, 1733. R$
250.000,00
� TERRENOS
'Em frente Cond. Azaléia, cl 800m'. R$ 28.000,00
'Dentro do Cond. Azaléia. R$ 32.000,00

� TR�S RIOS DO NORTE
'casa, rua Nilda Frieden Afim, lote 497, cl 70m', 3qtos, coz., sala, bwc e
terreno cl 336m'. R$ 28.000,00
'casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
'casa alvenaria cl 70m'. R$ 24,000,00
'casa alvenaria. R$ 18.000,00

� RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE
CHÁCARA· área de 57.500m'. R$ '75.000,00
� VILÁ LALAU
, Casa Com 260m'. R$ 126.000,00

f VILA LENZI

R'$APARTAMENTO térreo· Ed. Floresta cl 2 qtos e demais dependências.
40.000,00

4* APARTAMENTO 4' andai. Mobiliado· Ed. Floresta cl 2 qtos e demais dep. R$
6.000,00
f VILA NOVA
* Casa em alvenaria, cl 3 qtos e demais dep. R$ 45.000,00 + flnan.

� VILA RAU
* .Casa de alv, com 110m'. R$ 55.000,00

/

OPORTUNIDADE

SOBRADO NO CENTRO -

CASA EM ALVENARIA COM 3

PISOS, 3 SUíTES + 1 QUARTO
E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
COM PISCINA E SALÃO

DE FEStAS.
R$ 500.000,00

PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS NA ILHA DA FIGUEIRA - SALAS

TÉRREAS DE ESQUINACj APROX. 300M2 (ATUALMENTE DIVIDIDO EM 2

SALAS). PAVIMENTO SUPERIOR COM 2 APTOS, COM 3 QUARTOS,
2BWC, CHURRASQUEIRA, GRANDE SACADA. ÁREA CONSTRUíDA

583M2 E ÁREA TERRENO APROX. 600M2.

EXCELENTE INVESTIMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHACARA 7 KM DO CENTRO
Amizade - com uma_casa em alv. com área de lS,OOM, 03 dorm., sala, cozinha, bwc
saciaI, área serviçoi garagem, área do terreno 2.000,00M com lagoa de peixes, varias
arvores frutíferas - valor RS 65.000,00 (negociáveis) - Próx. Salão Amizade.

Jgua Esquerda (Lot. Juventosl- cosa com área 230,OOm'
surre rlbonh�ra + doset, 03 oonn., 03 salas, rolinha riannários sob
medida, 02 banheiras, área serviço, área de festa ri churrasqueira,
goragempi 02 corras -lerreno 380,OOm'·Vw.RS85.000,00.

Centro:
Residencial

Talismã -

apartamento
com BO,OOm'

suíte + 01
dormitório.

RSBO.OOO,OO;
apartamento

com 135,00m' suite + 02 dorm. RS
135.000,00

Jardim Jaraguá Ltdo.:tli: Imobiliária
(")
;:tO
m

(")

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - 'FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471 Z
10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br U1
"'-I

HÁ NEGÓCIOS
lo.)

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I
'-

Centro: apartamenta Ed. Klein (semi·navo)· c/ área total de
135,OÓm', suiie + 02 dorm., 'sala c/ sacoda, bwc·sodal, cozinha
mobiliada, área serviço, garagem pi 02 corros Valor: RS
110.000,00 negodéveis- Obs: aceita cosa de menor valor

Centro: ótima casa em alv. c/área
total de 50S, OQm2, suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com
armários sob medida, área serviço,
dispensa, dep. empregada,
garagempi04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e iardim
- terreno c/ área de 4.557,00m2•
(valor a combinar) - Obs: aceita
imóvel demenor valor em Jaraguá.

São Luis - cose semi-nova cl área 130,00m' - suíte + 02
donn., sala, cozinha, bwc·sacial, área serviço, garagem ·terreno

380,00m'· Valor: RS 65.000,00.
Baependi: lerreno comereial na Rua: 8emado Oorbusch com área

aproximada de 1600m'. Valor:RS 160.000,00.

Centro: apartamento Ed. Gardênia· ri área total de 70,00m', 02
dorm., sela ri secada, cozinha, bwc·saaal, área serviço, garagem·
Valor: RS 45.000,00.

Cenlro:apartamento Ed. Dom Lourenço (novo)· com área total de
.

135,00m', suíte + 02 dorm., sala ri secoda, cozinha, área serviço,
bwc·sodal, garagem· Valor RS 107.000,00.

Vila Lalau: Ed. Giovana . ótimo apartamento com área de
140,00m' - suíte cl socada + 02 dormitórios cl socadas,
cozinho, bwc·sociol, óreo.serviço cl socado, sala ampla com'
sacado, garagem - valor RS 65.000,00 ou locaçõo RS 330,00.

\

Centro,. ótimo sobrado ri área 250,00m2 - suíte cl banheira e

closet + 03 quartas, 02 salas, cozinha mobiliada, bwc·sodal, área
serviça, área de festa, piscina, garagem pi 03 carros, terreno cl
400,00m2· Valor: RS 170.000,00.

Centro -

apartamento
Ed. Schiochet .

el órea total de
lBO,OOm',
suíte + 02

dorm., dep.
empregada,
sola com

socado, bwe
social, cozinha com móveis, órea serviço, garagem,
salão festa e piscina. Valor: RS 87.000,00
(negociáveis)•.
I

Vila Novo: Excelente sobrado com áreo de 250,00m' - suíte ri socada
e banheira + 02 dormitórios, solo ampla, sala jantar, cozinha, bwc·
social, bwc·serviço, área serviço, garagem pi 02 carros, terreno com

400,00m' - valor RS 180.000,00 ou locação RS 1200,00.

Centro -ótima easa em uma loealização privilegiada prôx. Duas
Rodas lndustrlcl- com área de 300,00m', suite + 05 dorm.,
03 salas, 04 banheiros, cozinha com armários, área serviço,
dep. empregada, garagem pi 02 carros, área deIesta cl
churrasqueira-terreno 700,00m'· valor a cambinar - aceita
imóveis em Florianópolis.

Baependi - ótima casa em alvo clárea 91,00m' - suíte + 02

dorm., sala, cozinha, banheiro, área serviço, terrenoc/580,00nl
+ área de festa de lO,OOnl (com churrasqueira, banheira, dep.
empregada), uma bonitapiseina· Vaiar: RS 160.000,00.
Obs: aceita apartamento no centro até RS 100.000,00 na negocio.

Clmlro: apartamento Ed. Maraió, ri área total de 137,00m',
suite + 02 dorm., sala cl sacada, bwc·social, cozinha ri
móveis, área serviço, garagem· Valor: RS 65.000,00.

LOCACÃO:

CENTRO: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregada
cl bwc, 03 salas, cozinha mohllíadn, bwc-social, lavabo, socada coberta cl churrasqueira, úren
serviço, garagem pi 02 carros - valor o combinar.
CENTRO: casa pi fins comerciais Rua: Domingos da Nova - RS 1.200,00.
Centro: Ed. Gardênja apartamento cl01 suíte + 02 quartos, sala cl sacada, cozinha, banheiro,
órea serviço, dep. empregada, garagem - RS 400,00 Rua: Barão Rio Branco. '\
CENTRO: Ed. Cristiane Monique apartamento cl01 suíte cl sacada + 02 quartos, dep. empregada,
sala cl sacada, cozinha, 02 banheiros, órea serviço; garagem pi 02 carros - RS 400,00 - Rua:

"

Procópio Gomes Oliveira - (Frente Caneri Pizzaria)
CENTRO: Ed. Florença ótima sala comercial cl 117,00m' - cl 03 ambientes mobiliada e com ar

condicionado - RS 450,00 .)

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS
DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-07'22Iro a
IMÓVEIS L T DA. E-mail: girolla@netuno.com./;Jrwww.girolla.com.br

VENDAS:LOCAÇAO:
1004" CENTRO· SOBRADO DE ALV. c/270m2, terreno c/
B99m2 (31 x 29) . 2 suítes, 2 quartos, cozinha mobiliada, dep.
empregada, ehurrasqueirq, vídeo/porteiro eletrônico, aquecimento solar,
garagem p/ 2 carros, RS 2BO,000,00
1039· CENTRO· CASA DEALV.· e/300 m2, terreno 675 m2· suíte,
3 quartas, RS 160.000,00
I 191 • ILHA DA FIGUEIRA· SOBRADO c/240m2· c/ suíte, 2

quartos,sala c/ sacada, garagem e sala comercial no térreo, RS

120.000,00 . Aceita outra imóvel.
I 196 • ILHA DA FIGUEIRA • CASA DE ALV. c/240m2 em

terrena c/ B70m2 . suíte, 3 quartos. RS 120.000,00
121 I . JARAGUÁ ESQUERDO (próximo ao campo de Juventus) .

CASA DE ALVENARIA NOVA· c/ 130,00m2 -sulte + 2 aTOS· GARAGEM
P/2 CARROS, RS 5B.000,00 (Valor Total)· Imóvel financiado,
12 13 • JARAGUÁ ESQUERDO· SOBRADO c/ suíte, 2 quartos,

, rola comercial grande no térreo, RS 130,000,00
146 I . GARIBALDI • CASA AL VENARIA, c/260m2 em terreno

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

. terreno c/ 616,B7m2· 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira, garagem p/
2 carros, RS 60,000,00 . Aceita imóvel em Jaraguá
1994 • GUARAMIRIM • IMIGRANTES (próx. Central da
Moda) • CASA DE ALV, c/140m2· 3 quartos, churrasqueira. RS
55,000,00
2003 • CENTRO (ao lado Javel) • TERRENO c/ BB5m2 ( 30 x

29,50) _

2004 • CENTRO· TERRENO· 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
2073 - CHAMPAGNATI AMIZADE· TERRENO DE ESQUINA·

I c/ 52B m2 (22 x 24) , RS 4B.000,00
2100· RIO CERRO I· RODOVIA WOLFGANG WEEGE

TERRENO c/ 10,000m2 (50 x 200)
2 I 12 • BARRA DO RIO CERRO· TERRENO c/ 46Bm2 (26 j(

1 B), RS 1 B.OOO,OO
2113· BARRA DO RIO CERRO (próx. Malwee Malhas) •

TERRENO c/350m2, RS 17,000,00
21 IS· BARRA DO RIO CERRO (PRÓX. MALWEE) •

TERRENO i/ 430,BB m2, RS 21,000,00 (Aceito Entrada RS

5.000,00 + parcelamento),
2116 - BARRA DO RIO CERRO· TERRENO c/610m2 (2B x

22), RS 3B.000,00
2132· CENTENÁRIO (próx. Weg I/) • TERRENO c/ 420 m2 (
15 x 2B ), RS 21.000,00
2192 • ILHA DA FIGUEIRA (próx. Hotel Panorâmico) •

TERRENO· c/ 2,01 B,50m2: RS 50,000,00
2193· ILHA DA FIGUEIRA· TERRENO· c/ 457,25m2 ( 15,50
x 29,50), RS 2B.000,00
2378 • VILA RAU (rua da Unerj) • TERRENO· e/523,67m2
(14 x 37,47 x 37,34), RS 32.500,00
2461 • GARIBALDI • TERRENO c/ 21.114,76m2 ( frente e/69
mts, fundos e/54mts, lado direito c/ 21inhas de 29,50 + 412 mts,
lado esquerdo c/ 3 linhas de 34 + 13,90 + 444,50mts)
2982 • GUARAMIRIM (de Irente pi aslalto pi
Massaranduba) . TERRENO c/ 42.372m2, RS 40,000,00
30 I I • CENTRO (ED. JARAGUÁ) - APARTAMENTO c/ 2
quartos, RS 65,000,00
3052 • CENTRO· APTO NO ED. MENEGOTTl· c/140m2, c/ 3
quartos, dep. empregada, RS 49,000,00
3055 - CENTRO· COBERTURA· ED. ARGUS (próx.
Angelonil· Cobertura Duplexe/ 191,36 . suíte c/ dosed, 2 quartos,
dep, empregada, churrasqueira, SEMI·MOBllIADO. Aceita apto nq,

negociação.
3351 - APTO· VILA NOVA I ED. ANNA CRISTINA c/2
quartos. RS 24,000,00 + financiamento
3352· VILA NOVA· APTOI ED. ANNA CRISTINA c/ suíte, 2
quartos, churrasqueira. RS 60.000,00
4002 - CENTRO· SALA COML • ED. TOWER CENTER c/
100m2 c/ vaga de garagem. RS 53.000,00 + acabamento final .

4009 • CENTRO - SALA COMERCIAL TÉRREAI ED.
FLORENCA . c/ 122,96 m2. RS 70.000,00
4201 • GARIBALDI • CHÁCARA (terreno rural)· c/
294,BOO,00 m2, com água. RS B5.000,00 . Aceita corro, casa na

negociação.

60 I • CASA DE ALV•• ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos. RS

300,00
603 • CASA DE MADEIRA· CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
605 • CASA ANTIGA ALV•• CENTRO (próx. Brega &

Chique) c/ estacionamento nos fundas· ALUGA PARA FINS'
COMERCIAIS. RS 600,00
606 • CASA DE ALV. + QU/TINETE (mesmo terreno) •

VILA NOVA (próx. Gatos & Atos) , RS 450,00
607· CASA DE ALV•• JOÃO PESSOA· c/ 2 quartos. RS 230;00
609 • SOBRADO DE ALV•• VILA LENZI c/ 4 quartos,
churrasqueira, grande sacada, RS 5BO,00
610· EXCELENTE CASA DE ALV. C!700m2 CENTRAL

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

ponte de Schroeder) . c/ 2 quartos. RS 220,00
613· CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA

COMERCIALMENTE) c/ sala em 2 ambientes el lavabo, 3 quartos,
2 bwe's, dep, empregada. RS BOO,OO

I .

623· APTOS NOVOS· PRÓX. UNERJ· c/ 2 quartos. RS 2BO,00
624 • APTO· VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao lado

Supermercado Lenzi) c/ suíte, 2 quartas, sala com sacada, RS
395,00
629 • APTO· CENTRO (próx. Marcatto) c/ 3 quartos,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros, RS B25,00
632 • APTOS· SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão
Sla. Luzia) c/ 2 qtos = RS 1 BO,OO *. c/ 3 qtos = RS 2BO,00 ••

ej 1 qta = RS 160,00
634 • APTO NOVO· CENTRO· R: João Picolli, c/ 1 quarto. RS
350,00,
635 • QU/TINETES • ED. MARQUARDT • CENTRO. A Partir
de RS 225,00 + condomínio
638 • APTO· RES. DUNKER • CENTRO c/ 3 quartos, sala c/
socado, RS 450,00
639· APARTAMENTO· CENTRO· ED. CRISTIANEMONIQUE
hm frente Pizzaria Caneri) c/ 2 quartos, sala c/ socada. RS 350,00
643 • APTO· CENTRO (em Irente Cal. São Luís) c/ 2 quartos.
RS 300,00
M4· APTO· ED. SILVIO PRADI • CENTRO· suíte c/ dosed, 2

quartos, sola c/ sacada c/ churrasqueira. Prédio c/ salão de festas, RS
430,00
'655 • SALA COMERCIAL no calçadão c/ 120 m'2 = RS
3.200,00.
657 • SALA COMERCIAL • BARRA DO RIO CERRO (Fundos
Posto KM 7J . c/50m2. RS 220,00
658· SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO - RES. ROYAL
BARG c/ 1 Bm2. RS 300,00
659 • SALA COMERCIAL • CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO c/ 3 ambientes (recepção conjugada) . RS
250,00 .

M.4 • SALA COMERCIAL ( I' piso) - VILA LALAU . c/
300m2, estacionamento no frente. RS 670,00
Mi . SALA COMERCIAL TÉRREA· ILHA DA FIGUEIRA
iRLõx. Homago) . el 30m2. RS 300,00
g_5 • SALA COMERCIAL NOVA· TÉRREA (fundos) .

CENTRO c/60m2. RS 400,00
.

m . SALAS COMERCIAIS TÉRREAS E NO I' PISO·
miTRO (ao lado Macon c/32m2, A partir de RS 250,00
m . SALA COMERCIAL • ED. MARKET PLACE • CENTRO
cj 40m2. RS 270 00
M.4 • SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP.
mO HARRY HADLlCH) c/50m2. RS 2BO,00
m . SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO
m..RO • IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2,
2 ambientes, RS 300,00
ML SALA COMERCIAL NOVA· ED. TOWER CENTER·
mJlBQ c/65m2, c/ cozinha, garagem. RS 400,00
M!. SALA COMERCIAL NOVA· CENTRO (ao lado
�) c/ 123,BBm2, RS 700,00
�SALA • BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp.
�eom m r 1 bwc. RS 270,00
�GALPÃO • BARRA DO RIO CERRO· c/363m2
terreno rj 530m2, c/ ligação trifásico, RS 700,00

'

m..:_rERRENO • CENTRO (ao lado Divillex) ri BOOm2, RS
500,00 .

�3903• TERRENO· CENTRO (ao lado Wisdom) c/500m2. RS
00,00 '

1132 - CENTENÁRIO (PRÓX. APAE' . SOBRADO· cf
204,00m2 em terreno de 450,00m2 ( 18 X 25)· suíte c/

hidro, 02 quartos. RS 150.000,00

1196 -ILHA DA FIGUEIRA (próx. Posto Pérola do
Vale' • CASA DEALV.' c/240m2· terreno c/870m2,

suíte, 3 qtos. RS 120.000,00· Aceita troco por coso ou opto.

1447 - SÃO LUís - CASA DE ALV•. c/ 140,00m2 em

terreno de 900,00m2 ( 15 X 34)· 3 quartos, garagem p/02
carros. RS 115.000,00

1315 - VILA LENZI (próx. Mot. Constr. Piermann' •

CASA DEALV.· c/450m2· 6 suítes, churrasqueira, garagem
p/3 corros . com churrasqueira. Aceita opto ou cosa.

1051·ÁGUA VERDE - CASA DEALV. c/160m2·
terreno c/400m2, suíte, 2 quartos, rhurrnsqueire, garagem

p/2 corros. RS 80.000,00
1088 - AMIZADE - CASA DEALV. c/115m2· suíte, 2
quartos, garagem. RS 78.000,00

1986 - GUARAMIRIM - CASA DEALV.· c/200m2·
terreno c/ 616,87m2· c/3 qtos. RS 60.000,00· Aceita troco

por cosa, opto ou terreno em Jaraguó

1600 - CASA DEALV. - NEREU RAMOS c/156m2, terreno
c/ 465,38m2 . 3 qtos, dep. empr., chur. RS 48.000,00

1070·AMIZADE· (Res. Blumengortenl· CASA DE ALV. NOVA ri
154m2· suíte, 2 quortos, churrasqueira. RS 97.000,00

1461 • GARIBALDI- SOBRADO cf 260m2· suíte, 3
quartos, solo cf socodo, churrasqueira, garagem p/ 3

corros.RS 100.000,00

1352 - CASA DEALV•• VILA NOVA· cf 150,00m2
terreno de 448,00 m2, c/4 qtos. RS 70.000,00 aceita

imóvel de menor valor no nego

3052 - CENTRO -

APARTAMENTO!
ED. MENEGOTTI· c/
140m2· 3 quartos,

nõo tem garagem. RS
49.000,00

1994 - GUARAMIRIM!BAlRRO IMIGRANTES (próx.
CentrtJMoela' - CASA DEALVrll40m2·3 qtos. RS55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I 8 CORREIO DO POVO

i
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS 371.0363
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In ter-med iár ia

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

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

Preço: R$ 62.000,00

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

m2. Czerniewicz: Preço: R$
65.000,00

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

(Barra).
Preço: R$ 40.000,00

Vende: Casamista (3 dorm.), cf área
115m2, em terreno de 495 m2. (Vila
Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

Vende: Casa erfz 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: Casa alvenaria (1 suíte + 3

dorm.), çf área 150m2, em terreno de
450 m2. (São Luis) Próx. Bell Arte. '

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte + 2

dorm.), cf área de 245 m2. (Vila Lenzi).
Preço: R$ 135.000,00

.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 (3 dorm., demais
dep., c/ áreapifestas e piscinna), c! área
207m2, em terreno de 800m2• lateral rua

Frascisco de Paula. Preço: R$ 70.000,00
\

-+ ALUGA

-+ Apartamento, contendo 1 suíte + 1 dormitório. Rua Bahia - Ed. Fragatta
(Jaraguá Esquerdo). Aluguel: R$ 300,00

-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua CeI. Procópio Gomes, 1473 -

Residencial Maguillú (Centro). Aluguel: R$ 3'00,00
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua Exp. Cabo Harry Hadlich (Centro)

Aluguel: R$ 350,00
-+ Apartamento (novo), contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Barão do Rio

Branco - Ed. Phoenix (Centro). Aluguel: R$ 600,00
-+ Casa em alvenaria, contendo 3 dormitórios. Rua Friedrich W. Sonnenhohl

(Vila Lalau). Aluguel: R$ 360,00

Casa em alvenaria, contendo 3 dormitórios (sendo 1 suíte
cf hidromassagem), área construída de 130 mê, em terreno

de 375 m2• Loteamento juventus (Jaraguá Esquerdo).
Preço: R$ 58.000;00 à vista, ou entrada +' parcelamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: ah30 às 12h $ 13h30 às 1ah30

• Aos sáhados: 8h30 às 12h

REF 2385-
R: 462 - SEM NOME -

LOTE 13 - LTO. CORUPA -

CASA AlV 3 DORM, BANH,
GARAGEM. TERRENO

378 M2.
R$ 55.000,00

REF - 3237-
NOVA BRAS/LIA -

R: DONA ANTONIA -

TERRENO 405 M2.
R$ 45.000,00

RiF - 3236-
CENTENAR/O -

R: FIDElIS SHINGlEN -

TERRENO 700 M2.
R$ 60.000,00

REF 2356 -

.

BARRA RIO CERRO -

R: BERTHA WEEGE -

TERRENO 20 X 30 = 600 M2,
800 METROS APÓS MAlWEE.

R$40.000,00

REF 2374 -CZERNIEWICZ - R: CHILE, 150-
CASA ALV, 170 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM 3
CARROS. RS 60.000,00

REF 2377- JGuÁ ESQUERDO - R: FRANCISCO

WINTER, 411- CASAALV 130 M2J SUíTE, 2 DORM, BANH,
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 375 M2. RS58.000,00

REF 2383 - SAO LUIS -R: FRANCISCO HRUSCKA,
REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS 614-S0BRADOALV320M2,1 SUíTE,2DORM,BANH.
GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.00p,00 TERRENO 900 M2. RS 90.000,00

REF 2392 - CZERNIEWICZ - R: PAULO

BENKENDORF, 371 - CASAALV 220 M2: 3 DORM, BANH, REF 3210- JGuÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS

GARAGEM. TERRENO 500 M2. RS 98.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 2391 - AMiZADE - R: CELESTINO DEPINE
CHAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE C/
CLOSET, 2 DORM, 2 BANH, GARAGEM 2 CARROS. RS-
130.000,000

REF SO 1 O - SÃO LUIS - GALPÃO TIJOLO A VISTA 237 M',
COM ESTRUTURA 2 PISO, VESTIÁRIO MASCULINO E FEMENINO
C/ 2 BANHEIROS, REFEITÓRIO, COM INSTALAÇÃO PARA

CONFECCÃO. ESCRITÓRIO C/SALA COMERCIAL E 1 BANHEIRO
.

70 M'. TERRENO 900 M'. RS 800,00

REF 3110 - 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 30 17 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
VÁRIOSlOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES
A PARTIR DE RS 16.000,00

REF 2393 - riFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1482-CASAALV139M2,l SuíTE,2 DORM, BANHSOClA�
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS nooo,oo

REF3007 - VILA RAU-LTO E510 ENKE- TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO' R: BERTHA

326 M2, RS 19.000,00
'

- WEEGE - TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00

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

REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

TERRENO 385 M2. R$ 5.000,00 ENTRADA +

56 X R$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rt/aftWII
.; Nas proximidades do Fórum
.; Entrega: Dez/03
.; Financiamento direto cf a construtora

I

.; Aptos cf 6reas de 140m2 e 170m2, aproxidamente

.; Prestações cf reajuste somente 'pelo cub em até 50 meses

,.; De 1 a 2 vagas na ga'ragem
.; Excelente acabamento
.; Piscina
.; Ptcyground
.; Quadra de Esportes
.; Salão de Festas
oi 2 elevadores
.; Plantão de Vendas no Local

.; Defronte a concession6ria Ford.;. Centro
>I Entrega: Agof03
.; Aptos cf 6rea de 160,OOm2
.; Garagem privativa
.; Excelente acabamento
.; Piscina no terraço
.; Playground
.; Salão de Festas
.; 2 elevadores

_
�_

'<I 30% de entrada e o saldo
em até 50 meses cf correçõo
pelo CUB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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La,o nl ii
imóveis

CRECI • '1959.J

R?a Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

275-,0606
LOTEAMENTO
GRÜN GARTEN

Sua Família merece um Lar aqui.

Localizado na rua Roberto Ziernann, bairro
Amizade.

'

Possui toda infra-estrutura para se viver'
bem.

Vendas facilitadas,
financiamento próprio.

Realize seu sonho com segurança!

�GOMES� ELETROMÓVEIS·

Rs89,OO
avista

R$199,oo
I·allista

1+4x

R$ 93,00

(1

Estofado cantoMafra
,

Cama casal madeiramaciça

Roupeiro 6 pts.
c/sapateira mogno/marfim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fMPRf,f�DIMf�TDS 'M�'1J,14B10S
Rua Ouintino Bocoiúva, 64 - Tel. 372-0657 / 371-0696

e-mail: futuroemp@uol.com.br-CRECl8469-JoraguádoSul.SC
� cdJ®�_�Df� ©WilD.1@�rí@i
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Corsa, a.c., d.h.
Corsa 4p. 1.6
Parati GTI 16v
Ka
Slazer DLX
Ka
Gol 1.0 comp/.
Gal MI
Gol
Corsa Sedan. ct., 1'.6

, VW 16.220 truque baú
Goll Gl comp/.
Escort Hobby
Gol Plus i
Tipo SLX. comp/.
Escort L - Euro
MS 709
Opala Comodoro SlE
Pampa 1.8
Escort l
Moto CS 450DX
MS truque e baú 1313
F·4000

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
D
G
G
G

cinza G
vermelho A
vermelho .D
vinho G

G
G
G
D
D

R$ 16.800.00
R$ 16.8QO.OO
R$ 22.000.00
R$ 10.900.00
R$ 45.000.00
R$ 11.500.00
R$ 12.000.00

.

R$ 10.900.00
R$ 10.500;00
R$ 13.500.00
R$ 65.000.00
R$ 15.500.00
R$ 8.000.00
R$ 9.800.00
R$ 8.800.00
R$ !;j.900.00
R$ 35.000.00
R$ 6.300.00
R$ 6.200.00
R$ 4.900.00.
R$ 3.500.00
R$ 45.000.00
R$ 17.500.00

branco
branco
vermelho
cinza
branco

prata
branco
vermelho
verde
branco
branco
azul
azul
azul

verde
verde
cinza
amarelo
branco

I

I

I
, I

Cinza
Branco
Prata
Cinza I

Verde
Branco
Vermelho

Prata
Cinza
Preta

Branco
Vermelho
Prata

- Branco
Azul
Cinza
Azul
Branco
Verde
Cinza '

Branco

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul :'se

Gol GIII, 4p
Gol GIII
Corsa Sedan
Marea Week ELX 2.0. 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1.6, MI, cornpl., 4p
Gol MI
Escort GL
Mondeo CLX
Blaser DLX, GNV
Pampa L 1.8
Uno EP 4p

/

Corsa Super
Saveiro CL

Golf GL
Astra GLS
Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS

Opala 4.1, 4p
Monza classic 4p

1,1

FIAT Palio EOX, 4p 97 Laranja R$10.900,00
Palio EO, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tempracompl. 96 Prata R$ 9.500,00
Tipo, 4p, compl. 96

( R$ 9.300,00
Tipo,4p 95 Bordô R$ 8.000,00

VW Gol, 4p 99 Branco R$13.800,00
Kombi passag. cabeçuda 97 Branca. R$10.900,00

Gol 94 Preto R$ 7.200,00
'

GM Corsa, 4pcl opc. 98 Branco R$11.500,00
Corsa 98/ Branco R$10.500,OO
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.80Ó,00
Vectra CO 94 Azul . R$ 14.000,00

.

Monza 90 Marrom
J

R$ 5.300,00
FORD Escort 87 Verde R$ 4.000,00
RENAULT Clio 01 Bordô R$16.500,00

..•ê,it�::YlªI.dê,ijíâtiG.riji�aj:.:i.3i'�7·.�::UªrâgiijiriU�-'$:Mlj:!

01
00
00
99
99
99
99
98
97

97
96

96
96

96
95
95

93
93

93
90
87

GM

Branco
Branco
Prata

Prata
Vermelho
Verde

Preto

VW

Branco
Brando
RAT

Verde
Cinza

Verde

Bege
FORD

Celta,2p
Corsa Wind 4p
Corsa Wind c/ ar, 4p
Astra Sedan GL, cornpl, Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

02
01
01

99

98

98
96

G
G

G

G
G
G

G

Pointer CU
Gol LO, 2p

96
96

G

G

Palio Fire Mod. Novo
Uno Mille SX, 4p
Palio EDX c/ a.c.
Uno 1.5

01

97
96
88

G

G

G

G

F-250 Branca 99 D
Fiesta 1.O Prata 98 G
Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

:Wj:Ày.pij�f�lrp.-!À���Mi·ç�ij,Â;:ªªg"i±!i!iijr.i9-:\iiÊi�·Wi�ÂM�ij41��gr.y�:i;@

Seja parceiro
da BV Financeira

. e faça ótimos
, .

neuocios
neste espaço!

94 prata
92 bordo

92 bordô
'91 azul

91 marrom met.

58 prata

Gol
EscortSW

Vectra I
UnoSX,1.0
Kadett

Ranger
Palio EDX

99 branco

98 bordô
98 branco
97 champagne
97 cinza
97 pràta
97 \ grafite

4p,16v
compl., 1.8, 16v
compl., GL, 2.0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
c/ opc.
cornpl:
compl.,1.0
c/ capota de fibra

2p
limp. desemb., a. q.
cornpl.
compl.
\ 4p, I.t., d.t., a.q,
cornpl., gasolina
4p, c/ opc.
álcool.

álcool,1.6
I.t., d.t., a.q,
cz opc .

rodão

Pampa L 1.8 96
Uno Mille 96
Gol bola 1.0 Plus 95

Toyota Corolla 95
Vectra GLS 94
Uno Mille Elet. 94

Monza GLS 94'

bramia

preto
azul

grafite
verde
verde �

bordô
EscortVerona
Parati 1.8
Saveiro

Goll.8

Parati,1:,8
Jipe passeio

Clio 1.0, 4p, compl.

vw

99
95
91

99
94
94
90
91
85
78

99
98
97
97
95
9'5
112
91

98
94
93
91
90
89
88

01

chumbo
azul me!.
bordô
vermelho
marrom
cinza
branco

prata

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

Palio EX, 1.0, 2p, u., d.t., v.e.
Tipo, 1.6, compl., 4p
Uno Mille, limp. desernb.,

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Logus
Santana GLS, Zp, compl .. 2.0
Gol,1.6
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1500

GM
Corsa Sedán, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa, 1.0, 2p

,

Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e .. desemb.
0-20, 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, 1.0
Escort Hobby 1.6
F-1000, diesel, motor MWM, v.e,
Verona GLX, 1.8, álcool, v.e., t.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.
Escort Xr3, compl.

RENAUlT'

bordô
azul

branco
azul mel.
azul
prata

,
azul mel.
prata
bege

branco
azul
verde mel.
verde mel.
branco
branco
vermelho
verde mel.

Gol MI 1.6, gas, 97

Kadett GL, 1.8, gas, 96

Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95

Monza GL 2.0, 4p, compl. 94
/

Escort GL, gas.
.

91

Gol, 1.6, gasolina 91

Kadett SLE 1.8 gas. 89

Gol ci. 1.6, gasolina 89

Monza SL/E, 1.8,compl. 87

Uno S 1.3, gas. 86'

Chevette SL, 1.6, álc. 85
Opala 4cc, relíquia, gas, 78

Fusca 1300 78 '

Fusca 1300, gasolina 73

372-0676

vermelho

bordô

grafite met.

bordô

azul

branco

marrom

branco

bege
branco

vermelho

branco

branco

bege

Seja parceirn
da BV 'Financeira

I

e faça ótimos
, .

neqocms
v

neste espaço!

,f" "..._.�

.• ;:';�if.,.·,.���P:0.1:"{3.i�" .

noSmart
116V4p
nger die�ellonga
rsa Sedan, 1.6
veiro Summer
I Plus, prata
olGU

I
01

-1000
hevette DL
oyage, álcOol

ronza SLE, álcoolrcel/12p »<.

10, diesel

�scarcel/ -

"_,
sca

I 10,diesel ,relíquia

01
99
98
97
97
96
95
93
92 /

91
91
85
85
80
80
76
72
72
70

'R$ 9.500,00
R$13.500,00

r:

R$ 28.000,00
J R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 26,000,00
R$ 4.400,00
R$ 2.500,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00

I R$11.000,OO
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 9.500,00

•• 1 •• 1

�ol Special
Pampa L, 1.8

Corsa Wjnd, 4p
Belina L, 1.6

Uno Mille IE

Escort L, 1.6

Diplomata 4.1, gás
Uno Mille SX

Goll000i

Goll.6

Santana 1.8

Gol 1000

Fiesta CLX

Falcon

YBR 125 c/ partida
XR200R

Branco

Verde

Branco

Prata

Vermelho

Preto

Azul

Branco

Bordô

Azul

prata

Vermelho

Branco

Prata

Prata

Branco

02 R$ 12.500,00
90 R$ 6.000,00
00 R$ 13.900,00
87 R$ 3.900,00
96 R$ 7.900,00
91 R$ 6.500;00
92 R$ 12.500,00
97 R$ 9.500,00
95 R$ 9.500,00
95 R$ 9.500,00
86 R$ 4.500,00'
94 R$ 4.000,00 assumir

97 R$ 7.800,00
01 R$ 9.800,00;
02 R$ 4.000,00
97 R$ 3.900,00

, .

neqocros
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Fin-anceira
e faça ótimos

Clio RT
Gol Plus GIII Cornpl.
Corsa Millenium
Corsa Wagon
Megane RNI
Gol 16v cornpl.
Marea ELX
Ka
Tempra sx cornpl.
Escort 1.8, GL
'coi a.oi
Escort IGL 1.8
Corsa Wind
Astra GLS
Tipo SLX 2.0
Vectra GLS
Monza GL 4p
Versailles Ghia, cornpl.
Tempra 8v
Voyage CL
Escort L

Buggy
Honda CBX 750 Four

Cinza 2002
Preto 2001
Prata 2001
Verde 2001
Branco 2000
Verde 1999
Cinza 1999
Prata 1997
Cinza 1997
Branco 1996
Vermelho 1996
Branco 1996
Azul 1996
Vermelho 1995

Vermelho 1995
Bege /

1994
Azul 1994
Cinza 1993
Branco 1993

Bege 1991
prata 1991
Amarelo 1989
Fantasia 1974

R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 22.500,00
R$ 10.300,00
R$ 12.200,00
R$ 9.600,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.800,00
R$'13.20Q,00
R$ 8:600;00
R$ 8.500,00
R$ 8.800.00
R$ 6.700,00
R$ 6.300,00
R$ 4:500,00
R$· 9.500,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

,

\

,

,
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5232-JARAGUÁESOUERDO
Sobrado el 440,00m2 - 03
suítes (suíte de casal el
móveis + hidra dupla I 01

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

Terreno el 596,00m2 -

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

5260 -, SÃO LUIS - Sobrado el
400,00m2 - suíte + 03 dorm -

bwe + quitnet c] 54,00m2 +

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

REF. 5302 - AMIZADE - Casa alv.
cf 176,79 - 04 dorm - bwc +

edicola nos fu ndos cf 03 dorm -

bwc - Terreno cf 450,00m2 -

R$62.500,00 ou R$25.000,00
entrada + SD R$37.500;OO -

pareei" R$546,00 ao mês - HSBC

Creci 1749-J

e-mail: itaivan@netuno.com.br
'

REPRESENTAÇÕES IMOBIUARIAS LTDA.

Veja as fotos detalhadas no site
www.ftaivan.coml.br

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

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

(aceita imóvel demenor valor)

5299 - VILA RAU - Casa alv. el
166,00m2 - suíte + 02 dorm - bwe

- Terreno el 450,00m2 -

R$130.000,00

REF. 5309 - BARRA DO RIO CERRO
- Casa alv. cf 102,00rn2 - 03

dorm - bwe - Terreno cf 722,00m2
- R$58.000,00

5240 - CZERNIEWICZ - Casa alv. el
142,00m2 - suíte el eloset + 02

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

2499 - BARRA DO RIO CERRO -

Terreno cf 350,00m2 (14x25) -

Lot. Miranda -R$7.000,00 sinal +
Saldo em 12 parcelas

5236 - AMIZADE -sobrado el
282,35m2, 1 suite el eloset
mobiliado e hidra dupla + 3

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

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

bwe - R$75.000,00

I 5180 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado cf 346,00m2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwe -

Terreno cf 826,00m2 -

R$340.000,00

Ref. 5303 - Vila Lenzi - Casa alv. cf
160,00m2 - 03 dorm - bwe - piscina

- Terreno cf 585,00m2 (13 x 45) -

R$110.000,00

5254 - JARAGUÁ ESOUERDO -

sobrado el 260,00m2, suíte cf
hidra dupla + 3 dorm., bwc,

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

REF. 2525 - ESTRADA NOVA - Terreno

el 565,16m2 (17,72m frente f
17,00m fundos f 30,75m laterais) -

R$34.000,00

3057 - NEREU RAMOS - Salto do
Ribeirão Cavalo - chàcara el

128.000m2, casa alv. antiga cf 05
dorm - bwe + rancho alv. cf 108,00m2

- (sendo 72,00m2 com lage) - 5.00()
pés de palmeira real - 35.000 mudas
de palmeira - \102 nascentes de água -

R$90.000,OO.(negociável)

REF. 5217 - NOVA BRASÍLIA
Casa alv. cf 120,00m2 - 01 dorm -

bwe - casa pronta para construir
sobrado - Terreno cf 450,00m2 -

'!$63.000,00

4322 - CENTRO - Ed. Best Place
Apto. em fase de construção cf
350m2 - 1 suíte master, 1 suíte,

2 dorrn., bwe. R$85.000,00
entrada + 28 parcelas R$4.118,OO

ao mês - variação CUB

(sem acabamento)

REF. 5311 - VILA NOVA - Casa
alv. cf 90,00m2 - suíte + 01

dorm - Terreno cf 480m2 (15 x

32) - R$49.000,00

REF. 5308 - BARRA DO RIO CERRO
- Casa alv. el 96,83m2 - suíte + 02
dorm - bwe - Terreno el 400,00m2

- R$65.000,00 ou R$43.000,00
entrada + SDR$22.000,00 - parcela

R$713,OO aomês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os apartamentos Le Petítficam na CJ\lta Ertuino

:Jvlenegotti, pertinho dafacuidade e do sfiopping.
:Jvlas restam poucas unidades.

Corra! Não cometa o pecado de perder esta
oportunidade!

j
ii G4��/'�'1.c��
:5'

� • Fácil acesso
e • Privacidade
� • Segurança
i · Quiosque com churrasqueira
� • Condomínio com poucas unidades

• Condomínio com ajardinamento

��fVlM'�
• Totalmente funcional
• Design moderno
• Esquadrias de alumínio
• Hall com piso em cerâmica
• Personalização' do seu

apartamento

C.é+N>��,é 4«<-

• Através do Sistema Interativo
de Pagamento 1,0

• Assessoria no financiamento
com a CEF

• Utilização do FGTS

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070

R. MI1:rerJull Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Center -laiaguâ do 5ul- SC

CONSTRUseL
"lnovando COIlCt!lI"OS de Vida"

(_) prédio:

3 Dotm��i
(seJJdo1J�(teJ

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna c/ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theaier,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Anzbientes decorados e 'mobiliados.

Tubulaçiio tigua quente - Churmequeir« IIfI sacada

Opção 2 vagils de garagelll
Opçõo gllmgem cldep. Prioatioo
Completo sistenm de segurrTIlça

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Mahnkc,
Perto do Clube Beira Rio,

70 meses para pagar
n$ l:"i.OOO,OO entrada

,"'li Ido direto f/ II Cunetru tora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualid·ade
Para\o lar e para a Indústria

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro • Jarag�á do Sul· SC • Fones: 370-6448 • 275-0448 • Fax: 371-9351

A TECNOCALHAS mantém um compromisso tom d

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
parabólicos, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos,.

I.CN.
CALHAS

370-0446. (proprietário)mobiliado no Rio Molha.
Tratar: 370-7698.

SÃO LUIS - vende-se, de alv.,
1 suite, 2qtos, copa, coa.,
cj garagem, piso na casa

toda. Cj 160m2, área
construida. R$ 55.000,00.
Tratar: 273-1752 cj Marco.
(proprietário)

chácara. Tratar: 370-5637 ou

9104-3835. (proprietário)

PROCURA-SE - pj alugar, nos
bairros, Ilha da Figueira, Vila
Nova, Ana Paula. Tratar: 9975-
1868 ou 371-3835 a noite,JARAGUÁ ESQUERDO

vende-se, de alv., 2 qtos, sala,
coz., bwc. R$ 16.000,00 +

assumir prest. Aceita-se
carro. Tratar: 9134-7108 cj
Alcir. (proprietário)

RIO MOLHA - aluga-se, cj
87m2, 1 suíte, 1 qto , wc

social, sala, COZ., churrasq.,
garagem, canal, pátio todo
gramado e cercado, a 5km do
centro. R$ 470,00. Ou
semimobiliado cj fone e

parabólica R$ 770,00. (pj não
fumantes) Tratar: 370-8563.

(proprietário)

SÃO PAULO - vende-se, de

alv., cj 120n't R$ 60.000,00
negociáveis. Ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tratar: 370-
3076 ou 9991-2356 cj
Ademar. (proprietário)

JOÃO PESSOA - vende-se, de
alv., cj 53m2, no Cond. Dona

Benta, lote 12. R$ 12.500,00
+ prest. Aceito carro no nego
Tratar: 376-1701 cj Airton.
(proprietária)

SCHROEDER - vende-se, em

alv., cj 2 terrenos e 8
cômodos. R$ 17.000,00.
Tratar: 275-1226 ou 9952-
2746 cj João ou Suely.

- �
SAO �UIS - vende-se, de alv.,
cj 80m2, 2 qtos, COZ., bwc
lav. R$ 37.000,00. Tratar:PENSÃO - aluga-se, qto e COZo

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

371-8655 -275-0452
Atendemos também ao meio dia

E TAMBÉM
. CALZONES - RAVIOLI
CAPELETI .

- ESPAGUETE
E OS MAIS

.

VARIADOS' BIFES

PRDMOÇÃO
DIA DOSNAMORADDS

(

na compra de uma pizza
Grande ou Gigante •••

o vinho é por nossa conta.

" aproveite!!!

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

TIFA MARTINS - vende-se, de
alv., 3 qtos, sala, bwc, lav.
R$ 46.000,00. Tratar: 276-
0743 cj João Onório
(proprietário)

TRES RIOS DO NORTE -

vende-se, de, alv., cj 115m2,
terreno cj 450m2• R$
18.000,00. Tratar: 276-1318
cj Donizete ou Cislene.

(proprietário)
<,

VILA RAU - vende-se, de alv.,
5 peças, próx. Mercado
Brasão. Tratar: 370-5504 ou

9963-8002 , cj Jair

(proprietário)

BAEPENDI - vende-se, Cond.
Reinaldo Bartel, 727, cj
100m2, sendo 2 qtos, 1 suíte,
lbwc, 1 vaga de garagem,
COZo sob medida cj balcões e

rnesas de mármore, cj
excelente acabamento. R$
68.500,00. Tratar: 373-9000
(proprietário)

CENTRO - vende-se ou aluga
se, quitinete, ou troca-se por
casa pequena ou terreno.

Tratar: 370-0103 cj Tatiane.
,

(propreitário)

CENTRO - vende-se, Ed. Royal
Barg, 3 dorm., sendo 1 suíte,
sacada cj churrasqueira, COZo

mobiliada, entro + parco em até
50 meses direto. com

proprietário. Fone 275-3070

CRECI 3359

PROCURA-SE - moças pj
dividir aluguel. Tratar: 372-
1657 cj Katia.

VILA RAU - vende-se, quarto,
sala, COZ., bwc, lav.,
churrasq., garagem pj 2

carros. R$ 20.000,00 entro +

137,00 mês. Tratar: 371-
9375.' (proprietário)

AGUA VERDE - vende-se, cj
escritura, cj 371m2, na Rua

Paulo Kraemer, local alto, com
asfalto. R$25.000,OO. Tratar:
372-3922 cj Walter CRECI
9238.

SÁBADO, 7 de junho de 200J SÁ

I. Casa de alv. com 1C6���OSm2 (Nova-com estilo
moderno)- no lot. Campossampiero 1- R$
125.000,00

• Casa de alv. Com 167,002, estilo moderno- Vila
lenzi(frente a Academia Corpo e Mente) -R$
140,000,0(')
• Casa de alvenaria com 180,OOm2 - Rua Luis Bortolini

518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
• Casa mista no Loteamento Firense com 80m2 - madeira
de lei- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00.
- Ou a vista R$ 27.500,00.
• Casa de alv. Semi-acabada- lote 207 - Ouro verde.
R$ 13.000,00 ( + 25 X 300,00).
• Casa de madeira - Lote de esquina(asfalto) Rua José
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• C�sa de alvenaria com 100,OOm2 - Rua João Carlos
Stein, 1110- R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria 75,OOm2-0uro verde -Lote

243.R$ 30.000,00 + prestações. '

• Sobre do de Alvenaria com 140,OOm2 , no

Campossampiero I - Jguá Esquerdo .R$ 80.000,00.

I.
Casa nova de alvenaria com 135,OOm2 - no

Loteamento Firense I - Lote 52 - Rua Arthur Breithaupt.
R$ 45.000,00 + 50 x �OO,OO

TERRENOS
• Lote no Loteamento Juventus- R$ 22.000,00
• Lote noLoteamento Campossampiero R$ 25.000,00

I.
Lote na Rua Waldomiro Schmidt(Jguá

esquerdo(620,OOm2-pavimentado) R$ 27.000,00
• Lote na Rua Marcelo Barbi 420,OOm2. R$
15.000,00

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO.

• Capmossampiero II • Firense I • Firense II
• Zangheline • FLAMBOYANT - Cond.Fechado

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

.

�371-1136

Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - Sacada - Prédio novo com

piscina R$ 85.000,00
,

'

Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro c Perlinho do mar - Ótimo Negócio. RI
180.000,00

'

Apartamento - Lindo· Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suite· Close!'
Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.

Atlântica. Apenas R$180.000,OO

R$ 10.000,00 R$ 110',00
R$18.000,OO R$198,OO
R$ 30.000,00 ) R$ 330,00
R$ 40.000,00 . R$ 440,00
R$ 60.000,00 R$ 514,00
R$ 100.000,00 R$ 857,00

INFORMAÇÕES:(47) 222-1152
(47) 9981-3627 cf Paula

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E-SE A LINDA CASAVEN
Valor R$ 130.000,00

Terreno com 870 m2 , rua asfaltada, sobrado em

alvenaria, 170m2, com tijolos maciços, cobertura em itaúba
com telhas esmaltadas, esquadrias. de canela, interior com
massa corrida. Piso superior contém 1 suíte com hidra e

sacada, dois quartos, 01 banheiro. Piso térreo contém duas

salas, lavabo, copa e cozinha, garagem e área de serviços.
Localizada na Ilha da Figueira - entrada do Posto Pérola.

Tratar com o proprietário - Wilson �

Fones (47)379-1287 - (47)9975-0298.

AMIZADE - vende-se, ao lado,
salão amizade. Tratar: 387-
5612 cj Reinaldo
(proprietário)

BARRA DO SUL - troca-se,
1360m2, por outro em

Guaramirim. Tratar: 9975-
8433 cj Abílio. (proprietário)

CENTRO vende-se,
comercialjcondomínio, cj
3.900 m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070 CRECI 3359

CORTICEIRA - vende-se, no

Lot. do Jorge. R$ 1.500,00.

CORREIO DO POVO 19

Tratar:

(proprietário)
370-7594. (proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, cj
300m2, cj casa de madiera.
R$ 32.000,00. Tratar: 275-
2165 cj Simone ou Ocimar

após 18:30. (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se,
no calçamento. novo, cj
593m2. R$ 7.000,00. Tratar:
276-2169 cj Emílio.

(proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, cj duas casas de alv., uma
cj 8 peças e outra cj 5 peças,
ambas cj piso e garagem. R$
80.000,00. Ou troca-se por
casa nas próx.' do Colégio
Homago, Vila Nova ou centro.

Tratar: 372-3277 cj Vanderli.

'O melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas ae imóveis

co

{dte'ser contemplado

®Caraguó
371-4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, cj 473m2, e casa de 92m2

cj 3 qtos, e demais dep. R$
18.000,00. Tratar: 9133-
8710. (proprietário)

LOT. VERÔNICA - vendeOse,
3 lotes, uma travessa da Rua
Walter Marquardt, cj 360m2•
R$ 21.000,00 cj Marlene.
Tratar: 371-8116 ou 9124-
2786. (proprietário)

PIÇARRAS - vende-se, .a

350mts do centro. R$
12.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-5829 cj Bertoldi.
(proprietário)

RIO CERRO" -'- vende-se,
esquina, frente ao asfalto, lkm

DMINISTRADORA RESPONSÁVEL
,

cio Bqftístella
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após a cbocoleite, 16x28mts.
R$ 14.000,00. Tratar: 376-

338�. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se,
terrenos no Lot. Geranium,
toda infra-estrutura a 12km co

centro, ej escritura. R$
8.500,00. Aceito carro.

Tratar: 372-12754 ej Walmor
ou 9997-0048 ej Roberto.
(proprietário)

TIFA MARTINS - vende-se,
17x:l8,5mts, a 400mts da
escola. R$ 8.000,00 ou

aceito moto. Tratar: 273-
0862. (proprietário)

VENDE-SE - próx. ao Vingando
Meier, 30x15mts. Ou troco

por carro. R$ 6.000,00. Tratar:
273�1343 ej Andréia.

(proprietário)

VILA LALAU - vende-se, ej
344,34m2, rua Major Julio
Ferreira, fundos 318. R$
29.000,001. Tratar: 9952-
7105 ej Lusia ou 9997-7700

j 371-7007 (proprietário)

-

CENTRO - vende-se, C/53m2,
mezanino, na rua Barão do Rio

Branco, Ed. Klein. Tratar: 371-
6709. (proprietário)

LOJA - vende-se, no Royal
Barg, ponto já formado, ej
mercadorias e mobiliário,
defrone para Marechal .

Tratar: 275-3070 CRECI 3359

NOVA BRASíLIA - aluga-se,
ej 77m2, na Rua João
Planisehek. R$ 500,00.
Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468 CRECI 9839

VENDE-SE loja de

confecções, ej estoque e

móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: 371-5512.

(proprietária)

PROCURA-SE -alguém que
queira alugar uma chácara pj
mim. Tratar: 372-3464.

RIO MOLHA - vende-se, ej
20.000m2, ej toda

infraestrutura, ej terreno de

1.000m2, ej finalidade
exclusivamente residencial, ej
entrada privativa. Aceito carro
e proposta no nego R$
39.000,00. Tratar: 370-8563.
(proprietário)

I

RIO MOLHA - vende-se ou

aluga-se, ej área 20.850m2,
ej toda infraestrutura, galpão
ej quitinete, edieula ej
garagem, ehurrasq., escritório,
Chalé Alpino de 87m2, ej
lagoa, nascentes, riacho,
trilhas, árvores frutfferas e

nativas. Aluguel R$ 1.690,00.
Venda R$ 155.000,00. Aceito
carro ou imóvel no litoral ou

proposta na nego Tratar: 370-
8563. (proprietário)

Palmeiras ej 'Jaraguazlnho,
a 22km da Malwee, 80

margas, nascentes,
cachoeiras, luz elétrica, ej
17 cabeças de gado. Tratar:
376-0264 ej Denilson.

(proprietário)VENDE-SE - na divisa de

empregos
precisa-se ej experiência na

área de c o ns ôrc+o , ej
telefone em casa (trabalho
do m icl li ar). Ótima
remuneração. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

/

CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores
externos com experiência na

área de consórcios, ótima

remúneração. Tratar: 371-
8153.

TELE-MARKETING BABÁ ofereço-me pj
---------------------------------------

,

PROCURA·SE

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

Parceria. Quem ganha é vocél

(371.7311)
Faça consórcio de Moto - Auto

(

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado.

C -100 Biz KS a partir de

6S'Z!
Seu Auto a partir de

162��
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi Jaraguá do Sul- se

SÁBADO, 7 de junho de 20� SI

trabalhar. Tratar: 370-7594. 370-4507.

DIARI,STA - se oferece pj
trabalnar, Tratar: 9903-9383.

OFEREÇO-ME - pj trabalh 1

como serralheiro ou solda.
em esquadrias de ferro. Trai
9955-5073 ej Jorge.ENFERMEIRA - se oferece pj

trabalhar, particular, ej
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.
OFEREÇO-ME - pj trabalh
como diarista, babi
balconista. Tratar: 373-41J �

ej Rose.MOTORISTA - se oferece pj
trabalhar como motorista de
veículo de pequeno porte, CNH
- AB. Tratar: 276-0316 ej
João.

OFEREÇO-ME - pj trabalh
como serviços gerais, zelad
ou auxiliar de cozinha. Trai
9991-3740

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
na área de auxiliar de
estilismo ou administrativo,
possuo expertência. Tratar:

SOLDADOR - se oferece �
trabalhar, ej experiência
referência. Tratar: 274-801J

Especializado em

estofamento
automobilístico
em couro e

tecido
\

Ecmail: estafariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaueha

"1_. _
CB-500 Prata'

- CG 125
, III

ML 125 Prata
"'��"êlrlll\WR'__�_1lIIlI

Dream Vermelha 1997
.,._....É··i-��illlll·

Vespa Prata 1986
-Ia ��.'

,",

Verona LX 1.8 Vermelho

Fusca 1.500 Branco
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Linux Básico é o novo

curso oferecido pela Unerj
\

.
.

'Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

eperacionaís de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacionalLinux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado· além da grande procura por parte dos alunos da

instituição c a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acadêmico

como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
projeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e software livre em

Ja�aguá do Sul e região) aUnerj abte as incrições para o curso de Linux Básico.
I�' A proposta do curso' é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema
Ibi Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica. do
11 sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistema

(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à Internet
através de linha discada; navegar na' Internet através do Netscape; enviar e receber e
mails através doNetscape.

lor PúblicoAlvo:
II _ Interessados em conhecer e utilizar o Linux em computadores pessoais;

- Profissionais iniciando treinamento em Linux;
- Alunos de Sistema de I'n�onnação.
Pré-requisitos:

a Conhecimentos básicos de informática,
n Algumaexperiência comuso de outros sistemas (DOS, Windows. etc).

Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um para o instrutor, projetormultimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores com a Internet,
Omvesrimento será deR$ 95,00 poraluno. Eo início estáprevisto :51demaio de 2003.

I
UNERJ

Centro Unl�ttãrio de Jarnguá do Sul

Informações: 275-8200 - Rarnals 8249/8253
extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
I

www.sc ..senaí.br
(47) 372 9500

SENAI

novo UNO da lua

. \

Serviço de tira·dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8h
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das C:i8h às

17h 30 mino

ímettreinamento@ieg_com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I : pronto atendimento

Serviço Gratuito
\

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaeiíse,
formada por profissionais com vários anos de

experiência �a 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 ,eTreinamentos personalizados na área de Informática e

(Atendimento, desenvolvldcs 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 s6 ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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! CURSO TÉCNICO EMALIMENTOS

senac

INSCRIÇÕES
ABERTASRua Adélia Fischer, 303

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

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
_, EAD - Ensino a Distância; _, Cursos ln Company.

SÁBADO, 7 de junho de 200 .

veículos

��i'l�������j;�lfi�}j����lg�:;::'�;�::.;i{��iil�e;�i��}�tt:lf�����:��i�:;,��1,�,�.!::�n� ..

"

';'{ "'_
, CHEVETTE - vende-se, 79,
alarme, película. R$
2.500,00. Tratar: 370-9787
a noite.

BLAZER - vende-se, Lazer,
DLX, 97, compl. + couro +

GNV, preta. Tratar: 9973-
5158 c/ Gilmar.

r

CORSA - vende-se, wagon,
16v, 01, 23.000km completa
+ a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

CORSA - vende-se, GL, 95,
1.4, t.e., alarme, película,
grafite. R$ 9.000,00. Tratar:
273-6207 ou 237-0675.

CORSA - vende-se, 99, todo
original. Tratar: 375-1984 cf
Sérgio.

CORSA - vende-se, plck-up,

96, c/ opc. R$ 10.500,00.
Tratar: 273-1001.

CORSA - vende-se, pick-up,
GL, 1.6, 96, c/ capota
marítima, aro esp. R$
9.600,00. Tratar: 376-4047
ou 9963-1540 c/ Ivan.

CORSA - vende-se, Wind, 98,
d.t., a.q. R$ 10.900,00 ou R$
2.000,00, + 36x. Tratar: 370-
.3574 ou 9123-7355.

CQRSA-vende-se, 97, Super,
2p, a.q., a.f., d.t., I.t., IPVA
2003 pago, verde. R$
10.500,00. Tratar: 372-0407
c/ Charles.

KADETT - vende-se, GL, 94,
álcool, v.e., t.e., I.t., d.t. R$
3.500,00 + 20 parco R$
276,00. Tratar: 370-8094 cf
Antonio.

MONZA - vende-se, SLE, 2p,
trio. Ou troca-se por carro de
maior valor. Tratar: 273-1001
hor. comI.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal
ativo, inativo, cl descontoe�

folha si consulta SPC ou Seras�
demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293,5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

MONZA - vende-se, SLE,90
2p, álcool. Aceita-se moto ali
R$ 1.500,00. Tratar: 37
2025.

'

MONZA - vende-se, Hatc
82/83, SLE, 1.8, gasolina
bege. R$ 2.500,00: Trata
273-053.0 após 15hs.

SILVERADO � vende-se, 01,
53.000km originais, compl,
prata. R$ '48.000,00. Tratar
379:1119 ou 9953-9313.

FlORINO - vende-se, cj GNV, F
98. Tratar: 376-1772.

,

PALIO - vende-se, EDX 1.0, E
98; 4p, gas., vermelho, a.q.,

a.f., v.e., t.e., trava internado II
porta malas, I,.t., d.t., trava

ri

para crianças. R$ 10.900,00. 1
Tratar: 370-8928.

PALIO - vende-se, Weekeno
Stile, 1.6, compl. 99. RI

QIA.® Consórcio

)Regata
�t�te (I, metM'tt

COMPRA·VENDA· TROCA· FINANCI,A • CONSÓRCIO

�' 370-5999

TABELA DE USADOS

WEB 100 Sandow OKm Vermelha
C 100 BIS KS 02/02 Verde
C 100 BIS KS 01/01 Azul
CO 125 Titan KS 03/03 Vermelha
CBX 20Q; Strada 95/95 Vermelha
CBX 200 Strada 01/01 Preta
YBR 125 E 00100 Prata

YBR 125 RS 03/03 Prata /

CBR450SR 89/89 Branca

.Virago 250 96/96 Bordo

PEÇAS ,� ACESSÓRIOS • OFICINA

TofIa. ..
I

HONIM I YMWlHA

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almo�o
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FERRAMENTAS Flap aisco 4.1/2" Grão 40 Boseh R$ 7,70

Flap disco 4.1/2" Grão 60 Boseh R$ 7,70
�

Flap disco 4.1/2" Grão 8'0 � R$ 7,70;� Bc M'AQUINAS Boseh

Flap disco 4.1/2" Grão 120 Boseh R$ 7,70

1\

Flap disco 7" Grão 40 Bosch R$16,85

Flap disco 7" Grão 60 Boseh R$16,85

Flap disco 7" Grão 80 Bose'" R$16,85
Flap disco 7" Grão 120 Boseh R$16,85

Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

II.,
at

9.000,00. Tratar: 273-1001.

I
ALIO - vende-se, branco,
.6, compl. Tratar: 376-0190
/ Marcos.

IV, REMIO - vende-se, 94, 4p,
ompl. R$ 7.500,00 ou R$

-

.500,00 + prest. Tratar: 273-
0, 687 cf Margarete a tarde
q.,---------
dó IPO - vende-se, 95, 1.6, 4p,
Vâ rata. Tratar: 370-7674 ou
10. 102.1636.

4p, branco, 95. R$ 9.500,00.
Tratar: 376-1772 cf Ne!.

TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p,
bordô, cf rodas. R$ 7.900,00
ou R$ 2.400,00 + 36x. Tratar':
370.-3574 ou 9123-

DEL REY - vende-se, 1.6,
bordô, d.h., v.e., t.e., espelhos
elétricos. R$ 4.300,00. Tratar:
9125-0911 cf Giovani.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
87. Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

ESCORT - vende-se, Guarujá,
1.8, gasolina, 4p, 95. Tratar:
379-1119 ou 9953-9313 cf
Dirley ou Marisa

ESCORT - vende-se, 86, XR3.
R$ 3.600,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor."

,

coml.

ESCORT - vende-se, XR3,
eompl., cf película, modo

Europeu. R$ 9.500,00. Aceito
troca por carro de menor valor.
Tratar: 275-2634 ou 371-
1495.

FIESTA - vende-se, 98. R$
10.000,00 e assumir 9 pare.
R$ 240,00. Tratar: 276-3050

até meio dia cf Leonora,

\

FORD CARGO - vende-se,
caçamba, reduzida, 88. Tratar:
273-1001.

PAMPA - vende-se, 1.6,
prata, 95, único dono, protetor
de caçamba santo antõruo, 4
pneus novos. Tratar: 370-
7144.

RANGER - vende-se, 95,
branca, 6ee. R$ 12.500.,0.0..
Tratar: 370-0164.

original. R$ 3.0.0.0,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 hor.

comI.

GOL - vende-se, 92, 1.6,
álcool. Tratar: 370-2324 cf
Sr. Fischer

GOL - vende-se, GTS, 92,
eompl. Troco por carro

financiado. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

GOL - vende-se, Speeial, o.Of
01. R$ 9.000,00 entro + finan.
Aceito carro de menor valor.
Tr-atar: 372-0.665 ou 9117-
8754.

branco, personalizado, vidros ,

verdes, 4p, doc. em dia. R$
12.200,00. Tratar: 372-7699
ou 371-7888 cf Flávio

GOL - vende-se, MI, 97,
branco, cf ope. R$
10.500,00. Traatr: 376-1772.

GOL - vende-se, 01, 1.0, 16v,
4p, prata, cf a.c., d.h., rádio CD.
Tratar: 370-7144 cf Marcos.

\ J

GOL - vende-se, chaleira, 84.
Tratar: 370-Ó719 cf Cristiano.

GOL - vende-se, BX, 83, cf
rodas esp. 14'. R$ 2.60b,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.� IPO - vende-se, 1.6, eompl.,

liWlIII------------------------------------------..

eons6r,c.;() Urdio 21, anos.
Vamos comeim1orarjunto$ 'lnes,te

Irupo ,sup,sr ,es'pedal.,

FUSCA - vende-se, 69, GOL - vende-se, MI, 98,

BEM OBJETO VSCULO P..lANO CRÉDITO
".,;,."="""_"'.»",.:,"""'_..,;=",;':1>�_"''''''''_''''�.,,.,,;,.A�'';;."H,.,;*�;.;;_;�;,�,;",:-»,;".�..",,;,.;"''''''''''�o�'''''=»»»»>,,�..;:o»,,_='''' <''''''''''''�;';''';_'';'';''''''''''''"h:;';''';'''''... "'".,�'""'''';:."<'/.,�,�:<.",.,,,.�.,,'',,.,'' ;"��":,.",..�_"�_,_",;_";"",,,,..�,,,,,;x;�,�.: 'X;""",,-o""

� ...

!IDgç'1�!!JAt4e .. , m ••

111, A$$embtêia Local

Constitui (O, I 'Contem:··· a' AG 18J:07103 19:00: Cons.; União ·JolnvillelSC

.:

i·····
...• ,

L gueja J 311 ..8153
CQhtón:>iõ
UNIAO

·�.·2'S�, •.�.·�

,CO:NSÓRCIO .......IÃO
Rua loA.,. ".alluárlo A.yroeo, 80 ..Ia 03 .......araguâ do Sul
oas .. '( Pr6xlll'l'O ao .taead.o Lu.x ... "arapá ESquerdo, )
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Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2.0
Monza GL 4p
S-10 2.2
Monza GLS, 4p
Monza SL/E, 2p,
Monza SC/E 4p
Kadett SL/E, 91
Chevy 500 DL
Monza SL/E, 2p
Opala-Diplom.c ap
Monza SL/E, 4p
Chevette SL

99 Pampa 1.8i capota 97
98 Escort GL 96
97 Fiesta 1.0 2p 95
95 Ranger XLT 4cc 95

95 Pampa 1.6, capota 93
94 Versailles 2p 92

93 Verona GLX, GNV 92
92 Escort XR 3 89

91 Escort 1.6 L 87
91
90 Palio 1.0, 4p 98
88 Palio 1.0, 2p 98

86 Uno 1.0, 4p 96

84 Uno 1.0, 2p 96

Tempra 4p 95

99 Elba 1.5, 2p 92

99
98 Besta .GS 01
95 Peugeot 106 99
89 Jeep JPX Diesel 95

87 ·Mazda Cabo Dupl. 94

86 ' BMW IA 2p 93
75 CB 400 II 82

Puma GTB 4.1 78
98 Maverick 75
98 Ford' "A" 29
98

Gol 1.0, 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, BX
Fusca 1300

Ka 1.0
Escort wagon
Resta 1.0, 4p

6.600,00. Tratar: 9979-

0605.

PASSAT - vende-se, LS, 82,
verde met. R$ 2.300,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510 hor. comI.

GOL - vende-se,. 96, 1.8,
bola, d.h., v.e., t.e., I.t., d.t.,
rodas liga leve, alarme, a.q.,
a.f., prata, 2p. Tratar: 9118-
1071 ou 370-0052 cj
Cristiano.

SANTANA,- vende-se, CD, 4p.
R$ 4.200,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510 hor.

comI.GOLF - vend-esse, GTI. Tratar:
375-1984, cj Sérgio

SANTANA - vende-se, 94,
compl., 2p. R$ 9.000,00.
Tratar: 9981-4378.

KOMBI - vende-se, Pick-up,
carroceria de madeira,
gasolina,92. Tratar;370-2324
cj Sr. Fischer VOVAGE - vende-se, 83,

branco: R$ 3.500,0@-. Tratar:
9905-3900.PARATI - vend�se, 92. R$

COMPRO

CONSÓRCIOS
DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE :15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 995:1-3905

ALFA ROMEO - vende-se,
164, 94, preto. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510 hor.

comI.

. BESTA - vende-se, 9"?:. Tratar:
370-7774.

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
pj crlariças, rodas de liga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370-

8928.

COMPRA-SE - corsa , 4p,
97 j98. Tratar: 9602-0734.

CAMINHÃO :1513 - vende-se,
79, cj carroceria, reformado.
R$ 35.000,00. Tratar: 370-

OIGTCAR
(47) 371-4142

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspençãó.

Especializada: GM • FI"T • VW • FORD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbustl, 1673 · Baependi
(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguá do Sul
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0164 ou 2"75-6179 cy.vauatí

F-600 - vende-se, 75,
carroceria, motor 1113. R$
10.500,00. Tratar: 370-0164

MB 608 - vende-se, 78,
, carroceria de madeira. R$

.

18.500,00. Tratar: 9981-

4378.

IVIB 708 - vende-se, 88,
chassi. Tratar: 9979-1437.

MB 1513 - vende-se, 79,
reformado. R$ 26.000,00.
Tratar: 370-0164

MB 1618 - vende-se, 91, no

chassi. R$ 50.000,00. Tratar:
.370-0164

F-400 - vende-se, 90,
carroceria, MWM. Tratar:.
9979-1437.

VW 8.105 - vende-se, 00,
chassi. Tratar: 9979-1437.

vw 8140 - vende-se, cj baú,
95. R$ 38.000,00. Tratar:

370-0164.

vw 16220 - vende-se, truck,
baú novo, 97, turbinado,
interculado, reduzido. R$
65.000,00. Tratar: 37119-87
ou 275-0777 ou 917-5639 cj
Olimpo.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermelha. Tratar: 9132-2852

finais de semana.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermelha. R$ 3.000,00 + 10x

R$ 214,00. Tratar: 9103-

3168.
-

BRANDE PISTA 70 - vende

se, preta, 96. R$ 1.000,00.
Tratar: 371-2646.

CB 500 - vende-se, prata,
21.000km originais, toda

revisada. R$ 7.000,00 +

finan. 19x R$ 273,00. Tratar:
371-:3095 cj Altair.

CBX 200 - vende-se, Strada,
02, preta. R$ 5.600,00 Ou

troco por carro
..
até 'R$

7.000,00. Tratar: 370-6360

cj Everton.

FALCON - vende-se, 02,
preta. Tratar: 370-8070 ou

9993-1522.

HONDA DREAM - vende-se,
97. R$ 2.200,00. Tratar:

9125-3275 c) Areli.

SUNDOWN FIFTV - vende-sé,
50cc, preta, 98. R$

�companhantes
Novo milênio ...

Novas gatas no' pedaço!!!

d··
.

Iversos

1.500,00. Tratar: 371-919
cj Marly ou 371-0508 t

Danielle.

TITAN 125 - vende-se, 95,
2.300,00. Tratar: 997
0605.

CARRETINHA - vende-ssj
2 motos. R$ 310,00. Tra
9975-4623 cj Elvis.

COMPRA-SE - carro at

2.500,00, pago à vista. Tra
9113-4728.

COMPRA-SE - veículos e

bom estado de R$ 3.000,�
até R$ 8.000,00. Trata
9981-4378.

MÓDULO vende-a
Kenwood e desquetetra]
110cds, 1 toca fita sony.
600,00. Tratar: 275-0206,

RODAS - vende-se, 2 jogos
rodas 17 cj pneu. Tratar: 371

7035

SOM - vende-se, auto-falan
69 bravox + módulo de 500�
Tratar: 372-2704 cj Nels�

ou Vanessa.

Faqueiro Alemã�
Vende-se - 72 peças de

Aço tnoxidávet

trabal hadas em dourado
e maleta c/ segredo

R$ 950,00
Marca: 18/10 r:0::1

EDELSTAHL ROSTFREIISJiil

Tratar: 275-2853 comI.
9121-7189 à noite

AQUÁRIO - vende-se, grand
1,00x0,40x0,40, cj aparei
de oxigênio, filtro e 12 peix
R$ 250,00. Tratar: 370-307
ou 9991-2356 cj Ademir.

ASPIRADOR - vende-se, de

e água, Prosdócimo. �

80,00. Tratar: 371-1470
Ivanir.

BALANÇA - vende-se,

200kg, nova. Tratar: 37

3561.

BARRACA - vende-se, pi
pessoas. R$ 50,00. Trati
376-2820.

BICICLETA - vende'S'
mountain bike, adulto. Trata

370-0974�

BICICLETA - vende-se, U

de criança. Tratar: 370-097

BICICLETA - vende-se, j

marchas. R4 70,00. nata

371-6238.

BINÓCULOS - vende·s
Nako, 50x10 iv. R$ 2"50,1
Tratar: 9117-1083.

"
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Fusca 1300, antigo original Azul 69 R$ 3.000,00
DT 180 para trilha Branca 89 R$ 1.500,00
Agrale 27.5 para trilha Branca 87 R� 1.000,00
Passat TS, gasolina

'
Verde 82 R$ 2.300,00

Opala Diplomata, 4cc, 2p Preto 81 R$ 2.800,00
Brasilia LS, gasolina Amarela 80 R$ 1.500,00
Brasília original Verde 77 R$ 2.000,00
Parati LS, álcool Branca 85 R$ 4.000,00
Chevette SL, rodas esp}, álcool Prata 85 R$ 3.500,00
Belina, gasolina Prata 84' R$ 2.500,00
Gol BX, rodas esp. Verde 83 R$ 2.600,00
Alfa Romeo 164, 3.0, couro Preto 95 R$ 16.500,00
Kadet light Bordo [94 R$ 8.500,00
Santana CD, 4p, compl., álcool Azul meto 86 R$ 4.200,00
Escort XR3, rodas esp. Vermelho 86 R$ 3.500,00

DESAPARECERAM

Dois filhotes de cachorro Pequinês fêmea, com
aproximadamente 6 meses. Uma é preta com marrom e

a outra preta com branco.
,

Quem encontrar ou tiver qualquer informação, favor
entrar em contato com Annie na Floricultura Gétzke.

Tratar: 37:1.-:1.442.

Mediante Gratificação'

CORREIO DO POVO 25

\

CLASSIFICADOS

PRAIA DE GRAVATÁ - NAVEGANTES

Vende-se área de terras de 5.800m? (26,70m x 220,00m), distante 30m da

Avenida Beira-Mar (defronte a Pedra da Miraguaia), pi R$ 400.000,00.
Excelente local para investir (const. de condomínio fechado, camping, quadra
de esportes, etc.) Aceita-se parcelamento em até 24 parcelas, ou imóvel de

- menor valor em Jaraguá do Sul, Blumenau ou Balneário Camboriú. Tratar cl
Santiago (47) 9102-0009 (Creci n° 3359/SC)

PRAIA DE GRAVATÁ- NAVEGANTES
Temos disponíveis à venda, vários apartamentos,casa, sítios ou lotes. Consulte

nossos preços e formas de pagamentos. Tratar cl Santiago Imóveis (47) 342-
, 7171 ou (47) 9102-0009 (Creci n03359/SC) ,

,

BAIRRO VILA NOVA - JARAGUÁ DO SUL

Vende-se, área de terras de 31,00m x 32,15m = 1.003,95m2, situado no final
da Rua 125 - Carlos KUl?as, à direita, por R$ 65.000,00 à, vista. Tratar cl

Santiago (47) 275-6363 ou (47) 9102-009 (Creci n° 3359/SC)

BAI:RRO VILA NOVA - JARAGUÁ DO SUL

Vende-se, área de terras de 18.000,00m2, situado no prolongam�nto da Rua
125 - Carlos Kupas, por R$ 150.000,00 à vista. Aceita-se 30% de entrada e o

saldo em até 50 prestações corrigidas pelo CUBo Permuta-se por outros

imóveis de menor valor, ou por veículos. Tratar cl Santiago (47) 275-6363 ou

(47) 9102-0009 (Creci n° 3'359/SC)

CAMINHONETE L-200

Cabine dupla, ano 95, ar condicionado, 4x4, pi R$ 30.000,00. (Aceita-se carro
de menor valor no negócio). Tratar cl Santiago (47) 9102-0009.

COMUNICADO

CONSELHO REGIONAL DE 'CORRETORES DE IMÓVEIS DO

ESTADO DE SANTA CATARINA - �RECI 11!! REGIÃO

A Delegacia Regional do CRECI de Jaraguá do Sul, comunica a

todos os proprietários de imóveis para que ANALISEM sempre que

possível o PARECER COMERCIAL efetuado por uma empresa Imobiliária
ou por um corretor de imóveis Autônomo, motivo pela qual temos em

nossa região alguns profissionais que não estão preparados para este,

tipo de trabalho e acabam supervalorizando o imóvel, fato este que o

imóvel acaba passando por várias imobiliárias e não consegue ser

vendido. Lembramos que temos empresa Imobiliária que supervaloriza o

imóve,1 para poder colocar a sua placa de propaganda, mas não consegue
efetuar a venda; 'senhores proprietários consultem mais de uma empresa

para que assim possa ter realmente um valor justo e atualizado de

nosso mercado.
Diante do exposto, senhores proprietários, dê para sua empresa

Imobiliár�a ou Corretor de Imóveis Autônomo A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
-

-

DE VENDA, pois desta forma o trabalho será com melhor esforço e

-dedicação.
Lembramos também a _todas as empresas imobiliárias e corretores

de imóveis autônomos que nos próximos dias estaremos com uma equipe
de 04 (quatro) Agentes. Fiscais em nossa região para efetuarem uma

grande BLlTZ em divulgações de imóveis e placas colocadas sobre os

imóveis.
Assim sendo, esperamos que todos se atualizem para não sofrer
/ '

nenhuma penalidade que poderá implicar na Lei 6.530 do nosso código
de ética.

I, Adejair E. Balsanelli

Delegado Regional dó CRECI

./Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARRINHO - vende-se, de

bebê, Gaustriano, azul. Tratar:
370-0974.

el Germano.

CELULAR vende-se,
seminovo, Nokia 1220, el 7
meses de garantia, nota fiscal, _

carregador, R$ 10,00 em

crédito. R$ 270,00. Tratar:
9905-2992 ou 370-4170 el
Célio .

ÇARTA DE CRÉDITO - vende

se, no valor de R$ 13.600,00
el 4 parcelas pagas de R$
282,00. R$ 2.000,00 + pare.
Tratar:9103-6946 el Alex.

.

CD - faço gravações de cds

musicais, seleções. Tratar:

371-1235

CEPILHO vende-se,
ensacado. Tratar: 9901-4179

el Aldir.

HP - vende-se, 30gb. R$
200,00. Tratar: 9992-5000

após 19hs.

FITA - vende-se, coleção, do
Roberto Carlos e cd' s do

Elvis Presley. Tratar: 370-

3561.CE'LULAR vende-se,
motorolla, modo 182e, baby,
preto. R$ 150,00. Tratar:

370-0446.

CERCADINHO - vende-se, c/
bebê, de madeira, 1,20xl,20.
R$ 35,00. Tratar: 275-0938
el Karine.

HUB - vende-se, 8 portas 101
100. R$ 90,00. Tratar: 9992-
5000 após 19hs.

FORNO INDUSTRIAL - vende

se, pI assar pães, nova, el
capacidade c/ 300 pâes /
horas, movido a lenha ou a

gás. Tratar: 373-0422 ou

9975-4623 el Elvis.

Rue Reínoldo Ro.u, 500 - 51 05

(antiga 10Jo. Pftuko)

371-5662 LANCHONETE - vende-se, na
praia do Erwino. Tratar: 9101-

0467 cf Cristiane.

DOAÇÕES - familia precisa
de doações de móveis. Tratar:
376-2926 el Fátima.

CELULAR - vende-se, Neo

8260, grafite. R$ 350,00 à
vista. Tratar: 9135-0130 el
Cleber.

CACHORRO - vende-se,
Husky Siberiano, el 4 meses.
Tratar: 9993-1751 el
Solange.

CACHORRO - vende-se,
filhote Pincher I. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751 el Noeli:
-------------------1

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 670-3561.

FREEZER - vende-se, el 3

gavetas. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 el Noeli.

LANCHONETE - vende-se, el
tele entrega, excelente ponto
comercial com equipamentos
e construção em alvenaria. Ou

troca-se por veículo. R$
25.000,00. Tratar:3706113

CELULAR vende-se,
Motorolla Star tac. de cartão,
el carregador. R$ 300,00.
Tratar: 9991-3740 el
Lueináeia ou carlos.

CACHORRO - vende-se,
Poodle. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 el Noeli.
ESTEIRA - vende-se, usada.
Tratar: 370-4980 el
Zenaide.

CACHORRO - tenho Pitbull

red nose,macho el pedigree,
procuro fêmea pI erusa.

Tratar: 372-3707 el Andrei.

FRIGOBAR - vende-se,
Consul, 47 lts, branco. R$
230,00. Tratar: 371-0882 el
Rose.

CACHORRO - vende-se,
Cocker Puro. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 el
Noeli.

CELULAR vende-se,
Eriesson T18 el flip. R$
180,00. Tratar: 9905-1966.

ESTOQUE - vende-se, de bazar
el balcões, aceito carrono

nego Tratar: 275-2482 el
Darli.

LAVA JATO - vende-se,
profissional trifásico, 2200
Libras de proteção. Tratar:
370-6239.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de poodle micro toy
(miniatura). Tratar: 372-2231.

FRITADEIRA - vende-se,
elétrica, grande. Tratar: 370-
3561.CACHORRO - vende-se,

Pastor Alemão el 5 meses,
macho. Tratar: 9993-1751 el
Solange.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, el 2 meses de uso, el
R$ 15,00 em crédito. R$
270,00. Tratar: 9963-9596

FILMADORA - vende-se, JVC,
pequena. R$ 600,00. Tratar:
372-0663 ..

CARRINHO - vende-se,d e

bebê. Tratar: 370-8882 cl
Salete.

LIVROS - vende-se, tele curso

2º grau, 11livros. R$ 10,00.
Tratar: 273-0862.

GIBI - vende-se, coleção,
com peita. Tratar: 370-3561.

lNAUGU çÃ
Aproveite as Ofertas

Roupeiro Moval 32505
6 port. 4gav.

Cômoda Mobiscal cf sapateira

Bicicleta 18 Marchas

Feírão de colchões Ecofiex
Colchões a preço de Fábrica

Serãomaisde 300 peças de cocnões
Todos os tamanhos e modelos

Guaramirim • Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - em frente ao Banco do Brasil
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681- Centro - Tel: 379-1757

'

Blumenau - Rua Henrique Conrad, sl-02 - em frente ao BESC - Tel: 378-1975
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VIOLÃO ELÉTRICO - vende

se, Takamini Jasmini, preta c/
capa e correia. R$ 600,0.

TAPETE - vende-se, pI sala,' Tratar: 9125-3275 c/ Areli.

PLANETGA
* VENDAS *WCAÇÃO * CONSERTOS EM G,ERAL

VENDEMOS E ALOGAMOS
TODA. A LINHA DE

\ ViDEO GAMES ,CDS,
E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206

lOCADORA - vende-se, no

Água Verde, rua Maria

Umbellna da Silva. R$
22.000,00. Tratar: 371-2525
ou 275-0945.

MACA - vende-se, 'de

massagem, c/ divisórias e

móveis de salão. Tratar: 370-

9209 ou 274-8606 c/ Arleide.

MÁQUINA - vende-se, de

algodão doce, seminova. R$
500,00. Tratar: 275-3809 ou

370-1657.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta induktrial. R$
600,00. Tratar: 275-3809.

MASSAGEADOR - vende-se,
aparelho elétrico contra

celulite. R$ 100,00. Tratar:
372-1274 c/ Arlete

MÓVEIS - vende-se ou troca

se, móveis novos de loja
(balcão, casulos, manequins).
Tratar: 370-3561.

OURO - compra-se, qualquer
peça,podendo ser arrebentada,
quebrada, pagoa vista. Tratar:
9979-0605.

PANIFICADORA - vende-se,
Confeitaria. R$ 15.500,00.
Aceito carrono nego Tratar:

9993-5833.

PANIFICADORA- vende-se,
equipamento compl.,
excelente ponto, clientela

formada. Tratar: 371-4300.

PO'RQUINHO DA íNDIA -

vende-se. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli.

PRANCHA DE SURF - vende

se, + veste de borracha. R$
400,00. Tratar: 9975-4785.

TALHADEIRA - vende-se,
.

nova, c/ nota fiscal. Tratar:
370-3561..

2,50x2,00mts. R$ 100,00.
Tratar: 372-2492.'

TELEVISÃO - vende-se,
Cineral, 14'. R$ 180,00.
Tratar: 37i2-2492.

TíTULO ACARAí - vende-se.

Tratar: 371-1495 c/ Darci.

VESTIDO - aluga-se de

comunhão; Tratar: 373-3787

ou 9993-1751 c/ Noeli.

VENDE-SE - protetor de-berço,
cestinha de medicamentos,
mosquiteiro de teto e cortina

p/ quarto de bebê, azul. R$
70,00. Tratar: 371-6238.

VENDE-SE - 14 jogos de

moldes em malha, adulto e

infantil. R$ 80,00. Tratar:

372-1274 cz'Arlete.

{�

VIDEOGAME - vende-se,
Dreani 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, Play
Station 2, c/lO cds , 2

cintroles, totalmente
destravado. R$ 850,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vend-esse,
Play Station, 8 cds, controle

analógico, memory cardo R$
300,00. Tratar: 372-3837 c/
Edson ou Neide.

'

VIDEOKE -r- vende-se, Raf,
profissional 'c/ 200 músicas

,
'

na memória. R$ 650,00. Ou

troca-se por filmadora. Tratar:

9123-2430 c/ Fábio

• PLAV$TATION 2
··XBOX
• PLAYSTIITION ONE
'OREAMCAST
• NINTEHOO 64
"GAME 80YCOlOR
• GAME 80Y AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

ALUGUEL DE TRAJES

if 371-3349

(
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

1

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial
do Registro Civil do 1.º Distrito de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim
de se habilitarem para casar os.

seguintes:

EDITAL Nº 24.281. DE 03-06-2003
EDITAL D'E PROCLAMAS RECEBIDO DO

CARTÓRIO DE SCHROEDER - SC
WERNER BRUNS E RÚBIA KAMMER

Ele, brasileiro, viúvo, operária, natural de Y

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Valentim Zoz, 388, Schroeder, neste Estado,
filho de Bertoldo Bruns e Hedwig Froeltch Bruns

Ela, brasileira, divorciada, comerciante, natural
de Luis Alves, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Rudolfo Hufenuessler, 510,
,

nesta cidade, filha de Elizeu João Kammer e

Ilda Kammer

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 1.5

(quinze) dias.

CLASSI

SÁBADO, 7 de junho de 20

EDITAL
-

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeli
Designada da Comárca de Jaragua do Sul, Estado
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acha
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

AGNElO VIEIRA DOS SANTOS - RUA 776 - JOAO M DA SilVA 538 •

NESTA;
AlBERI TOBRIAS - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100
NESTA;
ALTAIR ZANCHIN - JOAO M DA SilVA - NESTA;
ANELlTE MOREIRA BARCELOS - R GUilHERME CRISTHIAN
WACKERGNE - NESTA;
ANTONIO VANDERlEI NECHER DOS SANTO - ROD BR 280 S/NR·
NESTA;
ARLINDO BROGES DA ROSA - RUA FELlX RISCHIE 71 - NESTA;
BERENICE A RECK - RUA DOMINGOS SANSON, 95 - NESTA;
C M FERRAMENTAS E MAQUINAS lTOA - RUA BERNAROI, •

DORNBUSCH 540 - NESTA;
CARMEN FERREIRA - RUA lUIS BOSSE 341 - NESTA;
CLAUDIO CEZAR - RUA VI DAL RAMOS 796 - NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS lTDA -.RUA REINOlDO RAU 781
- NES,TA;
CONSTRUSOl CONST E INCOP lTOA - RUA MAL DEODOR�
FONSECA 97 - NESTA;
DATA TRAINING TREINAMENTO INFORM lTDA - AV MARECHM
DEODORO DA FONSECA, 1085 - NESTA;
DISTRIBUJDORA ALIMENTOS WESSL.ER
FRED.RAMTHUN 19255 - NESTA;
EDUARDO SCHAFFER - RUA DOMINGOS SANSON - NESTA;
ELlZABETE RONCHI - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100

NESTA;
ELMO PROBST ME - R PT ALBERT SCHNEIDER - NESTA;
EMERSON ALEXANDRE GONCAlVES - RUA DA ABOLlCAO 141· I

NESTA;
EMPR. MAO DE OBRA PINHEIRO lTDA - R FELIPE SCHMIDT 115· I

NESTA;
GENTil BAGGIO FOlCHINI - RUA WAlDEMAR REBELO 56 - NEST!
GENTil BAGGIO FOlCHINI - RUA WAlDEMAR REBELO 56 - NESH; •

IRACI STENGER OlDENBURG - BERTHf. WEEGE S/N - NESTA;
IRENI DE FATIMA MONTOSKI - ARNOLDO PISKE 1362 - NESTA;
IZIDORO FERNANDES DE SOUZA - RUA FRANCISCA GRETE 1500·
NESTA;
JOAO BENITE RODRIGUES - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBB! •

4100 - NESTA; .

JORGE DEPA - AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NEST� •

JORGE DEPA . AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
LlVE BETTER COM DE PROD NAT lTD - RUA ANTONIO JOS[
GONCAlVES 73 - NESTA;
MARCElA CRISTINA GENEROSO ALVES - RUA FRIEDRICH WILHWI
SONNENHOHl 835 - NESTA;
MARCELINO CARLOS GRUNER - ERVIN DOEGE 41 - NESTA;
MARCELO KUHl - RODOVIA BR 280 KM 84 N 468 - NESTA;
MARCIA CORREA - RUA 1121 lOTEAMENTO JARAGUA - NESTA;
MARCO AURELIO BENNER - LEOPOLDO MAlHEIRO 05 - NESTA;
MERCADO CZERNIEWICZ lTDA - RUA JORGE CZERNIEWICZ PROl
HOSPITAL - NESTA;
MERCADO NECHER lTDA - RUA CARLOS HARDT 7528 - NESTA;
MERCADO NECHER lTDA - R CARLOS HARDT S/N - NESTA;

"

MORITZ KOROll - BR 280 KM 82 - CORUPA; •

OBELAIR PEREIRA DE SOUZA - ROD BR 280 KM 74 lOTE 188'
NESTA;
OCIMARA JOSIANE CARMEN GORGES - RUA PADRE AlBERT�
ROMUAlD JOCOBS 236 - NESTA;
OSMAR NASCIMENTO - R JOSE NARIOCH S/NR - NESTA;
PAULO DARLAN IORK - RUA 25 DE JULHO 1644 - NESTA; :
PAULO ROBERTO JUNG - AV WAlDEMAR GRUBBA 3300 - NESTA; •

POSTO 416 lTDA· ROD SC 416 KM 17,3 - NESTA;
PREIS MAQUINAS lTDA ME - RUA DOMINGOS DA ROSA 150-
NESTA;

•

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JARAGUA - EMILlO STEIN 190-
NESTA;
SONIA REGINA DOMINGUES DE LIMA DENARCI DE LIMA - RUA
VIDAl RAMOS 203 - CORUPÃ;
VANDERlEI BRESOLlN - RUA MAX WllHElM, 697 - NESTA; "

VINICIOS ALVES COLACO - RUA 776 - JOAO M DA SilVA 315-
NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontradoS oU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in

termédio do presente Edital, para que os mesrnol
.

.

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena d�

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc, :
"

•Jaraguá do Sul, 5 de junho de 2003
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 7 de junho de 2003.

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

. � fTamífia f!Jarcimó1feis

deseja todo o sucesso a

..

PIAZERA IMOVEIS

"Trabaíhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

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

aconstrutora. Ótima localização

DÊ ESTfI SEGURflfiÇfl PARA SU*, FAMíLIA.

õilõ Seguro
VOCÊPODE TERUMA

BELAVISTA

u ;VI�T�� 01 suíte, 02 dormitórios
.. Sacada com churras�eira
� 01 ou 02 vagas de garagem
.. Salão de testas
'" Play-ground
,. Localização: Vila Nova
.... 7 andares

Condições facilitados de pagamento
direto com o construtora

Casa totalmente reformada, c/ 1

suíte, 2 dorm., e demais
dependências, 143m2, terreno

c/456m2.
RS 95.000,00

Casa c/75m2, 2 dorm.,
1 bwe, garagem e demais

dependências.
RS 40.000,00
negociáveis

Rei. 06 CENTRO- Rua Exp. Cabo Harry Hadlich.
Terreno c/367,50m2 e casa c/179,50m2, 3 qtos,
sala, copa, coz., lav., bwc e gar. RS 110.000,00.

Própriopi Clínica ou Escritórios

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

70.000,00 Aceita apto ou casa de menor
vaiar, carro e parcelamento.

Apto c/ 3 dorm., 2 bwe,
garagem, 2 sacadas e

demais dependências
'RS 52.000,00
negociáveis

REF. 104 VILA NOVA - R. 727 - Heini Behling, s/nº. Terreno c/420m2 e casa cl
300m2, 1 suite, 2 qtos, sala, copa, COZ., bwc, lav., gar. p/ 2 carros, piscina e sacadas.

RS 110.000,00. Aceifa casa de menor valor e cerro
I.TERRENO

RES. MIRANDA
BARRA RIO CERRO

ENTRADA+
PARCELAMENTO EM 24X

OU PELA CAIXA

TERRENOS
VILA LENZI

Terreno cf 892m2•
RS 25.500,00

Terreno cf 671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

-

LOCAÇOES
� SALA COML. - CENTRO - AV MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1085 SL 04 C/390M2
� SALA COML. - CENTRO - AV MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1085 SL O 1 C/55M2
� SALA COML. - CENTRO - AV MAL. DEODORO DA

FONSECA, 1594 SLS 6-10-12-14 PROX. MACOL

� SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCATTO, 265

SALAS 2-5-6-7
•

� SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCATTO,

SALA 407 - 4 ANDAR - ED. TOWER CENTER

� ÓTIMA SALA COM L EM FRENTE A CR,ECHE E ESCOLA
80M2 VALOR 330,00
� CASA COM L - OTIMA PARA CLlNICA - ESCOLA -

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - OUTROS

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

Fone: (047) 2!5-1594/PLANTÃO DE IIVENDAS" 9965-9931

, I Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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P'�móvels

APTO ANITA .GARIBALDE . 1
por andar, com ou sem ocobcrnen
to, suíte mester, 2 suítes, 2 salas +

dep. Area total 392m2 R$
125.000,00 + pare.

. c/ 2 qtos, 1

sala, sacada;
COZ., bwc,
lav., área de
87m2. R$
2b.000,00

ÁGUA VERDE - rua dos
• escoteiros, c/4 qtos, sala,

coz., copa, lav., bwe, gar.,
R$ 75.000,00 nego

João Pessoa· Casa de alv. 2 qtos,
sala, GOZ., bwc, lav. R$ 25.000,00

Vila Rau . casa alv., 3 qtos, sala,
COZ., bwc. R$ 35.000,00 neqocióveis.

Centro· terreno Rua Adélia Fischer'
c/700m2. R$ 85.000,00

FIGUEIRA· casa alv., c/ 1 suíte, 2

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

JARAGUÁ ESQUERDO
Rua da Paz - lateral, c/ 1

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

240m2. R$ 110.000,00.

CENTENÁRIO
sobrado em alv., c/
190m2 e terreno c/

420m2, parte superior
e/5 qtos, 3 salas, coz.,
lav. R$ 90.000,00.'

VIEIRAS· terreno c/848m2, próx.
Kienen Bebidas. R$ 25.000,00

negociáveis

SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

Lanchonete mobiliada e

om estoque, em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00
negociáveis.

\

SALA COMERCIAL· c/ 247m2, Rua Pref.
Waldemar Grubba, práx. Rec. Marisol.

VI LA RAU - c/ 3 qtos, 2

salas, coz., bwe, Ia' ., ehur. e

g,ar. Terreno c/ 1- ou -

570m2.
R$ 49.000,00

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

Cosa alv., 1 suíte,
2 qtos, bwc, solos,
coz., mob., Ia),
portão eletrônica.
R$ 75.000,00
Ol:J R$
62.000,00 +

pare. R$
�49 ,00 SD
13.000,00

SAO LUIS -

Sobrado c/ 1

suíte + 3 qtos,
2 salas, coz.,

copa, lov., bwc,
gar., R$

115.000,00
ou R$

70.000,00 +

pare.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX

• ,COMPRA
• VENDE
•. ALUGA

• ADMINISTRA

E-mail-9irassolimoveis@terra.com.br

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

e demais dependências.
R$ 55.000,00

de Paula- 03.quartos e demais depend.·
R$ 40.000;00

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

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 . Rua Richard Piske R$ 24.000,00

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

.

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

Cód. 1176 - Sobrado -.316m2 - Rio Molha
-

- 01 suíte + 04 quartos e demais dependo
R$ 140.000,00

cód. 1166 - Vila Lenzi - Lot.
Piermànn - Casa alvenaria
cf 68, 70m2 - 02 qtos e

demais dependo Terreno
442,00m2• R$ 45.000,00
aceita entrada de R$
20.000,00 + saldo
parcelado

•
"

•

Cód. 2063 - Apto Ed. Vila Nova - 03 qtos e demais
dependo R$ 50.870,00- Entrada de R$ 25.000,00
'l-Finan. CEF ( Valor prestação R$ 394,00).

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

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizade.

R$ 60.000,00

cód. 1169 - Vila La!au - 03 quartos e

demais depend.· 180m2 - R$ 55.000,00

CÓd. 1167 - centro- Casa

alvenaria com 400m2 - terreno 1.000

m2 - 01 súrte + 05 quartos e demais
, dependo Com 05 vagas degaragem.
R$ 300.000,00 - aceita troca por apto

menorvalor.
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 



o Edifício:

SÁBADO, 7 de junho de2003' r
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CORREIO DO POVO 5
...................................................... ·,···CADERNO PARCIMOVEIS " .

� Residencia

"

: * �7 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
•

•

* APARTAMENTOS DE �2 DORMITÓRIOS
\

* �2 �AlÕE� DE �E�TA� COM CHURRA�QUEIRA�

�
* AMPLA ÁREA AJARDINADA

.

* PLAY·GROUND
\

I
,

� * PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
I

* PROX. AO CLUBE AI BAEPENDI

Projeto: Ana Heloísa Pfitzer Wolf

y
WOLFEPAR I

Vendas: 275-1594 Empreendimentos e Participações Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 7

• RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

ba rrasul@netuno.com. br

o lUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

'465,00m2(15x31), 1° piso área comercial com
234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

BARRA ,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.

- sobrado semi-acabado c/
234,00m2, terreno com 405,00m2 (13,50x30,00), piso inferior
com 138,OOm2, garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC
social, Rua 522 s/Nome, R$ 70:000,00- aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa atéH$ 35.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO-casa alv. c/217,00m2 oom Icje, terreno
c/600,OOm2(18x33), uma suite oom closet, mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, cozo sala, de 1V, despensa, salão de festas c/
churrasqueira e BWC, garégem para dois carros, piso oe ardósia,
cerâmico, e qtosc/capê,murada, ruaJoãc CarlosStein, 1237, R$
85.000,00quitadaou R$ 68.000,00mais 203 presta;;ões deR$
226,89,naCEF,cujo saldo de\edornestadataédeR$ 17.000,00
-aoeitacasaatéR$ 40.000,00, desdequeoterrenotenhamais de
1.ooo,00m2

Rua: Cei. Procópio Gomes,de Oliveira, 1207 - Jarag�á do Sul/ SC

vilson@parcimoveis.com.br•

Corretor de Imóveis
CRECI4936

Fone 371-2357

, .

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

, demais dependências. Ilha da Figueira.
R$ 440,00

LOCA'ÇÃO
CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

demais dependências. Rua Félix Richer;t,
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/ 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.

•

CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

demais dependências. Vila Rau. R$
180,00

•

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Vila Lenzi. R$
380,00

/

RIO CERRO II - Chácara com 70.000,00m2
(70xl000), 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,
cozo BWC, garagem, mais dois ranchos um

com 21,00m� e outro com 15,00m2, 3

lagoas,' terreno c/cachoetra 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

2.00000

- casa mad. c/ 150,00m2, terreno

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

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Construção 'em sistema de

incorporação.
Aptos com suíte + 1 qto e

suíte + 2 qtos. Todos com 2

vagas de garagem.

Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) . Aptos. nº 101, 106 e

305, cf 123m2• suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de, R$
50.000,00 e assumir parcelas de
R$ 990,00 corrigidas pelo Cub.

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

garagem. R$ 45.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, c/390m2• R$
17.000,00

306m2, com suíte + 2 qtos, dep. de CONDOMíNIO AZALÉIAS -

empr., 2 gar. e demais dep. Edifício. terreno c/650m2• R$ 38.000,00

cf grande Salão de Festa, chur.,
sauna, sala de ginástica, sala de

jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground, Preços de:

a partir de R$ 220.000,00 cf
acabo interno

Residência Nova no bairro Vila
Lenzi - em alvenaria, cf aprox.

.
98m2• Rua Victor Rosemberg.
Valor R$ 58.000,0_0

Terreno com 504m2. R. Maria f.
Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. R$ 16.500,00

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

I
LOCAÇÃO RESIDENCIAL

I
I_ Ed_ Aster- 2qtos / 2we e demais dep. R$ 380,00 I_ Ed. Alberto Marangoni . 2qtos / 2we e demais

I dep. R$ 380,00 I
I_ Rio Molha· casa alvenaria, rua Adolfo Puttjer, I

I

409, c/ 04 quartos e demais dep, R$ 450,00

I_ Vila Lenzi . apto, rua Antonio Carlos Ferreira, I
1950, c/ 02 quartos e dernaisdep. R$ 290,00. I'_ Ed, Phoenix· Centro· R. Barão do. Rio Branco,

1480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep.1 '

A partir de R$ 600,00.
I_ Ed. Sehioehet· R. Barão do Rio Branco, Apto c/ I
101 suite + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00 II _ Vila Lenzi . apto Rua Antonio Carlos Ferreira,

1950, c/ 1 qto, s/ garagem. R$ 220,00 I '

_ Ed. Carvalho· Rua Exp. Gumercindo da Silva,
1555, c/ suite + 2 qtos, dep, empregada. R$ 450,00 I
I_ Ed. Amaranthus (próx, Justiça Federal) . Rua I I

Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos e

I demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de R$I
11.100,00 : I- Casa alv. -(João Pessoa) . Rua Manoel Francisco

I da Costa, 2533, c/ 3 qtos e demaisdep. R$ 330,00 I '

I_ Casa alv. (São Luis) . Rua Tereza A. Hrusehka,
I471, c/ 1 suíte c/ hidra. + 2 qtos e demais dep. R$

1470,00 I_ Ed. Prímula (Vila Nova)· Rua ArthurGumz, 475,
I apto c/ 1 qto e demais dep. R$ 300,00 I
I_ Ed. Magnólia (Centro)- Rua Pe. Pedro Franeken, I174, apto c/ suíte + 1 qto e demais dep. R$ 420;00

I LOc'AÇÃO COME.RCIAL
I

"

I. Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, c/ I
140m',1ºandar.R$400,00

I

I I

• Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, c/
I140m', 2Q andar· R$ 350,00

I• Ed. Érica- R',Guilherme Hering, 70· loja térrea, Ic/ 55m'· R$ 300,00

I. Ed. Hortêneia . R. José Emendoerfer, 1549.11
sala térrea- 36m'· R$ 200,00

II. Ed. Tower Center- salas de 101m' a 138m', c/

I garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00 I• Centro Comercial· R .. Mal. Deodoro, 1594·

I salas diversas, c/32m' cada. R$ 280,00/250,00 I
I• Loja térrea- R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ 230m'I· R$1.900,00
I. Sala comi., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 I
a 48m'. R$ 300,00 a R$ 470,00

II. Terreno· Rua 25 de Julho (ao lado campo de

I futebol). R$ 220,00 I• Corupá . sala comercial c/220m'. R: Roberto

IISeidel, 1217.R$1.000,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I. Centro- Casa c/164m'. Terreno c/ 900m'· R_I
I
Mal. Deodoro- R$ 211.000,00 (próp. p/ comercial). IAceito parte pgto, 1 apto central, 3 qtos

I. Casa em alv.' Champagnat- R. Celestino Depine, I
1394. c/200m' de área eonst. c/ suíte + 2 qtos e

Idemais dep.· R$130.000,00

I• Apto, 1 quarto, sala, coz., área de serviço. R: IJorge Lacerda, 169. R$ 32.000,00
I. Vila Lenzi'· sobrado em alv., c/250m' (suíte + 31
I
qtos)· R,'Franeiseo Piermann. R$ 200.000,00 I'• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep.· Três Rios

I do Sul. R$ 35.000,00 I• Amizade· Casa nov,a, alvenaria, c/ suíte, 2 qtos,
I sala estar, copa/cozinha, lavanderia, garagem. I •

I Aceita finan. bancário. R$ 78.000,00 I •
estar/jantar, bwe social, cozinha/ • Vila Lenzi . casa nova, alvenaria. R$ 58.000,00

I. Apto na Rua Bahia, alto c/ suíte + 2 quartos e I
ehur., sacada, área de serviço, c/

I
demais dependências, (sacada c/ churrasqueira). I

•

R$ 62.000,00. "

I. Cond. Res.das Azaléías, terreno c/ 677m'. R$I
38.000,00
I.'casa c/ suíte + ';[qtos, demais dep., piscina, salão I •

I de festas, terreno c/ 800m'- Rua Adilio Esbardelathi, I97. R$175.000,00
•

i I· Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., terreno c/ I
120.000,00 - Entrada de R$ 1680m" Rua MaxWilhelm, 901. R$180.000,00 I

I VENDAS TERRENOS I
I• Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/ 490m'- R$I8.000,00 •

I• Terreno- R. Pe. Aluisio Boeing- Barra do Rio Cerro I- c/ 3.500m' - R$125.000,00
I. Terreno - R. Marajó· Ilha da Figueira- c/ 450m' I
-R$35.000,00 '

I. Terreno em Guaramirim, local nobre para residên .. 1 •

leia. R$ 22.000,00 I :
'I. Terreno e/786m' no Cond. Azaléia- R$ 58.000,00 I �

I CORUPÁ I• Casa de madeira com 136m', 2 anos, 4 quartos, ..
I sala, cozinha, lbwc, I garagern. terrenoeom800m'. I
Bairro Isabel. R$ 38.000,00 II • Casa de alvenaria com 282m', sendo- suíte, 3 •

I quartos e demais dependências. Bairro Centro. R$ I •

145.000,00 (Aceita imóvel em Jaraguá)
I • Casa de alvenaria com 200m', sendo 3 quartos, 2 I
I bwe, lvaga de garagem, terreno com 360m'. Bairro I •

Seminário. R$ 90.000,00
L _I

•

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

c/ 1300m2 e terreno c/ 10.000m2, localizado na BR 280 - Km

84. Corupá (em frente a Marisol). Valor de locação: R$
5.00Ó,00. Valor de venda: R$ 500.000,00.

VILA RAU- sobrado
germinado c/
2qtos, coz., bwc.
Rua Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175
pare. R$119,67 c/
CEF.

LITORAL EM

PiÇARRAS

Apto. nº 303, c/171m2, em,

eonstr.- suíte + 2 qtos, sala

2 vagas de gar.; Prédio e/quadra

poli esportiva, salões de festa-

Rua Nereu Ramos. R$

60.000,00 + fOx R$ 6.000,00

corrigidaspelocub

Se você tem um terem}...

Chegou a vez de construir sua casa!

Construímos sua casa, de acordo com seu

gosto e na medido do seu bolso. Desde, o

projeto até a entrega das chaves. Utilização
do FGTS e financiamento bancário.

Consulte-nos pa�a meiores informações., \

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegotti LIda.
http://www.immenegotti.(hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

\
•

IMOSIIARIA

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

•

I

•

� ==VENDA== 5405 APARTAMENTO - BAEPENDI- R. FRITZ BARTEL, BLOCO:
• 10 - APTO. 21 - 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO,
: LAVANDERIA E GARAGEM.

Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:

48,000.00

==VENDA== 540'9 CASA - JARAGUA ESQUERDO - R. MARIA STINGHEN,63
CASA NO JARAGUÁ ESQUERDO COM 01 SUíTE +01 QUARTO, SALA, COPA,

• ÇOZINHA, LAVANDERIA, CHU�RASQUEIRA E GARAGEM.
Area do terreno 325.00 m2 Area Benfeitorias 93.00 m2 Preço venda:
65,000.00

==VENDA== 5356 TERRENO - TRES RIOS DO SUL - RUA CONRADO
OI ERDEMANN - TERRENO COM 3675 M2;LOCALlZADO NA RUA CONRADO
• ERDEMANN,42,00M FRENTE 45,71FUNDOS 87,50 LADODIREITO. 87,50

�ADO ESQUERDO.
Area do terreno 3,675.00 m2 Preço venda: 110,000.00

==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 COZINHA,
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== 5404 SOBRADO - SAO LUIS - RUA ANTONIO J. MACEDO - •••

IMPERDíVEL ••• LINDO SOBRADO COM 220,00M2 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 AUTOMÓVEL
COMO PARTE PAGAMENTO
Área do terreno 536.16 m2 Área Benfeitorias 220.00 m2 Preço venda: 130,000.00

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

==VENDA== 5398 CASA
SOBRADO
CENTRO

RUA JORGE LACERDA, 515

SOBRADO DE 380,00M2 COM
05 DORMITÓRIOS, 03

! BANHEIROS, 02 SALADAS,
GARAGEM PARA 03 CARROS,
ÁREA DE FESTA, DESPENSA,

ETC ...

Área do terreno 360.00 m2 Área
Benfeitorias 380.00 m2 Preço

venda: 200,000.00

f(�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul

==VENDA== 5421 PREDIO - CENTRO - RUA PRESIDENTE EPITáCIO PESSOA

N;50 - CASA EM ALVENAÁRIA COM 02 PAVIMENTOS CONTENDO 04
APARTAMENTOS A DIVISÃO INTERNA DO APARTAMENTO;03
QUARTOS;SALA;COZINHA;OlBWC;LAVANDERIA.
Área do terreno 798.78 m� Área Benfeitorias 240.00 mz : Preço venda:

400,000.00

•

•

==VENDA== 5418 CASA - BARRA DO RIO CERRO" - RUA N; 1009 - CASA
DE ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDA DE 158M2. 01 SUITE;Ol QUARTO;Ol
BWC;SALA DE VISITA;COPA COZINHA;SALA TV;LAVANDERIA;GARAGEM PARA
DOIS AUTOMO'VEIS;CdURRASQUEIRA.
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 158.00 m2 Preço venda:
54,000.00 )

==VENDA== 5420 TERRENO - AGUA VERDE· RUA ERWINO MENEGOTTI
TERRENO COM 3476,02 M2 FAZENDO FRENTE DE 15,74M. OBS; TERRENO
INREGULAR NA SUA FORMA GEOMÉTRICA.
Área do terreno 3,476.02 m2 Preço venda: 165,000.00

==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, TEI'lRENO

PREPARADO PARA PISCINA, ETC .....
ÓTIMA VISÃO PANORÂMICA

Área do terreno 430.00 m2 Área
Benfeitorias 232.00 m2 Preço

venda: 155,000.00
i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

fil373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - se

rancho@parcimoveis.com.br

ALUGA-SE

Salas Comerciais no Centro Comercial Vilela· Rua Irineu
Vilela Veiga, 135· 'Centro- Guaramirim . R$326,00 (incluso
condomínio e R$276,00 incluso condomínio).

Sala Comercial na Rua 28 de Agosto· Centro- Guaramirim
. Aprox. 300,09m2 . R$1.800,00 • Negociável.

Casa em alvenaria com 2 quartos· 01 bwc • 01 cozinha-
01 sala- 01 lavanderia- 01 garagem· Rua Ermínio Stringari
• Bairro Corticeira- Guaramirim . R$230,00.

Apartamento com 01 quarto· 01 sala· 01 cozinha· 01
bwc . 01 lavanderia . 01 garagem· Rua 28 de Agosto,
1507 • Centro- Guaramirim . R$250,00 + condomínio.

Casa em alvenaria dom 03 quartos- 01 bwc- 01 copa- 01
cozinha· 02 salas· Rua Rui Barbosa, 48 • Vila Rau .

Jaragua do Sul- R$350,00.

•

Sala Comercial na Rua 28 de Agosto, 3395 . Bairro Avaí .

Guaramirim . Aprox. 200,00m2 . R$550,00 (incluso Linha

Telefônica).

. . . •

Cód. 1170 . Casa em alvenaria com 102,40m2 . 02 quartos
. bwc . sala· copa-cozinha • lavandeira· varanda· depó·
sito· Terreno com 370,00m2 . escríturado- Rua dos Atira.
dores· R$40.odo,00 à vlsta- Aceita entrada e saldo deve·
dor 'negociável.

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

\

VENDE-SE.
AVAI- GUARAMIRIM

Cód. 1169· Casa em alvenaria com 01 quarto- 01 bwc· 01

garagem· sala- lavanderta- Terreno com 362,72m2 . Rua
"A" Loteamento Jardim Santa Rita· R$17.000,00 à vista
assume parcelas fixas de R$244,00. Aceita carro como

parte da negociaçao.

Cód. 1166· Casa mista com

165,00m2 . 02 quartos· 01
bwc . 01 garagem· cozinha
• despensa- lavanderia- sala
. área comercial . Terreno
com 392,00m2 Rua

Henrique Friedmann

R$38.000,00 . Negociável
com casa na praia.

Cód. 1108· Tereno
com 400,00m2 .

l n f r ave s t r u t u r a

completa
Fundaçao para uma

edificaçao de
180,00m2· Rua Ex·

pedicionário Olimpio
José Borges· Es
criturado

R$16.000,00 . Ne·

gociável.Cód.897 . Casa mista com

149,60m2 • 03 quartos· 01
bwc . 01 garagem· 01 sala
de estar- 01 sala de jantar-
01 sala de tv • 01 cozinha·
01 área de serviço- 01 chur

rasqueira • varanda . des·

pensa Terreno com

840,00m2 . R$100.000,00 .

Troca-se por casa ou Apar
tamento em Jaragua do Sul.

VENDE-�E
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

Cód. 1057 . Casa
em alvenaria com

80,00m2 . 02 quar
tos· 01 bwc . 01

garagem . sala·
cozinha- lavande·
ria . Terreno com

450,00r'n2 . Rua
Ermínio Stringari .

ITi
R$12.000,00 . Ne- ,

cr
gociável.

n

Cl

"(

• • ••

,

MARIMAR IMOVEIS Fone/Fax: 275-0051 ��
Associação das Imobiliárias

E-mail:.marimar@parcimoveis.com.br

Atendemos de segunda a sexta: 8hs às 12hs e

14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs.

TERRENOS:

rVieir;;;. Ret�3-:-C� área'
, de 600,00m2 próx. a creche, ,

� ,�alor R$ 25.000,00 (neçoci- ,
áveis) .

.. , Barra do Rio Molha· Ret. 11 • ,
•

, Lateral da Rua Ana.Zacko, c/,
774,00m2, na Rua Frederico G.

, Schimitz, (boa visão). Valor R$ ,
25.000,00. (Aceita-se auto- ,móvel e caminhão, como,
parte de pagamento).
Bàeperidi • Ret. 50· Com
área de 11.1 03m2, próx. a

Metalurgica Trapp, a aproxí-
.. rnadarnente '800m da Rua
• Pref. Waldemar Grubba ..

Pussui casa e rancho de ma

deira; lagoas de peixes. Va·
lar R$ 170.000,00

Aluguel
* Sala Comercial com aproxí
madamente 115,00m2• Valor
do Alugyel R$ 385,00 p/rnés.
* Apartamento com suite mais
um dorm1tório e demais de-

• pendências. Valor do AlugueL

LR.!.:50,0�/mê�__ .J
SOBRADOS:

• r
Vila Lala:::-Ret 67:Com área'

, de 240,00m2, com sala comerei- ,
'ai de aproximadamente 40,00m2, ,e residência com 04 dormitórios

, e demais dependências. Valor,
R$ 98.000,00.. (Acerta-se casa,, até R$ 60.000,00, como parte

: Ld!l?a��t� _ ..;_ _ .J

, Amizade· Ref. 70· Casa em

a�,
venaria com 140,OOm2, terren
com 624,00m2• Valor R

,41.000,00. (Aceita casa até R'
L20.000,00� .J

.

r:-------:l

, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, Czerniewicz . Ret. 72 - Casa'
'em alvenaria com 118,00m2, ter-

,reno com 494,00m2• Valor R$

, 85.000,00. (Aceita terreno no.,
LC�niewi�até R.!_20.000,00).J
rB;;"a do Rio Cer;;. Ret. 26.'
, Casa Mista, com 02 dormítóri- ,
, os e demais dependências. ,
Valor R$ 24.000,00, Barra do Rio Cerro= Ret. 62 .]

, Terreno comercial na Berta,
'Weege com 560,00m2, com

, casa em madeira. ValorR$'
,40.000,00. (À aproximada.'
Lm�t:20om da ,Mal�).:.._ .J

Rua Fritz Barte!, 77· SL 03 - Baependi .

Próx. Recreativa Mariso!

,
Vila Len�i. Ret. 48· Com área

,
, de 74, 17m2, 03 dormitórios e ,
, demais dependências. valor,R$ 50.000,00
L .J

SOBRADOS:

SOBRADOS:
r;;-------il

,
,
,
,

.......����........ ,

.. . .'

PLANOS EM ATÉ 120 MESES
P/�rro Q.# co;:Jf�;I.=��o

ap::�:�j/;lttt]J�"Ri t5Ólxt.o� R$ 3ÚOO,OO R$16M2"
RS 20.000;00 Ri 4ll:Ólxt,OO R$ :il4.16;··

.

R$ zs:ooo.oo· R$ oo:l)Oó,Ol)
."

RS 261,70 ..

r:iii:;:;:::;···k�,�:::�::� "�'�:;�':"
CQlffiúíiio O_f'011"* di! pllnln li crMitõ'i'"

, ... Ap(ti a:'çm:!W�AçtiQ, :i:l$ �(;íÚtifj $� r.�retJM;iii f

ti�-�,ÇQf.ÚOc:b!'tt1;)fI&""tl�
__ _

-

.

iIDbmd_a j(jtll�i;�'n1� tcm

Figueira· Guaramirim Ret. 78'
• Construção Mista, com área,de 367,00m2, sendo 04 dormi

tórios, 02 suítes, 03 bwc, de- ,
pendência d� empregada e

demais dependências, pOSS�i'
piscina, área de festas com,
churrasqueira. Valor R$
80.QOO,00. Aceita-se troca por'
um sítio de menor valor ou ,parcelamento.)
L .J

SíTIOS:
·r-------,

, Barra do Rio Molha· Ret. 07· ,
, Com área de 45.000m2, com,
, duas casas em alvenaria; pos.,
sui lagoa de peixe, nascente

, de água, riacho; reílorestamen- ,
'to de eucalipto. Valor R$'
, 75.000,00 (Troca-se por casa).'
, scnroeaer- Ret 71- Com área'
, de 27.500,00m2, pussui uma'
, casa em alvenaria, plantação,
,de palmitos. Valor R$,
L50.000,0':_ .J

, Vila Rau
. Ref. 42 • Com área de ,352,00m", próximo da Unerj, Es-

, colas, Mercados e breve Parque ,
,Idustrial. Ótimo p/ investimentos. ,Valor R$ 95.000,00. Aceita

, como parte de pagamento casa ,
'ou carro até R$ �O.OOO,OO. Ide- ,ai pI investimentos (locação)
.,L .J

SíTIOS:

rTrês RioSdoNorte ·ReUi1

'Com área de 23.400m2, com,50% plana;com nascente de

Lágua.�al�R.!_53.000,00_ .J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODO POVO 7

Circo Imãos Power tem

estréia em Jaraguá do Sul

}ARAGuA DO SUL - Es

treou ontem, às 20 horas, o
Circo Irmãos Power, integra
do por uma família de 10 ir

mãos que herdaram dos pais
a vocação pelo picadeiro e a

ideologia da arte circense.

Esta é a primeira vez que o

Circo Irmãos Power visita

Jaraguá do Sul, mas os artis

tas já são conhecidos do pú
blico devido a participações
em programas de televisão e

filmes, corno o "Saltimban

cos Trapalhões e no progra
ma do Ratinho, na SBT.
A estréia de ontem reu

niu um público, que se en

cantou as acrobacias e mala

barismos em touros. Esta téc
nica foi passada de pai para
filhos, mas atualmente apre
senta, em cada espetáculo,
uma novidade, sempre um

novo desafio. Os animais uti
lizados nunca são os mes

mos. São emprestados por
criadores da cidade onde o

circo está se apresentando.
"Os animais são imprevisíveis

275-3290
371-0058
Ydl1gfi.t'SJlion@u('!:l.cmnbr

I

e uma surpresa pode acon

tecer a qualquermomento",
avisaDidi Power, um dos ar
tistas que participa das toura
das.

Didi Power salienta que
nenhumaviolência é cometi
da com os animais e não são

usados objetos que estimu
lem a ferocidade dos touros.
Durante a tourada são reali
zados saltos acrobáticos so-

�

.

bre o lombo do animal, pe-
gas, montarias em pelo e de
safios frente a frente, mos
trando a destreza dos Powers

"Quanto mais bravo o ani

mal, melhor para o espetá
culo, conclui Didi,

O Circo Irmãos Power

existe há 40 anos e foi fun
dado pelo toureiro Didi

Powet, antes chamado de
Circo de Touros Novo Mé

xico. O patriarca da família

fazia apresentações por todo
o país com o espetáculo co

nhecido como pano de

roda, ou seja, circo sem co

bertura de lona.

Artigo$, em fíose lãs, Bíquínls.
MaIôs. fítness (academia)

• ••• •••

f�"!�Noite.' da
"l:úlinária Alemã

com Buffet.

Musica ab vivo cf Carla e Ketlin

Aberto de Qua Sâbado para r,
Sábados Do e feriados para a fT)pço com buffet
EspeCiali café colonial. só

"

omenda!!!
Reservas 5, Casamentos e Reu 376-1084

En:ere�o: .1kl'l1 da R{)dovlil SC416 (Jilfaguá do Sul - Pomerode) SOam
ii 'abrida da C/lOco/eite.•Estrada Geral Aurora si nO, Rio Cerro II

IUNJCIATIVA: ENCONTRO REALIZADO NA QUINTA -FEIRA, EM GARAMIRIM, REUNIU 13 ASSOCIAÇÕES

Apaesda regiãoNordeste de se
discutiram dificuldades do setor

GUARAMIRIM - Como

superar os problemas de
inclusão que ainda existem
na sociedade em relação
ao portador de deficiência
foi um dos pontos discu

tidos durante à reunião
bimestral da Delegacia
Nordeste das Associações
de Pais Amigos dos Ex

cepcionais, ocorrida du
rante todo o dia da última

quinta-feira, na sede Soci

edade Diana, em Gua

ramirim. Participaram do
encontro representantes de
13 associações num total

aproximado de 50 pesso
as, entre dirigentes de

Apaes, diretores, peda
gogos e técnicos. Todos
relataram suas experiênci
as positivas e negativas.

De acordo com a di
retora da Escola Especial
Maria Malutta e ar ti

culadora da Delegacia
Nordeste, Lucila Miche

luzzi, o objetivo dessas reu

niões é justamente que to
dos busquem, de forma

conjunta, a solução dos

problemas. "Temos, os

m�smo objetivos e traba-

Encontro reuniu represetantes de l3 associações
\

lhamas pela mesma causa.

Então é importante que
todas as Apaes atuem em

um mesmo sentido", argu-
'menta Lucila, que cita

como exemplo a luta pela
inclusão na Lei Orgânica
de cada município um re

passe mensal de verbas.

Ainda de acordo com

a diretora Lucila, outro fa

tor em comum entre to

das as Apaes é a luta pela
inclusão dos excepcionais
na'escola regular. Segundo
Lucila, a lei garante a pre
sença física do excepcional

A idéia, de acordo
com o técnico em cultu

ra Sérgio Pedrotti, é di
vulgar os artista e grupos
da cidade em contado
direto com o público;
buscando a identidade
cultural da cidade de

Jaraguá do Sul. O tema

central deste ano do Pro

jeto Cultura em Movi-'
menta é um chamamen
to para despertar da co

munidade para o impor
tante momento cultural

que hoje Jaraguá do Sul

na escola de ensino regu
lar, mas não oferece pro
fessor especializado no as

sunto nem equipamentos
pedagógicos que ajudem
no desenvolvimento do

portador de deficiência.
Lucila lamenta a situação
da Escola Especial de

Guaramirim, que não con
ta com a parceria do setor

de educação no sentido de

permitira continuidade do
programa que tinha pro
fessor especial itinerante;
que dava assessoria nas es

colas de ensino regular que

vive.Com'o lema "Acor

da Pra Cultura" os artis

tas buscarão um contato

próximo com o público .

As escolas públicas e

particulares de Jaraguá do
Sul estão sendo convida
das a participar, com

ações culturais, apresenta
ções diversas, manifesta
ções e produção sUltural
e artística que está sendo
desenvolvida no ambien

te escolar, mostrando ao

grande público.
O lançamento oficial

tinha alunos excepcionais.
Em relação a Escola

Especial de Guaramirim,
Lucila informa que são 70

alunos das mais variadas

idades, sendo que o mais
velho tem 54 anos de ida

de. A diretoria da Escola

Especial Maria Malu tta

tem equipe técnica comple
ta, mas carece de uma sede

mais estruturada. A nova

sede, orçada em R$ 250

mil, já está com a metade

concluída, mas ainda fal-
,

tam cerca de R4 160 mil

para a conclusão da obra.

Cultura emMovimento agita público deJaraguá do Sul
será na terça-feira, às

20h30, naAcijs ('Associa
ção Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), após a

apresentação do espetácu
lo "Capeta, Saci e São

Gonçalo", com Paulo

Freire, violeiro e contador
decausos. Ehe espetáculo
faz parte do Baú de His

tórias - Círculo Catarinense
de Narrativas doi Sesc,
com apoio da Unimed. A

entrada é franca. Também
haverá apresentação às 16

e às 19 horas.

]ARAGuA DO SUL -

, Diversas instituições que
têm atividades culturais e

grupos de música, teatro,
dança, artes plásticas, li
teratura, bandas, corais,
orquestras, entre outras

manifestações artísticas,
em parceria com o Sesc (
Serviço Social do Co

mércio) estão promoven-
,

do o Projeto Cultura em

Movimento, nos dias 10

a 15 de junho, com apre
sentações artísticas em di

versos locais da cidade:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALECIMENTOS

SÁBADO 7 de junho de 20

ILEVANTAMENTO: VARA DO TRABALHO REÚNE CERCA DE 2,1 MIL PROCESSOS PARA EXECUÇÃO
, ,

Vice-Presidente do Tribunal
do Trabalho examina processos
]ARAGuA DO SUL -

Compareceu na última

quarta - feira e permaneceu
até ontem na Vara do Tra
balho de Jaraguá do Sul, o
vice-presidente do Tribu
nal do Trabalho, o juiz
Carlos Alberto Godoy
Ilha, em função corre

gedora, para examinar os

processos por amostragem
em todas as fases em que
se encontra. É um sistema

de correições anuais, apli
cado em todas as varas do

Estado, a 'fim de verificar
as regularidades dos pro
cedimentos. De acordo
com o juiz, o Município
tem um número muito

grande de processos em

fase de execução, cerca de

2.160 e em .andamento,
somam-se 768 processos.
"Isso significa que uma cri

se enfrentada pelas empre
sas que não estão conse

guindo cumprir as decisões
judiciais", explica.

O levantamento can-

o cluiu ainda que no ano pas
sado, 1,2mil processos pas
saram pela Vara do' traba

lho sendo soluciona

dos991. Somente até maio)

Juiz Carlos Alberto Godoy Ilha

deste ano, computou-se a

entrada de 609 p'Focessos,
o que representa um acrés
cimo em torno de 20% no

número de reclamatórias
.

trabalhistas.

De acordo com o juiz
Carlos, está prevista a cria

ção de uma segunda vara

em Jaraguá do Sul desde
1999. Acontece que a par
tir de 1992 não são criadas
Varas do Trabalho no Bra-

si1. Havia um projeto na

Câmara dos Deputados
para a criação de 269 Va

ras sendo 10 em Santa

Catarina. No entanto, re

presentantes do PT na Câ
mara retiraram da pauta
das decisões projetos que
cnavam cargos ou que au

mentavam despesas, eis o

motivo da paralisação.
O juiz também des

mistifica a informaçãode

que a justiça do trabalho

privilegia "sempre" o tra

balhador, em detrimento
do empregador. "De todas
as reclamatórias trabalhis
tas, cerca de 30% são to

talmente improcedentes
(pedido do autor infunda

do), sendo que os proces
so julgados totalmente

procedentes não ultrapas
sam de 20%", avalia acres
centando que, uma das van

tagens que aJustiça do Tra
balho proporciona é, sem

'

dúvida nenhuma, a cele

ridade, uma vez que os

processos são julgados em

menos de 100 dias.
REFORMA - A CLT

(Consolidação das Leis

Trabalhistas), existente há

60 anos, vem sendo
flexibilizada constantemen

te, sendo o juiz. Todos os

ano há duas, três ou qua
tro leis que alteram artigos
da CLT. A maior necessi

dade de reforma, diz res

peito a posição sindical, ou

seja, deve haver especi
ficações quanto a regula
mentação e funcionamen
to dos sindicatos. {JULIANA

I

ERTHAL} \

Alunos realizam trabalho em alusão aoMeio Ambiente
]ARAGuA DO SUL -

Em comemoração ao Dia

Mundial do Meio Ambi
ente, comemorado na úl

tima quinta-feira, professo
res da Escola Guilherme

Hanemann desenvolveram
com os alunos da pré-es
cola, 10 e 20 séries, vários
tipos de brinquedos com

material reciclável, tais.

como, boliche, pimbolim,
jogo/de argola, vai e vem

e pé de lata. O resultado

foi brinquedos criativos

que proporclOnaram mui

ta animação nas aulas. É
saber que objetos que se

ria inutilizados agora, pode
até mesmo fazer pessoas
felizes.

De acordo com a

professora de Educação
Física, Geisa Simone

César Junkes

Criéll1Çél<; da � série aproveitando os brinquedos confeccionados

Galina, os alunos além de

estar criando objetos que

podem substituir os atu

ais e modernos brinque
dos, estão, simultanea

mente, estimulando a co-

ordenação motora, agili
dade, destreza e equilí
brio. "As professoras
também trabalharam o

assunto da importância
da preservação do Meio

Ambiente em sala de aula, .

orientando os alunos para
a perpetuação da espécie
por meio de atitudes lou

váveis, como por exem

plo, contribuir para a se

leção de lixo para a

reciclagem.
A Prefeitura Municipal

iniciou em meio a Progra
ma de Coleta Seletiva nos

Bairros, a fim de propor
cionar melhorescondições
de trabalho pata os ca

tadores, que agora traba

lham com luvas e em local

propício para a separação.
-

Outro objetivo, e senão o

mais importante, é o desti
no e reaproveitamento do

lixo, proporcionado inú

meras vantagens econômi
cas e principalmente a na

tureza, NE}

Faleceu às 5:15 horas de 6/6 a Senhora Victon
Katscharowski com idade de 82 anos, deixand
enlutados 2 filhas 2 enros 9 netos 11 bisnetos
2 irmãos e demais parentes e amigos. O sepultament
foi realizado em 7/6 às 8:30 horas, saíndo o féretro di
Igreja Nossa Senhora do Rosário seguindo parai
Cemitério Santo Estevão.

Faleceu às 22:00 horas de 5/6 a Senhora Irma Pau i I

Foister com idade de 86 anos, deixando enlutadoso'
filhos, 1 filha. 2 noras. netos. bisnetos e demilll
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado erro

6/6 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Apostol�
Thiago seguindo para o Cemitério Tres Rios do No� 1

Faleceu às 13:15 horas de 5/6 a Senhora Enete Sasse
com idade de 45 anos, deixando enlutados sua mãe,
1 filha. 1 irmão. 2 irmãs. cunhados e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 6/6 às
10:00 horas, saíndo o féretro da sua residenciô
seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 12:30 horas de 5/6 o Senhor Ernestos
Theilecker com idade de 83 anos, deixando enlutados
4 filhos. 4 noras. 8 netos, 6 bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em s

6/6 às 10:00 horas, saíndo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Tres Rios d9 Norte.

Rosân�ela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros

Há mais de 25 anos em Jara�uá do Sul e Região
Alende de 2- a Sáb. apÓs às 17horas cl hora marcada pelO leI. 371-8lOI

IN.FORMATIVO ..iPAROQUIAL 24 e 25/;

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
19hOO - Matriz

17h30 - S, Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz
19h30 -..-Perpétuo Socorro
19hOO - São Francisco de Assis

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
08h30 - Molha
19hOO -Matriz

NOSSAMENSAGEM

'\\Todos ficaram cheios do Espírito Santo e

começaram falar"

o Espírito de Deus é comunicado porque por sua

ação leva os dlcipulos a compreender a

verdaderevelada por Jesus. ele é a força viva que
orienta os passos do povo aquela comunhão, que
sinaliza o reino de Deus. Por isso, a linguagem do

Espírito do amor. Pelo amor todos os seres humanal
chegam à concórdia. Pelo amor os corações se abrem
ao perdão. No amor, as pessoas se respeitam na

pluralidade de culturas e raças. Na confusão de

línguas e interesses, o
A aio:

, Espírito do Ressuscitado
conduz todos os seres

humanos à mutua com

preensão. Assim, pelos
dons do espírito dados à

Igreja no Pentecostes, os
cristãos e cristãs são
animados a falar a

linguagem universal do

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro e
da Fonseca, 429 . Sala 105
Ed. Florença- 1" andar ,

Fones: (047) 371-1�amor.
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unos fazem passeata
rn favor da natureza

\

}ARAGUÁDO SUL-Alunos
Escola JaragUá 84 realiza

ontem à tarde uma pas
ta pelas ruas do bairro

mo forma de mostrar a

egração da escola e da co

'dade na luta pela preser
çào do 'meio ambiente.

� unidos de faixas, cartazes,
� ões e coloridos e vestindo

pas caracterizadas, os cer

de 120 estudantes do ensi

fundamental mostraram
a comunidade que não

'0 dispostos a tolerar a de

dação ambiental.
De acordo com a

ervisora de ensino, profes
MarcileneCampregher, o

.

unto meio ambiente tem

o bem explorado em to-

das as disciplinas, o que tem

resultado em processo de

conscienrização dos alunos e

também de suas famílias.
"Nosso objetivo é enfocar
não apenas a necessidade de

preservar anatureza,mas tam
bém os relacionamentos, as

amizades e às pessoas", expli
caMarcilene.

Para o aluno da 3° série do
ensino fundamental, Jéferson
Evangelista, 8 anos, anatureza é
como uma fabrica, que somen
te produz coisas necessárias e

boas para as pessoas. ']\nature
za é fabulosa", define o garoto.

.

Na avaliação de Jerison Alex

Colaço Pinto, 8 anos e aluno da
3° série, preservar o meio am

biente "émuito importante".
I.

"UMA BOA ll'DUCAÇÃO É' O
CAMINHO MAIS CERTO DE

}<()RNECER À SOCIEDADE BONS
.cIDADÃOS". (CHAMPAGNAT)

AVIDADE SÃOMARCELINO
CHAMPAGNAT

MARlSTAA SERVIÇO DAVIDA

GERAL CORREIº,DQXQYQ1

CONSCIENTIZAÇÃO: SEMINÁRIO DISCUTE IMPACTO DA AGROINDÚSTRIA NO MEIO AMBIENTE

•

devem seProdutores rururs

adequar á legislação ambiental
]ARAGUÁ DO SUL - "O

agricultor não é bandido e

precisa de, apoio". A afir

mação é do promotor de

justiça e coordenador do

Centro de Apoio do Meio

Ambiente de Santa Catarina,
Alexandre Hercula�o
Abreu. Ele esteve ontem em

Jaraguá do Sul para partici
par do, 10 Seminário sobre

Meio Ambiente e Produção
Agrop'ecuária no Norte

Catarinense, promovido
pelo gabinete regional do
deputado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva e

coordenado pelo assessor

de Movimentos Sociais,
Charles Longhi.

Na avaliação do pro
motor de justiça, 95% dos

J

agricultores de Santa Catari-
.

na está produzindo em de

sacordo com a legislação
ambiental. "Mas nem por
isso podemos tratar o agri
cultor como um criminoso,
um bandido. O que precisa
ser feito é informar aos inte

ressados e buscar soluções

Champagngt nasceu em '20 de maio de 1789
na cidade de Marlhes na França e faleceu em
06 de junh<:?_de 1840. Sua vida foi breve, mas
intensa, pois, viveu numa época
particularmente agitada da história da França

o século XVIII chamado de "século das luzes" em que o sistema
ucacional atingia apenas as grandes cidades.
uando tinha 14 anos de idade, um padre visita a aldeia chamando os

0veri�. Marcelino se sente chamado por Deus e resolve seguir sua

sacerdotal. Champagnat,molda-se pelo pai epelámãe, quando
.

.

e abraçar o sacerdócio, trabalhando com afinco e persistência para
ar o lado negativo de seu temperamento, demonstrar bom caráter

adquirir as virtudes cristãs, elementos que serão preciosos na missão
e educador, que tinha como princípio a bondade e o amor para com
s outros, especialmente para com as crianças.
pnmeira escola em Marlhes, data de 1817 e a partir dai, os Maristas

.

expandem progressivamente por toda a França e por o�tros países,
ando sempre o trabalho educacional a uma efetiva integração com as

mumdades que abraçam.
0Je, os IrmãosMaristas são presença em 74 países.NoBrasil, chegaram
1897, se espalhando por todo o território nacional, contribuindo

�ao desenvolvimento e .evangelização das comunidades que atendem.
ao Marcelino Champagnat não escreveu obras de pedagogia, mas
ndou uma família de educadores e consagrou a vida a prepará-los
ara a missão e aperfeiçoá-los no apostolado da educação.
01 sob. os olhares maternos de Maria, que Champagnat empreendeu
a obra colocando toda sua confiança nela. Maria, dizia ele, "tudo fez
tre nós" e não duvidou em chamá-la de "Boa Mãe". É desta terna

eVoção àMaria que surgiu o lema dos Irmãos Maristas: 'Tudo aJesus
�r Mana, tudo a Maria para Jesus". E é, também, de Maria que
atnpagnat se inspirou para dar à sua obra o nome de "Irmãos Maristas"

Canonização .

oMarcelino Charripagnat foi beatificado pelo papa PioXII no dia 29 de
ode 1955, e canonizado porJoão Paulo II no dia 18 de abril de 1999.

ill1Ulagre - A canonização se deu por causa da cura, considerada

97:grosa, �e um Irmão Marista que sofria de câncer. Em julho de

oU'
° Irmao Heriberto Weber desenvolvia suas atividades apostólicas

fo
rUgtlal, quando foi atingido, em maio daquele ano, por altas febres

ri
ttes dores na coluna vertebral. O diagnóstico dos médicos: neoplasia
:ava desconhecida, com metástase nos pulmões. O Ir. Heriberto
wa desenganado.lo d'

Itrn -

la 13 de julho, a pedido do, Irmão Provincial do Uruguaí, os
inte:os � Provincia e seus alunos iniciaram uma novena para pedir a
No ;e�saodo beato Marcelino Champagnat na cura do Ir. Heriberto.

e irn
n da novena, a 26 de Julho, o enfermo sentiu umamelhora súbita
preVIsível A dido I

. s ra ografias feitas nessa data revelaram que os sinais

, curae�a haVlan: desaparecido. Após um longo processo burocrático,
I ConSiderada milagrosa pela Igreja no dia 2 de Junho de 1998.

Fotos: Cesar Junkes

. Promotor Alexandre Abreu disse que maioria não conhece a legislação

alternativas, caso contrário, o

negócio pe acabar com as

nha menos que um salário dOMeio Ambiente e Recur
rllínimo. "A atual legislação sosNaturai Renováveis) Luiz

propriedades pequenas", ambiental está inviabilizando

alerta .o promotor. a pequena propriedade ru-

Ainda de acordo com -, ralo As leis foram feitas sem

Fernando Trein, afirma que
é histórico o não cumpri
mento da legislação, especi
almente em áreas de preser

vação permanente. Ele res

salta que atualmente, Santa
Catarina tem 75% de cober

tura florestal e se caso a le

gislação tivesse sido cum

prida, essa 'cobertura' seria,
no mínimo, de 350/0.

\

Abreu, o pior caminho se-

ria o da omissão, situação
considerada inconcebível

diante da realidade atual. Se

gundo o promotor, a situa

ção do_ pequeno agricultor
já está suficientemente críti

ca, sendo que 41% deles ga-

nenhuma discussão prévia",
afirma Abreu, e cita como

exemplo a distância para

plantio nas margens dos rios,
que era de 5 metros e pas
sou para 30' metros.

Já o analista ambiental do
Ibama ( Instituto Brasileiro

I

Colaborador é incentivado a preservarmeio ambiente
]ARAGUÁ DO SUL � A

empresa Duas Rodas mon

tou uma exposição no re

feitório da empresa com to

dosas dados e exemplos do,
trabalho que vem sendo de

senvolvido dentro do Pro

gr,illlla de Gestão Ambien

tal. A exposição mostra a

evolução do programa, que
tem por meta a economia

de energia, de água tratada,
de papel e a redução de

dejetos recicláveis e não

recicláveis. A exposição é

uma forma de chamar a

atenção para o programa de
Gestão Ambiental da em

presa e incentivar o colabo

rador a sempre buscar a pre-
-, servação do meio ambien

te. através de atitudes muitas
vezes aparentemente sim-

Jairo Martins mostra a exposição sobre Gestão Ambiental

pIes, como fechar bem a tor- a empresa tem certificado

neira, desligar os computa- ISSO 1401, concedido

dores', comunicar-se via para quem desenvolve

Intranet e apagar as luzes. programas de proteção e

De acordo com o ana- preservação do meio am-

lista da Qualidade da Duas biente que atendam a legis-
Rodas,]airo Leite Martins, lação em nível11"\unicipa�,

estadual e federal, ''A ges
tão ambiental bem prati
cada demonstra a respon
sabilidade social da em

presa", define a gerente da

Garantia da Qualidade,
Cristina Tazinaffo.
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FIICAUTELA: DELEGADO ALERTA QUE AS PESSOAS TÊM DE SE ATENTAR À COR E À TEXTVRA DA NOTA

___S_�BADO, 7 de junho de 2

Presa a dupla que repassava
cédulas falsas de R$ 20,00

]ARAGuA DO SUL - A

Policia Militar prendeu em

flagrante na tarde de quin
ta-feira, por volta das

14h30, dois jaraguaenses
- sendo um menor -

por estarem repassando
notas falsas em estabeleci

mento comercial da cida

de. O proprietário de uma

lanchonete localizada na

Rua Irmão Leandro des

confiou de uma cédula de

R$ 20,00 e comunicou a

polícia, O pintor Ivomar
Denker, 20 anos, e o me

nor C.E.S., 16, tentaram

fugir do local a pé, mas
foram pegos logo em se

guida e encaminhados à

Delegacia de Policia Civil

de Jaraguá do Sul.

Depois de ouvidos e

vistoriados, foram encon

tradas mais 19 notas de R$
20,00 com a dupla. "Eles
provavelmente compra
ram a cédula falta de outra

pessoa, pagaram R$ 40,00
por quatro ou cinco notas.

Delegado Ribeiro encontrou 19 notas falsas com os acusados

Depois efetuavam com

pras com valor baixo para
conseguirem troco e ga-

rantirem o lucro", explica
o delegado responsável
pela investigação deste

, J

caso, U riel Ribeiro. Ele

conta que o comerciante

percebeu que o dinheiro
não era verdadeiro pela
textura do papel, que era

mais lisa, e pelo cordão de

segurança, que não apre
sentava os desenhos, mas
apenas uns brilhos. ''As pes
soas têm de estar bem

atentas com a cor do di

nheiro, com a qualidade do
papel, porque as notas fal

sas são escanedas e impres
sas em máquinas boas, que
podem confundir qualquer
um", alerta.

O menor, que já apre
sentava passagem pela po
licia, foi ouvido e liberado

ao responsável legal e
J

aguarda comunicado do

Ministério Público. O pin
tor foi levado ao Presídio

Municipal, onde aguarda
julgamento. Ele vai respon
der inquérito policial por
crime de moeda falsa, po
dendo pegar de 3 a 12 anos

de cadeia. (FABIANE RIBAS)

Colégio Marista São Luis vence Escolar de Futsal
]ARAGuA DO SUL - O

Colégio Marista São Luís

é campeão do Festival Es

colar Masculino de Futsal/
2003, que envolveu 13

equipes de 12 instituições
de ensino em 23 jogos dis
putados de terça a quinta
feira desta semana (3 a 5/
06), nos ginásios de espor-

tes da Arsepum (Associa
ção Recreativa dos Servi

dores Públicos Munici

pais) e .Arthur Müller. O
São Luís conquistou o tí

tulo ao vencer a final pelo
placar de 5 x O sobre a

IEscola de Ensino Básico

João Romário Moreira,
segundo colocado da

competição. Já o terceiro

Iugar ficou com o Colé

gio Evangélico Jaraguá, I

ganhou da Escola Muni

cipal de Ensino Funda

mental Machado de Assis
na cobrança de penalida
des (3 x 1), depois de

empatarem em dois gols
no tempo regulamentar.

Promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), o evento reu

niu 152 alunos com idade

até 1 i anos e matriculados

em estabelecimentos de

ensino das redes munici

pal, estadual e particular
com sede na cidade de

Jaraguá do Sul.

SC ficou em segundo lugar geral nosJogos Abertos
\

FLORIANÓPOLIS -

Com uma boa participa
ção no atletismo, judô e

\ natação e os resultados do

basquete ehandebol, a re
presentação de Santa
Catarina na décima segun
da edição dos Jogo s

Abertos Brasileiros, en-
'

cerrada na quarta-feira,
em Poços de Caldas, ter
minou em segundo lugar,
duas posições acima da

competição do ano pas
sado em Toledo, no Pa-

raná. São Paulo ficou

campeã, com 100 pontos,
Santa Catarina vice-cam

peã, com 74, e Rio de Ja
neiro, com 69 pontos.

O Rio perdeu o segun
do lugar para Santa
Catarina por causa de um

problema mecânico com

q ônibus do basquete mas
culino. A equipe de

Teresópolis acabou che

gando atrasada para o

jogo com São Caetano na

disputa pelo terceiro lu-

gar, perdendo porwo A

comissão organizadora
puniu o Rio com elimina

ção da modalidade, o que
beneficiou a classificação
de Santa Catarina na pon
tuação geral. Os dirigen-

,
tes do Rio de Janeiro ain

da pretendem recorrer da

decisão dos organizado
res.

Nas modalidades co

letivas os grandes desta

ques catarinenses foram o

basquete de Lages, .no fe-

minino
I

e masculino, e o

handebol masculino de

Itaja.
Esta edição dos Jogos

Abertos Brasileiros teve a
,

participação de Santa

Catarina, Paraná, Rio

Grande do Sul, São Pau

lo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e do município
sede. A décima terceira

edição deve ser realizada
em Bento Gonçalves, Rio
Grande do Sul, de 21 a 26
de maio do próximo ano.

De outro planeta
POR FLÁVIO GOMES

Não sei bem a razão, mas uma frase de,Ayrton S
ficou muito marcada pelos idos de 1992, creio, lo

que estava para mudar de equipe. Ayrton percebia
,pormelhor que fosse, e olhaque ele era bom pra chu
não te�ia como derrotar a Williams que, segundo
tinha um carro "de outro planeta".
"Carro de outro planeta" acabou virando a melhor

finição do FW-qualquer-c,oisa, esqueço-me desses
meros, tem uns negócios que nunca lembro direito, co

,
modelo de carro de F-I, enredo de escola de, sam
nome de ator, confundo sempre Mel Gibson com Br

Willis, Keanu Reeves com Tom Hanks.

Mas isso não vem ao caso.

Na época nem achei multo original, dizer que algoi
outro planeta é um clichê, vale para qualquer pore

por que não valeria também para um carro de Fór
1? Mas pegou, e vira e mexe alguém recorre à expres
como se ela tivesse sido cunhada por Senna, que ap
a emprestou do senso-comum.

Assim, a Ferrari do ano passado virou de outro pia
"como dizia Senna daWilliams do Prost e do Mans

e também a McLaren do Hakkinen, e a mesma Wil'
do Hill e do Villeneuve, e haja falta de criatividade
dizer que um carro é bom.

,

E eis que 'a Ferrari, segunda-feira, manda para Marte

pinguinha da tinta vermelha que usa para pintar s

máquinas mirabolantes, e faz a maior propaganda,
dentro de um minúsculo globo de cristal com dois:

tímetros de diâmetro, "capaz de suportar tempera
entre -15 e +40°C", de acordo com a equipe. Pend
ram o globo na sonda da Agência Espacial Euro
que chega a Marte no Natal.
É do tamanho de uma bola de gude.
O tipo de pesquisa que se faz a partir de uma boba
dessas eu não sei, se é para avaliar tinta nessas ternpes
ras, eu emprestaria meu freezer e meu forno, não p
sava ir até Marte. Mas foi, e a Ferrari virou de ou

r

I

e

planeta.
Afinal, eis aí o carro de que Senna falava. Para ai '

seria melhor que no lugar da tinta mandass
Schumacher. Mas essa é outra história, deixa para o

dia.

FISICHEUA DIZ É FÁCIL GUIAR EM MONTREAL
Para conseguir um bom resultado no GP do Canj

próxima etapa do Mundial, Giancarlo Fisichella ap
no bom 'retrospecto e em sua facilidade em guiar
Montreal. O piloto italiano disputou sete corridas
circuito Gilles Villeneúve. Pontuou em cinco delas,c

seguindo quatro vezes ir ao pódio. Em 1997, em

primeira pela Jordan, Fisichella terminou a prova
terceiro lugar. "Eu não sei a razão, mas sempre VOU

nesta prova", disse o piloto da Jordan. "É fácil
mim achar o limite do carro em Montreal. Além di

eu realmente gosto do clima da cidade e normalmen
um bom fim de semana", completou.

FIRMAN GOSTA DE APRENDER TRAÇADOS
Uma das maiores dificuldades para pilotos est�ea11t
razão de prazer para o inglês Ralph Firman. O pilotO
Jordan gosta de guiar em pistas que não conhece, co,

é o caso do circuito Gilles Villeneuve, local da pró�
etapa do Mundial, o GP do Canadá. "Estou a11SI,
pois é sempre gostoso aprender traçados novos", di

"Eu conheço a pista apenas pela TV, mas me pai
interessante por ter alguns pontos bons de ultrara
gem", completou.
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I MARCAS A: TRÊS PILOTOS DE JARAGUÁ DO SUL COMPETEM NA CATEGORIA ELITE DO CATARINENSEbertas inscrições aoCircuito
terescolar de Natação Jaraguaenses vão em busca da

.liderança no automobilismo
ARAGUÁ 00 SUL - As

rições para a segunda
ado 4°Circuito Interes

a
r de Natação - 60 Tro

lU ErnallÍ Volpi Coitinho
:0

o abertas até o próximo
18 das 7h30min às

,

)r 30min e das 13h às 17h,
:s egunda a sexta-feira, na
c

dação Municipal de Es
tes. A diretora de Pro-

ções de Eventos/PME,
'de Mosca, lembra que a

petição é destinada a es

ntes com idade entre 8

anos (nascidos de 1989

'95), os quais devem ser

ritos pela direção do es

lecimento de ensino em

estãomatriculados, po
do cada atleta participar ,

té duas modalidades,
O congresso técnico da

petição está .marcado
as 14h do dia 26 deste

, no auditório da Esco
izard Idiomas. Prorno

pela FME, em parce
om a Associação Jara-

guaense dos Incentivadores
da Natação Competitiva'
(Ajinc), o evento será reali
zado em 10 de julho, a par
tir das 8h, na piscina da So
ciedade Desportiva Acarai.
Cleide explica que o Circui

to Interescolar de Natação
é disputado em três etapas,
com todos os nadadores re
cebendo medalhas de parti
cipação. As medalhas de

campeão, de vice e de ter

ceiro colocado de cada ca

tegoria serão entregues so

mente na última fase, con
templando os competido
res que somarem o maior

número de pontos nas três

participações. Omesmo cri

tério de pontuação definirá
a classificação das escolas

pela disputa do Troféu
Ernani Volpi Coitinho, Já o
estabelecimento de ensino

que tiver o maior número

de nadadores inscritos no

Circuito ganhará o Troféu
Incentivador.

quebras, batidas, capo
tamentos. A pista ainda não
estábem compactada.ape
sar de terem colocado bar

ro nas partes mais críticas.

Acho que o espetáculo não
será o mesmo, mas as difi

culdades serão para to

dos", diz.
Dirceu Rausis tem a

mesma linha de raciocínio

que Bogo com relação à

qualidade da pista, mas está
confiante, pois o carro pas
sou por algumas melhorias.
"O mecânico fez uma Te

visão minuciosa para evi

tar quebras, além, de rnu

.dar a suspensão", conÍ:� o

piloto, que está na 7" posi
ção na Marcas A.'

"

Hoje pela manhã co

meçam os treinos livres, à
tarde, prosseguem as to

madas de tempo e o

warmup acontece amanhã,
a partir das 9 horas.

(FABIANE RIBAS)

]ARAGuA DO SUL -

Os motores vão roncar

no autódromo de J0-
inville neste final de sema

na durante a quinta etapa
do Campeonato Catari

nense de Automobilismo.

Aproximadamente 80 pi
lotos de diversas cidades

do Estado vão participai:
do evento, disputando nas

categorias Marcas A, B,
,

Novatos e Stock Caro Os

jaraguaenses Raulino Kreis
Junior, Dirceu Rausis e

Douglas Bogo vão de-

,

fender o Município na ca- judicou um pouco o de- ,

tegoria elite da competi- sernpenho.Mas os respon-
ção, Marcas A. sáveis pelo local fizeram

I
Na opinião de Kreis uma reestruturação e acre-

Júnior, a pista de Joinville' dito que as condições es

é, re�ativaí:ritntê ,i:,ápid'a. tarão .rnelhor para eS,tl=' fi

''An� p�ssj{cfó ,;foi ,'Eeiliza- I, 'llal' de semana", co��ider�
da a primeira ;prova válida' -;3 'piióió. Na' clàssificaçâci
pelo cararinense naquele !geralda.Mar,cas ÂfMiéfl:(;1
autódromo e tinha bastao- Giuste, de Joaçaba, 'está na

te buraco, por ser um piso liderança; com :34, seguido
mú1t� ar�n\osol o qi� pre- ,de Leomar Feh.�íc�, \:orn

�, '�",

Cesar Junkes

Veículo passou por revisão minuciosa para evitar quebra

29 e Kreis Junior, com 28.

O piloto Douglas
Boga vai correr este final

de semana em busca da

vice-liderança do campeo
nato, mas questiona a qua
lidade da pista, devido às'

chuvas dos últimos dias.

''Acredito que o piso está

esburacado, tomando por
base as prova do ano pas-

,

sado, o que pode gerar

OS ESCOLARES DE INVERNO
undação Municipal de Esportes está recebendo

crições para os Jogos Escolares de Inverno 2003 até o

'ximo dia 13, de segunda a sexta-feira. Destinado a

:n
dantes com idade a partir de 15 anos, o evento

tecerá de 27 de junho a 6 de julho, envolvendo disputas
modalidades de basquete, futsal, handebol, tênis demesa,
ei e xadrez, todas nos naipes masculino e feminino.

"
\

In$çtições"pâfa� I_J@-h��f:trioball encerram segunda-feira
,
.', -_

-

··i.".
-', _'.,_

'. f. '\ r

]ARAGtJA D,.O, Sur, t=: prevista para; qs dias 15

As inscrições 'para ii, si-; e 1cí' deste mê�,',____2 têm

gunda edição do Uni-' "eXpect-a�iva'§e, réunir
med Trioball podem ser aproximadamente. 'cem
efetuadas até segunda- trios, vindos das cidades

feira, às 18 horas, no Co- da microrregião do Vale

légio Marista SãoLuiz. O do Itapocu. "Ano passa-
valor é de R$ 1,00 por do nós envolvemos cer-

trio, que será destinado à ca de 220 adeptos desta

premiação. Os organiza- modalidade esportiva e,

dores da competição - para este ano, esperamos

do este trabalho tarn

bém para oportunizar
que os atletas dos pólos
participem de competi
ções e se motivem mais

no e sp or r e ", salienta

Schiochet. Ao todo, o
,

Município conta com 14 "

pólos, envolvendo uma

média de 850 estudantes.

(FR)

contar com número mai

or pela receptividade das

pessoas com o basque
te", diz Airton Schiochet,
um dos organizadores.

Os atletas irão com

petir nas categorias 10

anos (nascidos em

1993), 11 anos (1992),
12anos (1991) e 13anos

(1990). "Estamos fazen-

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe
povo, que conhece
ao seu Deus se

na
ftornará .orfe

J
e f ', "ara proezas

1}.,,,;,.1 11,32

II
Rua: Max Wilh_lm, 289 - Ba_pendl
Centro Jaraguá do Sul. Fone: 370-6180

- Vaipara o Gariba/di?
..

Vá� sfa/'

Prefeitura Municipal
de ,J,araguá do Sul
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IMALWEE: NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA, OS JARAGUAENSES VÃO JOGAR COM UCS, PElA LIGA

Líder isolada do Catarinense
recebe hoje time de Joaçaba, ,

]ARAGUÁ DO SUL -

Com muita competência
técnica e padrão de jogo
definido, a equipe da

Malwee não encontrou

qualquer dificuldade na

noite de quarta-feira para

golear por 8 a 2 a equipe
da Univali/Embraed, de

Itajaí, em jogo an\ecipa
do do returno da Divisão

Especial do Campeona
to Cata-rinense de Futsal.

O próximo jogo pelá
competição acontece

hoje, às 20h30, contra o
.

!
time do Bonato, de Joa-
çada.

Após consolidar-se

como líder isolada da
\

competição estadual com

28 pontos ganhos, as

atenções da equipe jara
gtráense es tão voltadas

também para a partida do

dia 14 de j unho, em

Caxias do Sul, po Rio

Grande do Sul, contra a

UCS. Os campeões da

Taça Brasil precisam da

vitória para continuar ten

do chances de classifica

ção à fase semifinal da

Liga Nacional de. Futsal
2003.

Para o Jogo em Ca

xias do Sul, a Malwee já
terá a volta do técnico

titular, Fernando Ferreti

e dos jogadores Fabiano,'

Ateltas de basquete em busca

do título do Estaduál
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajab/FME Juvenil
masculino busca a afirmação
como favorita ao titulo esta

dual de 2003. Depois da der-
I

rota em casa para o

Fig1leirense, por 85 a 62, a

vitória sobre o atual campeão
\ estadual e líder do campeo
nato passou a ter grande im
portância. Hoje, o grupo vi

aja para Itajaí, onde enfrenta

oSalesiano; às 15 horas. O

técnico Milton Mateus des

conhece o adversário, que há
muito tempo não disputa
competições pela Federação

Catarinense deBasquete e está
na lanterna do campeonato,
tendo perdido as duas parti
das que disputou.

MIRIM - O time Mi

rim feminino daAjab/PME
venceu o Salesiano, em Itajaí,
por 56 a 36, válido pelo pri
meiro confronto. A técnica

da equipe, Vivian Campos,
lembra que o grupo está bas- --

tante remodelado em rela

ção ao que conquistou o es

tadual do ano passado, mas
ressalta a vontade e a

empolgação demonstrada

pelas atletas nos treinos.

Marcel, Franklin e Fal

cão. Os cinco estão com

seleção brasileira na Ásia
onde a delegação está se

preparando para as eli

minatórias do Campeo
nato Mundial da moda

lidade

MALÁSIA - Com a

presença de cerca de três

mil torcedores, a seleção
brasileira de Futsal goleou
a África do Sul por 30 a

O (18 a O no primeiro
tempo), na estréia no Tor
neio KL World 5s.

Com o objetivo de de

senvolver o futsal no mun

do, integrantes da seleção
brasileira da modalidade

ministraram uma clínica

para o Ministério da Ju
ventude e Esportes da

Malásia, na qual participa
ram 25 atletas da região e

alguns treinadores. A clíni

ca contou com o treinador

do time brasileiro, Fer
nando Ferretti; com o

preparador físico, Lúiz
Roberto Vieira, e com os

atletas Lavoisier, Tatu e
I

Leandrinho. Os brasileiros

.enfrentam hoje o Uruguai,
às 5 horas (horário de

Brasília), pela semifinal da

competição. Na outra de

cisão, o Irã espera o ven

cedor do confronto entre

Japão != Argentina.

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862

NOlfl
Faça sua ICSCm antecipadamente. Fone: 47 3751482 IE-mail: hotel@turec�arten.com.hI

ClaSsificados

Ligue para

o 371-1919,
e confira!

NÁUTICO PODE PERDER PONTOS NA SÉRIE B
O Joinville'entrou com um recurso no SuperiorTri
de Justiça Desportiva pedindo o� pontos da partidl
que o Náutico venceu por 4 a 3, na primeira roda

Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarin

alega que o lateral-esquerdo Marcos Lucas jogou
ainda estar regulari�ado pela CBF. Os dirigente;
Náutico afirmaram que o erro foi da CBF, qu
publicou o nome do jogador no Boletim Inform·
Diário (BID) como jogador do Americano, seu a

clube. O STJD ainda não se pronunciou a respeitl
caso. Na semana passada, o Anapolina também en

no STJD com um pedido semelhante contra o M
O STJD eliminou o Guarani da Copa do Brasil po:
escalado o volante Leandro Guerreiro d'e forma irre
contra o Vila Nova-Go.

Faça essa opção de vida

SEJÁ VOLUNTÁRIO

Entidade

Congregação Evangélica das Senhoras de Jaraguá do Sul· OA •

o que é a OASE
Ec uma entidade sem fins lucrativos que trabalha
atendimento às famílias carentes, doando alimentos, rouPI'
calçados e remédios. Realiza um trabalho de desenvolvimen:
humano, incentivando a volta ao estudo e a procura I

emprego. Desta forma, a OASE contribui para a auto estiIT
das pessoas. O departamento de Saúde da OASE real.
também visitação às pessoas internadas no Hospital Jarag'
auxiliando no banho, nas r:efeições, na recreação das crianÇ
internadas e oferecendo apoio às famílias dos pacientes.

Quem ela atende
)

Famílias necessitadas, independente de religião, e pesso
internadas no Hospital Jaraguá.

Que tipo de Voluntário ela precisa
• No atendimento às famílias

• Na se,rara.ção de doações (roupas, calçados e alimen!OS)

• No atendimento às famílias:
Ema PereiraWille
Rua Estéria Lenzi Friedrich, 78 - Centro
Fone: 371-7226

• No Hospital Jaraguá:
Glacilda Schramm
Fone: 371-9084

Jaraguá do Sul

Coração Voluntário

Todo "I1nmtú' �em. Só farta começara agir.
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