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Marisol
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'Duas Rodas
Industrial

"

Colisáo entre dois táxis na Rua Adélla Fischer gerou a morte de um estudante de 15 anos, ontem à tarde

Duas mortes registradas no
trânsito de .laraguá do Sul

-_

Cesar Junkes

Exposição de Fuscas, Carros
Antigos e l.ambrettas dão um

brilho a mais no Shoping
Breithaupt, em Jaraguá do Sul
hoje Página 8

o número de acidentes de trânsito compu
tados em Jaraguá do Sul, desde janeiro até o

mês de maio deste ano, tem preocupado a Poli

cia Militar. Ao todo, foram registradas 1218

ocorrências. Dois casos registrados esta sema

na culminaram na morte de pessoas. PM pre
tende elaborar campanhas de conscientização.
PÁGINA 9

Transferida etapa
de automobilismo
A quinta etapa do Campeonato

CatarinensedeAutomobilismo teve de
ser transferida para o próximo final de
semana devido às chuvas. As provas
serão no autódromo de]oinville.

PÁGINA II

Academia Impulso
faz hoje atividade
extra para alunos

PÀGlNAl2

/(II,emtt,
Môveis e êtetrcdomésticos

373-5"2
Guaranlirim

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8380 2.8420

PARALELO 2.9400 3.0400

TURISMO
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2 CORREIODOPOVO

Observações sobre o texto do

jomalistaMarcioMoreiraAlves
CHARLES PmRO SmMEINTCOSKI -Acadêmico de Letras da Unerj

Sobre nota do jornalista Marcia Moreira Alves, intitulada ''A

Terra sem Males", publicada no dia 8 de junho agora, em um

dos maiores jornais do país (O Globo), citando Jaraguá do Sul

como um modelo de cidade, faz-se necessário algumas obser

vações mais profundas sobre seu texto, uma vez que o jornalista
está se?do chamado, por nossos irmãos jaraguaenses, de .igno
rante e despretensioso.

Será que caberia aqui explicitar seus erros ao tentar descrever

aos leitores do Brasil e, principalmente, do Rio de Janeiro (sede
de circulação principal do jornal O Globo) algumas informa

ções desencontradas entré a inter-relação da comunidade e as

empresas, em um processo de sinergia empreendedorista, moti
vo maior que levou o jornalista a se ocupar do tema?

Primeiramente, percebam os senhores leitores, que o jornalis
ta Marcia Moreira Alves utilizou-se muito bem dos seus conhe

cimentos de estilística. Qualquer jornalista ou estudante na área

de comunicação sabe que a introdução de um texto, o meio e

seu desfecho precisam estar em perfeita harmonia. Quando isto

não ocorre, recursos estilísticos são incorporados em cena, como

forma de dar notoriedade e de chamar a devida atenção do

leito�. Certamente que o desfecho do texto foi, sem dúvida, o
maior propulsor de análises 'e conversas-dentro da cidade de

Jaraguá do Sul. Não estou aqui emitindo juízo de valor se tal

reportagem é boa ou não para a cidade. Mas quero lembrar que

,caso o jornalista não tivesse criado uma hipérbole (exagero) ao

afirmar que este ano o prefeito Irineu Pasold fez considerações
negativas sobre o ,"roubo" (ou seria (urto?) de um automóvel

apenas no ano (talvez o senhor prefeito especificou um automó

vel em particular) e da constatação de algumas brigas em bares

durante o carnaval, certamente todo o texto produzido acima,
que louva a empresa Weg, Marisol e Malwee (bem como citan

do outras indiretamente), não teria "chocado" a opinião pública.
Ou seja, o jornalista conseguiu atingir o seu objetivo. Vejam

os senhores leitores que, como jaraguaense nato, não sabia que o

termoWEG, em alemão, queriadizer "caminho". Evidentemente,
tenho a obrigação de saber de onde provém as letras, mas des

conhecia o aspecto semântico. Aprendi de um jornalista lá no

Sudeste. É incrível como ele descreve o presidente de Marketing
da Marisol, em um linguajar para lá de Bagdá (ou seja, muito
além dos aspectos meramente informativos). '

,

"Donini é filho de Pedro, fundador da empresa. Diretor de

maiketing, 28 anos, de cabelo louro-avermelhad�, parece saído
\

de um quadro da Renascença veneziana", na,rra surpreendente
mente o colunista.

Percebam os leitores que se trata de, um 'jornalista que gosta
de usar a pena ao seu bel-prazer, formulando e reforl1;lUland� a

narrativa de forma descontraída. Bem; eu não quis ressaltar os

erros cometidos pelo colunista e nem pretendo fazê-lo, uma vez

que o texto está à disposição de todos. Só achei que o colunista

"hiperbolizou" demais a morte do falecido empresário e ex

prefeito Geraldo Werninghaus. O senhor Geraldo ( o G da

WEG), pelo que sei, não morreu em um desastre de avião. Tal

vez o colunista não conheça a distância entre Corupá e Jaraguá
do Sul, com o devido respeito à História e ao ex-prefeito.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel. Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o er)dereço ou telefone para contato.

O jorra! se reserva o direito de sintetizar O texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

!JPINIÃO

Os vereadores da bancada

do Partido dos Trabalhadores de

Jaraguá do Sul, enviaram ofício

ao deputado Dionei Walter da
Silva e ao Presidente da Assem

bléia Legislativa Volnei

Morastoni, solicitando a criação
de uma frente parlamentar em
defesa das rádios comunitárias.

No entendimento da bancada,
essa medida se faz necessária, em
função de que a Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações),
vem desencadeando verdadeiro

terrorismo contra essas emisso

ras. Em Jaraguá do Sul, existia,
há 4 anos, a "Rádio Alternativa",
que divulgava assuntos de gran
Ide interesse da população. Ago
ra, os parlamentares estão reto

mando as conversações para
reativá-la, porém, acreditam que

,

não será nada fácil. A democra

tização da comunicação no rá

dio, no entanto, só será possível
quando os monopólios perde
rem sua força, e pessoas de vari

ados grupos econômicos e soei- ,

ais puderem tomar posse desse

meio.

A transmissão das rádios co

munitárias é uma alternativa in

teressante, mas ainda émuito res

trita e limitada; além disso, a

grande mídia, através da máqui
na que possui, deforma esse

CORREIO DO_POVQ
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V.

.J
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r
A transmissão
das rádios

comunitárias é
uma alternativa
interessante,
mas ainda é

muito restrita e

limitada

meio em frente ao grande pú
blico. A democratização real só

irá acontecer com a consciência

da população que ela é atuante

no processo político do País, e

reivindicar seu direito à informa

ção desvinculada interesses. As

rádios comunitárias começaram
a se propagar no Brasil no final

dos anos 70. Clandestinas, eram

perseguidas pelo governo: o

Decreto-lei n° 236, de 28 de fe

vereiro de 1967, tomava como

crime a instalação ou utilização
de telecomunicações ilegais, com
pena de detenção de 1 a 2 anos.

Com o fim da' ditadura rnili

tar, as rádios livres tomaram

mais força nos anos 80. Mas a

legislação continuou a mesma,

com pouquíssimas modificações.
As rádios livres, intituladas de

"rádios pirata", eram perse
das constantemente. Por ser,

rádios não apegadas a nenh

grupo econômico ou palitico,e
podiam informar da maneiras
quisessem. Além disso, essas I'

dias são voltadas para a comi

nidade, fazendo conscientizai
política e trabalhos sociais.Oe
ráter democrático da cornuri

ção está justamente no direito'

informar, sem restrições, em

irrestrito direito do público dei

informado. Mas infelizmente,'
leis e o pacto social tornam el

democratização uma realida i
distante, .uma vez que as iofo

mações 'são veiculadas segunJ
interesses de um pequeno grur
Ou seja, atualmente também.
mos censurados, porém de m

neira bem mais hipócrita e
'

eficiente quanto no período
,

litar. Os meios de corpunica(1
devem ter como tarefa a dd
da s02iedade e da estabilida'
das instituicôes, e necessitam
xar os próprios limites éticos'
sua atuação e prestigiar os ili

_ positivos legais que disciplin
,

seu nascimento como emprc
sua atividade comercial, suas!

ponsabilidades em relação a ri

munidade de leitores e a terr'

ros atingidos pelas informaÇ

que divulgam.
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Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Su!- SC.
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Terrorismo contra as Emissora

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a op,inião do jornll
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A viagem a Brasília de Vicente Caropreso no mês

de maio começa a render bons resultados para

Jaraguá do Sul. O ex-deputado, que esteve na capi
tal federal para rever seus projetos que estavam no

orçamento da união para 2003, recebeu sinalização
por parte da representação do Estado de Santa

Catarina junto ao Ministério das Cidades de que o

projeto de construção do túnel da Unerj foi inseri
do como prioridade na liberação de recursos pelo
Governo Federal. O valor corresponde a R$ 262

mil mais uma contrapartida da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, o que totalizará R$ 450 mil. A

obra visa diminuir os acidentes que ocorrem na BR-

280 e facilitar o acesso ao campus da Unerj. "A obra

foi uma prioridade de vários governosmunicipais e

. também reivindicada pela população. Esperamos
agora a liberação dos recursos por parte do Gover

no Federal".

a
ENTRE ASPAS _

"Gostaríamos de uma definição quanto ao

repasse aos municípios das verbas junto ao

Governo Estadual, haja vista que, em outros.
anos, a partir do mês de março esta situação
já estava regularizada". A afi rmação é do

prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer
em entrevista coletiva à imprensa, realizada
NA última quinta-feira.

•FAVORITISMO: O PREFEITOAFIRMA QUE O RESULTADO É FRUTp DA UNIÃO DE ESFORÇOS

Pesquisa aponta Peixer como
favorito à reeleição em 2004

GUARAMIRIM - o ve

reador Salim José De

quesch apresentou, na últi
ma quinta-feira, às 9 horas,
durante a coletiva à impren
sa realizada pela Prefeitura
Municipal, no novo Restau

rante Rudnick, resultado da

pesquisa que revela qual a
preferência da população
para as próximas eleições.
De acordo com ele, o atu

al prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) e o vice José
Joaquim Fernandes (PP) ti
veram o menor índice de

rejeição e dispararam rumo

à reeleição. Em segundo
lugar, ficou o secretário

adjunto da Secretaria de

Desenvolvimento Regional,
Nilson Bilart (pMDB).

A pesquisa foi realiza
da na primeira semana de

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletroindustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Cesar Junkes

Vice José Fernandes e o prefeito Mário Peixer

junho e foram entrevista

dos 7% da população do

Município, que é de 26 mil

pessoas. Esta pesquisa, en
comendada pelo próprio
vereador, será apresenta
da para a executiva do PP
e PFL na íntegra nos pró
ximos dias. O prefeito
enfatizou que esta primei-

ra colocação se deve, em
razão do trabalho contí

nuo de toda uma equipe,
centrada no desenvolvi
mento sócio, econômico,
político e cultural de

Guaramirim, bem como

de toda a sociedade, atra
vés de muito trabalho e

dedicação. ''Vamos apro-

veitar a visita do governa
dor Luiz Henrique da

Silveira à região para soli

citar mais convênios em

prol do Município", ga
rante.

Peixer esclarece que

projeto estratégico em seu

mandato é visualizar
Guaramirim 20 anos à

frente, de maneira que
nada precise ser restaura

do ou até mesmo modi
ficado pela falta de plane
jamento e que cada vez

mais a economia se soli

difique a fim de promo
ver melhores resultados

para a população. "Cada
vez mais o Governo Fe

deral está repassando me

nos verbas para os muni

cípios", diz. (JULIANA
ERTHAL)

Empresários apóiam instalação da SRD
]ARAGUÁ DO SUL - O

governador Luiz Henrique
da Silveira instala hoje, a

24a Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Re

gional do Vale do Itapocu.
O presidente da Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul),
Paulo Luiz da SilvaMattos
enfatiza o desejo da classe

empresarial de que seja re

almente uma etapa sócio

política e econômica, para
o maior desenvolvimento

estrutural e da qualidade de

vida de Jaraguá do Sul e

região.
De acordu com a se

cretária Regional Niura
Dernarchi dos Santos, a

característica do novo go
verno é a descentralização,
aproximando-os das co

munidades, onde novos

paradigmas são construí

dos em parceira com os

setores público e privado.
"De forma alguma os

municípios perderam a

autonomia, pelo contrário,
terão mais apoio", disse. A

Ribeirão Grande

faça Já sua reservalll
Abeno de TERÇA a DOMINGO. Reservas; [411 215-1995

rL�mt�!t�111n.çjªIjl!.ft!�ªmlm,!!J!J!9.m,JU
www·estançlarlbelr3t!1�_m.Jn'

sociedade de manifesta
através do Conselho de

Desenvolvimento Regio
nal, que estará totalmente

estruturado até o dia 20 de

junho, com quatro repre
sentantes por município.

A efetividade do fun

cionamento da SDR, se

gundo Niura, vai afirmar
a importância da descen

tralização e da economia
.

que trará para os municí

pios da região. O gover
nador visita, a partir das 11

horas, a sede da SDR.

A PARTIR DO 10 DEJUNHO
No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORICONVOCAÇÃO: SITICOM CONCLAMA MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA POR MELHORES SALÁRIOS

Trabalhadores do Siticom
realizam'

]ARAGUÁ DO SUL -

Os trabalhadores da

Construção Civil e do

Mobiliário deflagram
hoje, a partir das 9 ho

ras, a campanha salarial

2003/2004, com a rea

lização da Assembléia

Geral, na sede do Sindi

cato, localizado na Rua

Epitácio Pessoa, 345. A
data-base da categoria é

em 10 de agosto. "O
slogan da campanha"
"nossa luta é luta de to

dos", é uma convocação
para que todos os traba

lhadores se mobilizem
na luta por melhor salá
rio e condições de tra

balho. Quanto maior a

participação da catego
ria na Campanha Salari

al, maiores serão as' con
quistas", conclama o

presidente do Siticom

(Sindicato dos Trabalha
dores da Construção e

doMobiliário de Jar'aguá
do Sul e Região), Rio
lando Petry.

De acordo com ele,
a Assembléia Geral dos
trabalhadores vai apro
var a pauta de reivin

dicações a ser encami

nhada aos patrões da

Construção e do Mobi

liário da região. Entre

assembléia hoje

Cesar Junkes

Presidente do Siticom, Riolando Petry

as propostas sugeridas
pelo Sindicato estão o

percentual de aumento

real, a reposição inte

gral da inflação aos sa

lários, além da redução
de jornada de trabalho

para 40 horas semanais

e melhores condições
de trabalho, especial
mente na área da cons

trução civil. Os traba
lhadores também vão

aprovar o valor a ser

descontado de cada um

como taxa assistencial

em favor do Sindicato.

Os trabalhadores

que comparecerem àAs

sembléia pão terão qual
quer custo com trans

porte coletivo para des
locamento até a sede, já
que a direção do Siticom
vai disponibilizar passes
de ônibus a todos. Além

disso, vários prêmios se

rão sorteados, entre eles,
liquidificador, batedeira,
ferro elétrico, churras-

CENTER···..SOM

Cd's- OVD'g � ACESSÓRIOS PARASOM

Av.Mal. Deodoro, 406 - Centro

Shopping Breithaupl- Centro
371-2847
275-2005

queira, rádio-relógio,
cobertor de casal, duas
bicicletas. Riolando

Petry adverte que a Clá

usula 33 da atual Con

venção Coletiva de Tra
balho proíbe as empre
sas de exigirem dos tra

balhadores a realização
de horas extras, ou com

pensação de horas, nos
dias de realização de

Assembléia convocada

pelo Sindicato.
O Comitê Perrna

nen te Regional e

Micro Regional tam
bém vai tratar da nor

ma que regulamenta a

saúde e segurança no

local de trabalho. O

Siticom foi imple
mentado há 45 anos e

atualmente conta com

650 associados, abran
gendo Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroe

der, Massaranduba e

Corupá. "Os trabalha-

.d o r e s devem estar

conscientes que a

união é fundamental

para a requisição de

alterações em prol da
categoria. É tomar

uma atitude pró ativa

para a consolidação do
movimento sindical na

região", diz,

Os classificados

do Jomal

CORREIO DO

POVO são os

mais

: lidos e fortes da

Região do Vale
do ltapocu. Ligue

para0

371-1919, e
confira!

MALWEE
A Malwee lançou uma coleção de camisetas e blu,
sões masculina e feminina assinada por Alexandn
Herchcovitch, estilista conhecido nacionalmente pru
suas coleções modernas e inovadoras lançadas selll

pre no São Paulo Fashion Week e também na Sema,
na de Moda em Paris. Dando continuidade a este tta

balho, a Malwee será uma das patrocinadoras do pt&
ximo desfile do estilista no São Paulo Week além at

lançar em julho uma nova coleção com a assinatun
Herchcovitch. São cinco blusas femininas e quatto
camisetas e regatas masculinas em malha de algodão
com estam12as, cores e modelagem atuais que podt,
rão ser encontradas nas lojas revendedoras Malwle

de todo Brasil,

SORTEIO
Aconteceu na última quinta-feira, às 19 horas, o SI,

gundo sorteio da promoção "Economia Premiada",
no Shopping Center Breithaupt. Mararrúbia Ve�ni
foi contemplada com um VW Gal Special 2003. O,

outros sorteios serão realizados nos dias 26/7, 9j!,
6/9 e 11/10. A cada R$ 30,00 em compras em algu'
ma da loja do Grupo Breithaupt recebe um cupom

que será reservado até o último sorteio:

FEIRAS
O Consórcio de Competitividade do Setor de Coo'

fecção de Jaraguá do Sul, da Acijs (Associação Co

mercial, Industrial deJaraguá do Sul) e Apevi, com

apoio da Agência de Articulação do Sebrae (Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), promoVI
de 25 a 27 de junho, missão técnica empresarial parI
conhecer, simultaneamente, oito feiras, no Parque
Anhembí e no Centro de Exposições Imigrantes, em

São Paulo. As vagas são limitadas e as inscrições di'

vem ser feitas com o consultor Osni

Picengher, pelo telefone (47) 275-7005,ou pelo e'

mail:consultor@apevi.com.br.

EXTRATO DE CONTRATO nº 010/2003
CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A,
CONTRATADA: GARCiA iNVESTiMENTOS iMOBiLIÁRiOS LTD�
OBJETO: Utillzaçâo por meio de servidão, das terras do

CONTRATO, para fins de Extração de saibro
Prazo: 01/03/2003 a 28/02/2004.
Valor totai: R$ 1.612,06.
Foro: Jaraguá do Sui, SC.
Data assinatura: 30/04/2003.
Signatários: Ademir Izidoro, Onésio Leodato Garcia.

r
Flores Arranjos e coro�
(47) 275-0058/9101-1778

,

Gomm; de Oliveira, 1066 - Sala 3 - Jamguá do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Av, Mal. Deodoro ela Fonseca, n;)13:t
Fone: 275-2214
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:qp��

�IQ �ia dOI Namóradol
A 376-1299
B
ngelo Rubini, nO 1254 - Sala 2
arra do Rio Cerro -" (Já do Sul
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I DESTAQUE: RESTAURANTE MAJESTIC É A MAIS NOVA OpçÃO DA BOA COZINHA NA REGIÃO

Hotel Estância Ribeirão Grande

promove Festival Gastronômico
]ARAGUÁ DO SUL - o

Hotel Estância Ribeirão

Grande realiza o primeiro
Festival Gastronômico de

Inverno, evento que será re

conhecido pela qualidade de
sua cozinha. De acordo com
o gerente Yuri Suares

Sardiií.as, o festival, que é re

alizado nó restaurante

Majestic - anexo ) hotel,
começou ontem com a noi

te da paella valenciana, e se

estende até o final do inver

no. A programação prevê
para terça e quarta-feita, op
ções à la carte ,com cozinha

francesa, q' Unta-feiranoite do
fondué, e às sextas-feiras, o

prato espanhol paella
valenciana. No sábado, al
moço com feijoada e no

domingo um delicioso bufê.

Outro destaque do hotel são
os bares temáticos com la

reita para degustações de vi-

Cesar Junkes

Chef de cozinha, Wandeé com 25 anos de profissão

nhos e o restaurante doVale,
especializado em Bufê. Inte

ressados em saber mais de
talhes sobre o festival, o tele
fone para contato é 275-

1995, ou através do e-mail

reservas@estanciaribeiPlOgIll!lde.combr.
No entanto, o grande

Intensificada vacinação
contra poliomielite

charme no setor gas
tronômico é o chef de cozi

nha, com 25 anos de profis
são, Valdenilson Rosário da

Paixão, mais conhecido
comoWandeé. Ele é natural

da cidade de Valença, interi
or da Bahia e mudou-se para

São Paulo em 1978. Traba

lhou como auxiliar de cozi

nha e garante que adquiriu
muita experiência neste perí
odo. Percebeu uma certa afi

nidade tom a profissão e in

vestiu na carreira, sendo que
atualmente é considerado

um dosmelhores na sua área.

Fez estágio na França em

1981, e trabalhou no Mak

zeal Plaza, em 1982. Ele afir

ma que sua especialidade é a

criação de pratos acompa
nhados por frutas e as ervas

finas.
PERFIL - O Hotel Es

tânciaRibeitão Grande, inau

gurado há um ano, possui
28 apartamentos Luxo, 8

Suítes Luxo e uma Suíte

Master, todos decorados

com elementos da natureza.

"É olugar onde a saúde físi

ca,mental e espiritual se inte
gram", afirma o gerente. Para

quem visa à bem estar, Ó

hotel disponibiliza terapias al
ternativas, serviços eSpeCIaIS,

passeios ecológicos, city-tour,
exercícios terapêuticos e mas

sagens. Está em fase de con

clusão um parque de

ecoturismo para prática de

esportes radicais. Já o audi

tório, com capacidade para
120 pessoas está sendomui
to procurado pelas empre
sas da região, para a realiza-

.ção de eventos e conven-
.

ções.
''A felicidade plena é fei

ta de escolhas: hábitos sau

dáveis de alimentação, reali
zações pessoais e profissio
nais, além de muito lazer.

Todos estes elementos estão

reunidos num amplo espa
ço verde para receber seus

clientes com todo conforto
e segurança", conclui.

(JULIANA ERTHAl)

cola Pública "Hercílio Pedro
da Luz", construída pelo Se

nhor Emílio da Silva, que o

Senhor Santos Tomazelli ini
ciou seus estudos. Nasceu em

16 de junho de 1912. Na dé

cada de 20, aos 12 anos alfa

betizou-se com o Professor
Emílio da Silva, nos moldes

da ''Deustche Schule". Nessa I

EscolaPúblicaadquiriuconhe
cimentos e aptidões necessári
as para a vida. Quando adulto
foi encaminhado àBlumenau.

Lá estudou no Grupo Esco

lar ''Luis Delfino". Como ze

loso e dedicado aluno aos es

tudos foi convidado a realizar

um exame, para professor es
tadual. E/me 200 inscritos ob-

,

teve a segunda classificação.
Por influência dos. educa

dores do Grupo Escolar

Professor Tomazelli comemora 91 anos

''Luis Delfino", foi orientado,
para que requeresse a criação
de umaescola na'localidade de

Duas Mamas. Fato esse con

cretizado no ano de 1932,
, quando também foi designa
do como professor para a

nova escola.

Em 1966, após 34 anos

de magistério foi aposentado
pelo govemo do Estado de

Santa Catarina.

Centenas de jovens de vá
rias gerações de Schroeder
foram seus alunos, Com o

mestre, as gerações do passa
do aprenderam as primeitas
lições dos conhecimentos lite
rários,matemáticos, históricos,
entre outros, como as relações
de convivência e respeito pela
vida e ao próximo, em comu

nidade. (JE)

]ARAGUÁ DO SUL - A

Campanha Nacional de

Vacinação contra a Polio

inielite será intensificada

hoje em Jaraguá do Sul e

região. De acordo com o

diretor da Divisão de

Epidemiologia da Secre

taria Municipal de Saúde,
Sebastião Resende Filho,
13 postos de saúde c ta

'tão à disposição dos pais
ou responsáveis das crian
ças menores de cinco anos.

Pontos estratégicos da ci

dade também contaram

com barreias de vacinação,
tais como: postos de com
bustívei;, Mime 2, Mar
colla e Milenium, no

Shopping Center Brei

thaupt, supermercado
Angeloni e mercado Rio

da Luz II. As crianças dos
centros de educação in

fantil do Município e par
ticulares também _estão
sendo imunizadas pelos
agentes de saúde. "É in

dispensável a apresentação
da Carteira de Vacinação,
a fim de verificar a regu
laridade das vacinas";
enfatiza acrescentando que
os postos vão dispor
também vacinas tríplice
viral (caxumba, sarampo
e rubéola) e tetravalente

(tétano, difteria, coquelu
che, meningite B). (JE)

]ARAGUÁDOSUL -Nes
ta segunda-feira, o Professor
Santos Tomazelli comemora
91 anos de sua existência. O
Museu Histórico "Emílio da
Silva" de Jaraguá do Sul não

. poderia esquecer a data festiva
de seu aniversário, desse gran
de mestre e amigo de Emílio

daSilva, que juntos escreveram
a história da educação de

Schroeder, deixando à futuras

gerações, lições de brandura.,
persistência evocação pelo tra
balho. De acordo com o pes
quisador do Museu, Ademir
Pfiffer, no último ano de

pastorado de Albert Schnei

der, em Schroeder, no ano de
T922, Emílio da Silva iniciava
sua carreira de professor, nes
se distrito, pertencente ao mu
nicípio'deJoinville. Foi na Es-
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IJUSTIÇA: INSTALAÇÃO DO NÚCLEO FAVORECERÁ ACADÊMICOS DE DIREITO À PRÁTICA JURfDICA
<,

.laraguá .do Sul ganhou espaço

para fortalecimento da cidadania
]ARAGuA DO SUL - o

_ Município ganhou mais um
.

espaço para o fortalecimen
to da cidadania. A defini

ção partiu do presidente do
Tribunal de Justiça de San

ta Catarina, desembarga
dor Antônio Fernando do
Amaral e Silva, durante a

/

inauguração do Núcleo de

PráticasJurídicas, que acon
teceu quinta-feira, às 18

horas. Construído pela
Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul), o pré
dio teve sua primeira etapa
concluída e entregue à co

munidade acadêmica, bene
ficiando não só aos estu

dantes de Direito como à

população em geral. Isto
porque no local funcionará

o Fórum Universitário,
para a prática dos futuros ba
charéis, como as pessoas que
utilizam os serviços judiciári
os, mas não dispõem de re

cursos financeiros. A inaugu
ração doNPJ, que bcupa==
de quase 5 mil metros qua
drados e representou um in

vestimento de R$ 1 milhão
na primeira fase, reuniu au

toridades políticas, empresá-

Vicky Bartel

Evento reuniu autoridades, acadêmicos e comunidade

rios e representantes do Po

der Judiciáiio.
O presidente do Cen

tro Empresarial de Jaraguá
do Sul, Paulo Luiz da Sil
va Mattos, que é advoga
do, retomou o histórico

<'
do processo de criação
do curso de Direito. Sau
dou o NPJ como um fato

que significa "o aprimo
ramento da justiça", nas'
suas palavras. ''A instalação
deste espaço é uma im

portante conquista de to

dos nós, especialmente da

comunidade que aguarda
que a justiça seja feita sem-

pre no mesmo instante em

que a ofensa ao direito seja
cometida. Nem sempre
isso acontece, mas mesmo

quando demora ela cum

pre seu papel, daí se dizer
que a justiça tarda, mas não
falha", definiu. Mattos elo

giou a preocupação da

Unerj em dar oportunida--'

de ao atendimento comu-

nitário, favorecendo aos

acadêmicos a prática jurí
dica e a população mais

/' carente. "De outro lado,
a instalação dos serviços
de juizados especiais de

pequenas causas e a pro-

mataria não só desafo

gam o processo judiciário
como resgatam o senti

mento de que a justiça
deve ser para' todos". E

completou: "Não pode
haver justiça se o judiciá
rio não for forte". A

reitora da Unerj, profes
sora Carla Schreiner, resu
miu em poucas palavras o
sentimento que tomou

conta da instituição. Se

gundo ela, a Unerj nasceu
como um desafio que
vem sendo vencido a cada

nova obra inaugurada. O
desembargador Antônio
Fernando Amaral e Silva

comentou que a inaugura
ção da Unidade Judiciária
Avançada de Jaraguá do

Sul atende a uma necessi

dade da região.
. SOCIAL -,O coordena

dor do curso de Direito,
professor Cícero Dittrich,
destacou o cunho social do

empreendimento, namedi
da em que os acadêmicos

podem cumprir o estágio
curricular exigido pelo cur
so e ao mesmo tempo
atenderem à comunidade.

Projeto visa disciplinar produto artesanal em.gluaramirin '

GUARAMIRlM - Projeto,
integrado entre as Secretári

as de Saúde, Secretaria de

Agricultuta, Pecuária eMeio

Ambiente e Secretaria de

Desenvolvimento Econô
mico com a participação da

Epagri (Empresa de Pesqui
saAgropecuária e de Exten
são Rural de Santa Catarina)
e Cidasc (Companhia Inte

grada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina)
objetiva disciplinar o produ
to artesanal emGuaramirim
com bastante rigidez, afirma
o secretário da Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente,
Alcibalclo Pereira Germann.
"O intuito é conduzir os

agricultores ao processo da
indústria artesanal", comple
.ta,

Já a Secretaria de Desen-

volvirnento Econômico e
Turismo desenvolveparale
lamente outro projeto, a fim
de incentivar que os produ
tores t'ransformem suas

propriedades em pontos
turísticos: "Neste domingo,
um' grupo composto por
30 agricultores viajam para
Concórdia visando conhe
cerem a indústria artesanal

de alimentos daquelemuni-

Tente não se

r com quem ama,
I será a seu dia.

Câncer - Se quer dar conta
de tudo o que gostaria de fazer,

mor cedo e ir a

r, conte com a

gos e familiares,

ra enfrentar os

cumprir as suas

isso exigirá alguns
relação afetiva.

o.

Virgem - Reserve um

t sse dia para fazer
ais gosta:
'suas coisas. O seu

cípio", afirma o secretário

Maurici Zanghelíni. ''Temos
conhecimento que muitos

proprietários de pequenas
pousadas transformaram-se,

.

ao longo dos anos, em gran
des empresários, com/cen
tros belíssimos de turismo e

lazer", diz. A. Comunidade
de Jacuaçu, do interior do

Município, será a primeira
que vai aderir ao projeto. (JE)

unicaçãa
so para você,

inc usive
.
melhorar o seu

r&1a"�i� de amizade e

afetivo. Cor: Marrom.
Escor

ertar com as pessoas.
tem algo pendente

c m, a hora será
a 9[0 buscar o
entrosamen cf. Cor: Cinza.

SÁBADOt_14 de junho de 201

DESFILE
Acontece no dia 27 de junho da SER (Sociedade EspottÍl'
Recreativa) Marisol um desfile de moda promovido
alunos formandos do Curso Técnico Têxtil do Cefet-SQ
Uned-JS (Centro Federal deEducaçãoTecnológicadeS�
Catarina- Unidade deJaraguá do Sul). O desfile teráiníó
às 19h30, e as peças retratadas pelos alunos irão retralatl
estilomístico. "Queremos que o estilo místico esteja preset}
te na vida das pessoas de outro modo", afirma Michcl
Stein, coordenadora do evento. A entrada é franca MJ\
informações o telefone para contato é 370-7064.

UNERJ
Até o próximo dia 23, a Unerj (Centro Universitário�
Jaraguádo Sul) apresentao I Salão dosNovos de Blwnem�
no hall da Biblioteca Padre Elemar Scheid. Com visita�
gratuita das 7h30 às 22 horas, a exposição retrata obl'll

contemporâneas que mostram o trabalho de novos artislai
catarinenses. Dentre as instalações e pinturas está o trabalOO
de Charles Klizke, artista plástico de Jaraguá do Sul, lj1!
nomeia a sua arte contemporânea COtl)O "Segmentalóidt'.
O salão reúne obras de 24 artistas do Estado, diversas fuJo

guagens e propostas, num diálogo instigante com o contex

to social.

SERTANEJÃO

SCAR
A primeira grande atração .internacional acontece no dia�
deste mês, em apresentação única em Santa Catarina, O

Balé Real da Dinamarca mostra o . talento que consagrol
um dos melhores grupos de dança clássica do mundo, j

programação do Centro Cultural, desde o sucesso obrioo
com o concerto de inauguração e da apresentação da pe\l
"É o bicho l", que trouxe a cidade os atores mirins glob�
Kayky e Stephany Brito no elenco, vem tomando a cidaDl
a mais nova opção para as companhias de teatro de todoo
mundo.

i

,A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul promove as eli!1lf
natórias do 2° Sertanejão, com dez integrantes em cada WUI

delas, classificando-se cinco €oncorrentes em cada etapa!
primeira acontece hoje, a partir das 21 horas, na E�
HolandaMarcelinoGonçalves, na Ilha da Figueira, enquafr
to que a segunda está agendada para am'anhã, com início�

,

14h30, na Comunidade Santo Antônio. O superimendenti
de Cultura, Sidnei Marcelo Gonçalves, lembra que este ai1l

o Sertanejão conta com 30 candidatos inscritos e serád
zado em quatro etapas, sendo que a terceira eliminatóW
acontecerá no próximo sábado, às 16 horas; na Comunida
de São João, na Vila Chartres envolvendo outros dez pari' C

cipantes e definido mais cinco classificados.
n

FESTIVAL '-
.' '( I

C

O 1 a Festival de Manifestações Folclóricas deJaraguá do S�

acontece no dia 21 de junho, na Scar (Sociedade de CultufI

Artística), a partir das 20 horas. A entrada é um quilo �

alimento não perecível.

Sagitário - Quer arrasar na
tão, aproveite
olhar o corpo,
cabelos e tratar

zo. Seu amado não

! Cor: Bege,
Çapricórnio - Não se

com problemas que

Aqu�rj2 -:- V�cê terá

���JJt]�ra para saber

quo'
- verdaderras

a ade de ficar

s'ozinha vai falar mais alto na

amor. Cor: Vinho.
Peixes - A vontade de
c st Igo importante vil

I s para lutar e se

. Demostre todo
,.

sente pelo gato: e,'

ar: Vinho.

, curta o carinho
e móis atenção a

moda. Cor: Creme.
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pensa que, corno o ditado 'santo
da casa não faz milagre',
qualidade só encontra quando
contrata pessoas de outras cidades.
É preciso mais reconhecimento ao

nosso trabalho, pelo menos

oportunidode para mostrarmos
nosso potencial", enfatiza Marcos.
Diferente da Trivium e Tribo da Luá,
a banda Repulsores, de Schroeder,
apresenta estilo diferente,
buscondootinqir os adeptos do
'música Hard Core. "Pro nosso

estilo,' o espaço é ainda mais restrito.

grupo, que ensaia todos os sábados,
Cantamos músicas próprias e quando

conta com um repertório de fazemos cover, interpretamos bandas

aproximadamente 50 músicas de que também não são comerciais.

rock. "Buscamos inovar e não tocar Então, para divulgar nossas músicos,
-, apenas as c�nções mais comerciais", utilizamos a Internet", destaca o

diz.
. vocalista e baixista, Rafael LuísWolf,

Há mais tempo no Universo musical, a
22 anos.

banda Tribo da Lua conta com
As pessoas interessadas em entrar em

repertório composto por músicas pop contato com as bandas mencionadas

e rock. O guitarrista Eder podem telefonar para Trivium (275-
Romanowski, 20 anos, e o baixista 0281 ou 370-0665), Tribo da Lua

Marcos Rigol, 29 ;contam que a (273-0857 ou 91250437)

primeira vez que tocaram para o
www.tribodalua.com.br. e Repulsores

� público foi há mais de dois anos, (374-1150 ou 374-0667)

���.numa promoção do Sesi, "Na repulsores.cjb.net.
� j id d

Tribo da Lua conta com duas músicas próprias
';,,' oportuni a e, erramos muito, gravadas em CD Demo

" � -.
mas todos gosta ram do ��--:-;-",;�-",�----""nrr�_.

_�) '7' nosso som e passaram a

nos chorncrporo tocar.

Desde então, buscamos,
aprimorar, ensaiamos três vezes
por semana", menciona Eder.
Com duas músicas próprias
gravadas num CD Demo, a
banda ainda sente certa

resistência com relação à

contratação para shows em

Jaraguá do Sul. "Tem gente que

Banda Repulsores lançou um CO com 14
músicas há dois meses

� primeiro Festival Altemotivo,
removido pelo Bicho Grilo e Prefeitura

eJaraguá do Sul, vai oportunizar
� spaço para que as bandas da cidade
I

assam mostrar o potencial que têm e

trabalho sério que desenvolvem com

música. As bandas Trivium (sistema
eensino da universidade na Idade

édic], formada há nove meses; Tribo'
a Lua, hótrês anos, e Repulsores, há
ais de quatro anos, vão participar do

: vento, cada uma apresentando estilo

OI róprio, mas todas com a mesma

10 ntenção, de conquistarem o público e

ornarem-se emergentes. '

guitarrista Enrich Tavares Barcarolo,
Ilt 9 anos, o baixista Gustavo Tavares
itl arcarolo, 17, e o tecladista Daniel
fi •

l� Icardo Behnke, 17, são três dos seis

� tegrantes da Trivium. Eles começaram
� tocar em eventos pela cidade e foi no
ltt f I
I))

es vo da Arte Maior que despontaram,
ili

m outubro do ano passado, garantindo
m primeira coloccçõo entre as 15
II and' .' "D d.

as inscritos.
.

es e então, estamos
:tr

os apresentando em casas noturnas
m Jaraguá do Sul e outras cidades
a região", destaca Daniel. O
Integramtes da Trivium que vão tocar
nQ Big Bistrô, dia 26 deste mês

CORREIODOpovo
;.

SÁBADO, 14 de junho de 2003

SANTO DA. CASA
, ,

-lAMBEM FAZ MILAGRE

�

Músicos da Trivium, Tribo da Lua e Repulsores que vão
tocar no Festival Alternativo

\.
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I CÂMERA OCULTA

Pole Position Beauty
Pedro Paulo Diniz estava radiante no último final

de-semana, na boate Cabral, em Curitiba (PR). Lá
foi realizada a speed party, evento automobilístico

promovido por ele e André Ribeiro. A festa reuniu
mais de 1200 convidados. Durante o evento,
aconteceu a primeira etapa do concurso Pole
Position Beauty que elegeu as três representantes
de Curitiba; elas disputarão a grande final em São

Paulo, no final do ano. Na foto, o empresário Pedro
Paulo Diniz e Viviane Cavichiolo, primeira colocada
no concurso.

Solidário
o jogador Pentacampeão .Kaká vai emprestar
sua imagem' gratuitamente para a campanha
contra a fome, promovida pela ON U. Ele só

impôs uma condição: gostaria de ter G i§'ele
Bündchen como parceira na empreitada.

Schwarzeneger governador
Arnold Schwarzerreqer se prepara para a

estréia da terceira aventura da série que o

projetou mundialmente: "O Exterminador do
Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas". Depois
disso, o fortão val encarar uma campanha
política, concorrendo ao governo do Estado

da Califórnia, EUA.

"Fábrica do Samba""SOS Cupido"
Este é o nome do filme que será produzido por

Marlene Mattos e estrelado por Wanessa

Camargo, no papel de Sofia, uma moça
sonhadora e cheia de ideais. ÍVlarlene queria

Luiza Possi também no elenco, mas ela prefere
dedicar-se a sua carrei ra de cantora.

Este seria o nome provisório de uma nova

atração no S BT, a ser exibida todos os domingos,
antes do "Domingo Legal" e comandada' por
Ratinho. O musical teria estrelas do samba e do

pagode, além de dar 'oportunidade a novos

talentos.

Troco
Sílvia (Nathália do Vale) está
tendo um caso com o taxista,

Caetano (Paulo Coronato). Ela

pensa que vai consegui r enganar
o marido Afrânio (Paulo

Figueiredo) por muito tempo, mas

ele descobre e também parte
para o crime. Afrânio terá um

caso com uma das' funcionárias
do hotel e não fará questão

nenhuma de esconder. Tudo isso

nos próximos caoítulos de
"Mulheres Apaixonadas".

SÁBADO, 14 de junho de 200J
-

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNElI

1
TODO PODEROSO
I5hOO - I7hOO ' I9hOO - 2IhOO C

,

2 MAIS VELOZES, MAIS FURIOSOS
I5hI5 - I7hI5 - I9hI5 - 2IhI5 A

3 PREMONIÇÃO 2
I5hio - I7h30 - I9h30 - 2Ih30 S

A-AVENlllR.A/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMA!Xl'
F - FIa;Ãei R - ROMANCE!P - RJUCIAL/Dc - r:xx;UMENfÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
FILME/HORÁRIO GÊNf!1SALA

1 'MATRIX RELOADED
13h30 - I6hI5 - I9hOO - 2Ih45

F

TODO PODEROSO
13h30 - I5h40 - I7h50 - 20hOO - 22hI0
(sexta, sábado e domingo)
I4hOO - I6h30 - I9hI5 - 22hOO
(Segunda, terça, quarta e quinta)

C
2

. '".

MAIS VELOZES, MAIS FURIOSOS
I3h45 - I5h50 - I7h50 - I9h50 - 2Ih50

3 A

4
As QUATRO PLUMAS
I4hI5 - I6h45 - I9hI5 - 2Ih45 D

5 PREMONIÇÃO 2
I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO S

6
O HOMEM QUE COPIAVA
I4h30 - I7hOO - I9h30 - 2Ih50 C

A-AVENlllR.A/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAOO"
F - FIa;Ãei R - ROMANCE!P - RJUCIAL/Dc - r:xx;UMENfÁRIO

FILME/HORÁRIO

1
MATRIX RELOADED

I3h45 - I6hI5 - I8h45 - 2IhI5 -,

F

MAIS VELOZES, ·MAIS FURIOSOS

I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22h05
A2

I
'TODO PODEROSO

13h30 - I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih40
C3

A-AVENlllR.A/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMIifi
F - FICçN:i R - ROMANCE!P - FDUCIAL/Dc - r:xx;UMENfÁRIO

, I:

CORREIODOPOVO
Aqui tem informação!

�

Ligue e confira

371-1919
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DOLORES AVILLON

Conserve o seu jardim saudável

Regue o jardim de manhã cedo. Du

rante o dia, a evaporação de água é

maior e a noite aumenta o risco de

proliferação de fungos na grama. As

plantas que exigem pequena quanti
dade de água não são apenas os

cactus. Há centenas de espécies que
se adaptam perfeitamente bem aos

solos secos, como jasmins, glicínias e

narcisos.
Boca-de-Ieão, lilases e magnólias
atraem borboletas para o jardim de
sua casa.

Não faça queimadas de folhas e res

tos de grama, pois isso I ibera vapo
res tóxicos.
Não coloque piso de concreto em seu

jardim pois o concreto impede os rai
os solares de atingiram o solo. Opte

!�'R.O,
por pedras, tijolos, madeira ou ardó-
sia, sem cobrir totalmente a terra.
Cavocar a terra mel hora a drenagem
e afasta os insetos que se alimentam
de raízes.
Plante antes da lua nova pois a gra
vidade ajudará a planta a fixar as

raízes.

Faltou acetona
Tire o esmalte sem usar acetona.
Misture um pOUCi) de álcool com açú
car e deixe as unhas de molho por
alguns minutos nesta mistura. lim
pa direitinho.

E o esmalte endureceu
É só colocar o vidro dentro da água
quente para que volte ao normal e

usá·lo .

.

[ Removendo manchas
Manchas de suor em roupas podem
ser retiradas colocando a 'peça de
molho com água morna e vinagre.

I
ire a tinta fresca dos vidros com vi

I agre quente misturado com água.
Manchas amarronzadas e queimadas
e ferro de passar saem esfregando
ma solução de vinagre e sal
quecida.

unca no sol
e o seus sapatos de couro mal ha
am, seque-os na sombra, nunca ex

�ndo diretamente ao sol. Você tam
em pode passar I ustra-rnóve is na
arte de fora deles e sequer a parte
e dentro com um secador de cabe-
os. Vai ficar parecendo novo.

ãos ásperas
sso pode ser solucionado com uma

!.,..) �ssag�m, Com óleo e açúcar. Suasaos vao ficar lisinhas.

Unhas clarinhas
tr� as unhas ficarem bem limpas e

a�nhas, basta escová-Ias com bi-

n
r anato em pó.

.

lJ. aiba escolher as verduras

:falhas de brócolis possuem gran
concentração de vitamina A en

���a �s flores têm maior quantida-
0m

calclo e fósforo. Na hora de

Urt�rar. aC�lga, escolha as de talo

5
'
POIS sao mais tenras. As de ta-

I masperos e grossos e longos indi

ros
que as folhas estão duras e fi
as.

III SUPERAPETITE GB Er:iIÇÕES POR AGNÊZ HASSE

.Rclógios para mulheres de bom gosto

o Pargo Colorido é defácilpreparo.
Sirva acompanhado de arroz
branco bem temperado com alho

IN G REDIENTES:
'1 pargo limpo (aproximadamente 1,5 quilos);
1 colher (chá) de sal;
1/4 colher (chá) de pimenta-do-reino;
1 cenoura pequena bem picada;
1 talo de salsão picado;
1 clara

Para regar:
1/4 xícara (chá) de azeite de 01 iva;
1 1/2 xícara de água

Guarnição:
1 erva-doce média;
1/4 de colher (chá) de sal;
2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico;
3 colheres (sopa) de azeite de oliva

Preparo: Aqueça o forno bem quente. Numa assadeira, tem
pere o pargo com sal e pimenta. Reserve. Numa tigela média,
junte a cenoura, o salsão e a clara. Distribua a mistura sobre o

,peixe e regue com o azeite. Cubra com papel alumínio. Asse no

forno preaquecido, regando com água às vezes, até que ao espe-

IDICAS DE BELEZA

GB Edições - Adotando idéias práticas,modernas e futuristas, uma
marca de relógios suíços está firmando-se no segmento feminino lan

çando duas linhas de relógios direcionados especialmente para este

público. Mostrando que, além de itens utilitários, os relógios também

anunciam tendências demoda, amarca traz para amulher peças atuais,
femininas e diferenciadas, aliadas à tradição.

.

Amodernidade destaca as linhas Belle Oval e Roseville pela riqueza
de detalhes, que surgem para todos os gostos e bolsos femininos. A

tecnologia em materiais e desenhos, característica da marca, alia-se ao

charme destes relógios notadamente desenvolvidos paramulheres que
também se preocupam com a beleza e elegância dos assessórios.

As duas linhas, quase antagônicas, chegam para encantar um públi
co feminino contemporâneo e' antenado com o novo espírito
imediatista ditado pelas passarelas mundiais. O quadrado e o oval con-

tar opeixe com um garfo, a carne se separe em lascas (aproxima
damente 40 minutos de forno). Prepare à guarnição: Corte os

talos de erva-doce em tiras. Tempere com o sal, o vinagre e azeite.

Reserve uma parte e distribua o restante na travessa em que vai

servtr o pelxe.

.lllwdesyg'n"iêrn'rhlh6�'T�(f�r�S:cõnfere O éh�tiTI�io;lconcebido para ...mul.6eti� que procuram jóias .ge;
ualidade duradourâ. Num;estilo casual combinado à;

Isobriedãd�, o Belle Oval encontrâ' personalidade na forma

!tonneau,;.e;�.abaulada. Com pulseiras e� aço ou douradas em,

,PVD, t�çnii::a de folheamento que confere maior resistência .aO'
,material: O relógio tem caixa em em Safira, resistência',
�ã águ

.
" "

é 30 metros
a 'il" _o;%;

frontam-se sob a máscara destas incríveis peças, numa divertida brinca
deira com as formas. Opostos na geometria, porém convergentes

I
no

conceito de modernidade, Belle Oval e Roseville surgem num momen

to em que a moda apela por conceitos que atendam aos mais diversos

. gostos e bolsos.

Serviço: Os relógios modelos Belle Oval e Roseville, são

prodruzidos pela marca Tissot, tradicional empresa suíça, que esta

comemorando em 2003, 150 anos de existência. No Brasil o.

modelo Belle Oval pode ser encontrado com preços, à partir de
R$ 750,00. Já o modelo Roseville não fica por menos de R$
3.978,00
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EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS roDOS OS CONVÊNIOS

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

f� CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Odontologl� preventiva estétiQl e restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0380) .

Fernado T O. Guenter
{eRG 3452}

Guilherme Guenter
{C�O.1978)
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Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
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o que é uma boa

alimentação?
Para termos 'uma nutrição saudável, que previne

doenças e ajuda o bom funcionamento de nosso

organismo, é necessário nos alimentarmos de forma

equi I ibrada e ri ca em ai imentos variados que
contenham proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas
e minerais - ingeridos de forma balanceada, ou seja,
em quantidades suficientes.

Cada alimento possui uma cor própria em função
de sua composição. Assim, a dica para alimentar-

{los 'riQttlll ()

na qualidade de vi
Os profissionais de saúde e educação devem orientar as
comunidades no tocante aos seguintes aspectos:

Alimentar-se bem é um processo permanente, para
toda a vida. Previne doenças e fortalece os

enfermos, ajudando-os a recuperar a saúde;
O organismo funciona melhor quando recebe os

nutrientes adequados, tanto em qualidade quanto
em quantidade;
As substâncias nutritivas (proteínas, vitaminas e

minerais), absolutamente necessárias para o bom
desenvolvimento físico e mental, são encontradas
nos ai imentos, e não na farmácia
Os ai imentos ricos em ferro (encontrado no leite

materno, feijões, folhas verde-escuras e carnes

vermelhas) tornam o sangue mais forte e

contribuem para prevenir a anemia. Devem,
idealmente, ser ingeridos em associação com

frutas ricas em vitamina C (laranja, limão,
.
acerola, caju, por exemplo), Esta combinação é

importante, haja vista que a vitamina C fortalece o

organismo e ajuda a absorção do ferro;
Os alimentos ricos em vitamina A (os de cores

verde, amarela e alaranjada) são ótimos para a

visão e pele, além de proteger contra a diarréia.

Assim, devem integrar o.cardápio diário das

crianças;
É de vital importância que as famílias utilizem o

.sal iodado na preparação dos alimentos. O iodo
nele contido evita a formação do bócio (o papo);

.

resultado do aumento da grândula tireóide. Apesar
de, no Brasil, o sal já ser iodado, ainda ocorrem

casos dessa doença. Se pessoas da comunidade

apresentarem indícios de formação ,de bócio,
deverão ser encaminhadas ao serviço de saúde,
para atendimento.

iTel. 276-1499

...............................................................................
,._----.,

_lcLfNICA
. I TÓRI)COPULMONAR

i
i Md. Glovani "'.
I
.

Mezzalira

,

: R. João Picolli, 235 sala 03 cenlro

I www.clínrcotorocopulmonar,coma............................................................. _ ..

_-_

se bem é observar se o prato está colorido: a�

comermos alimentos com cores diversas estarem,
ingerindo nutrientes variados.

No B rasl I, o feijão e o arroz compõem o prat�
básico predi leto, haja vista que integram o dia-a·
dia da maioria das pessoas. Entretanto, estes não

podem ser os únicos componentes:_a alimentara
deve ser variada com verduras, legumes, cereas
peixes e carnes, bem como ovos, leite e derivadc

/

que são deficiências nutricionais
No organismo humano, as deficiências
nutricionais expressam a carência dos
nutrientes indispensáveis à manutenção da
saúde e prejudicam o bem-estar das pessoas,
contribuindo para que fiquem doentes com

mais facilidade.
Em nosso país, vários fatores contribuem para
uma ai imentação inadequada: devido à
dimensão continental, os hábitos e costumes

ai i mentares diferem nas diversas reg iões.
Muitas vezes, o que as pessoas gostam de
comer no N arte não é conhecido e nem aceito
no S ui; ou o que é comum no Nordeste não o i

no Sudeste. Além disso, os pratos típicos
variam até mesmo dentro de um estado e, erTl

geral, as pessoas não cuidam
convenientemente das práticas e técnicas de
boa conservação, higiene e preparo dos
alimentos.
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NOVELAS

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H

CORREIODO POVO SE

AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h

, ,

EGUNDA . Carla interrompe o beijo de l.uisa e

V5 t r que ficam constrangidos. Maumau revela
IC o , . �

a Pedro que tem dormido no ogromo�el porque

seuS pais estão se separando. ca,beçao convida

, Maumau para morar _na casa de ViniCIUS
.. Maum�u

confessa a Cabeçao e Pedro que ainda nao

conseguiu terminar com Manu
..
Victor e Luísa

ficam pensando um no outro. Viníclus co.nc�rda
em hospedar Maumau, contanto que ele ajude

110 serviço de casa. Beta descobr� ,que seu

rédio foi interditado pela Defesa CIVIl. Todosi

:5 alunos exigem que Kiko devolva o caderno

de Drica. Daniela pede que Luísa tire as fotos
-

para o livro do ano do Múltipla Escolha. Beta

avisa a Solene e Vilma que terá de voltar a

morar com elas.

SEGUNDA· Pedro pergunta a Léo se o segredo
de Vitória era seu estado de saúde. Ela confirma.
Bruno fica radiante por Heloísa ter mentido por
sua causa. Rutinha e Modesto exigem que
Heloísa explique quem é Bruno, mas ela
desconversa. Pedró garante a Léo que ela devia
ter confiado nele, deixando-a magoada. Sol
tenta fazer com que Pedro volte atrás no seu

pedido de ,qemissão, mas ele se recusa. Vitória

acorda, para alegria de sua família. Léo pede
ao doutor Celso que diga a Vitória que está

com, saudades. Dinorá avisa a Tintim que tem
medo de que Rosemary engravide de Vinícius.
Tintim pede a Vinícius que tome cuidado. Heloísa
se deixa envolver por Bruno. Vinícius tenta

transar com R'osemar�, que vai embora

magoada. Fátima garante a Vinícius que só vai

transar com alguém que ame muito e -surge um

clima entre eles.
'

SEGUNDA· Perla fica emocionada ab reencontrar

Ferdinando. Os dois lados de Esteban se

defrontam: um frágil e desastrado; outro dark e

arrogante. Ferdinando avisa que é proibida a

reeleição. Camacho garante que, como não foi

eleito, pode ser o candidato. O dark Esteban
avisa ao atrapalhado Esteban que quer a sua

vida de volta. Carlito faz' charme para Consuelo,
que adora, para tristeza de Soledad e de

Guijerrno. Mercedes pensa em lançar Esteban
como candidato presidência, mas l.ola impede
a. Enrico aconselha Marisol a mentir que o filho
é de Camacho. Dark Esteban garante ao

atrapalhado Esteban que só morrendo ele se

livrará dele. Esteban tem uma parada cardíaca.
A loura está grávida e resolve convidar Laia

para madrinha. Rubi a obriga a mentir que veio

pedir desculpas e Enrico agradece. Augustin
avisa Camacho que ele terá que deixar o cargo
para ser candidato. Ca�acho tenta convencer

Mercedes, sua v/ce, a renunciar também.

SEGUNDA· Diogo acusa Marica de estar'

inventando uma gravidez. Marina garante que
não vai rastejar pelo amor dele e, se necessário,
trairá o marido. Hilda 'inventa que Beta 'esqueceu
a mochila na noite anterior, mas Leandro tem

certeza que Hilda está escondendo algo. Diogo
jura que não vai abrir mão dos seus direitos de

pai. Sílvia se choca quando Marina provoca que
o filho pode nem ser de Diogo e ele quase

perde a cabeça. Heloísa pede que Sérgio chame

a de Heló e estranha por ele tomar banho de

porta fechada e não trocar mais a roupa na

frente dela. Lorena mostra as fotos de Expedito
no desfile para Ana, que comenta que esta não
é uma vida para o filho. Marta avisa a Gracinha

que não vai admitir uma relação entre seu filhó
e a filha da empregada, alerta que ela não

deve engravidar e sugere que ela faça uma

longa viagem. Gracinha chora de raiva. Sérgio
procura Helena para uma conversa.

SEGUNDA· Lupita comunica aos alunos a

decisão do pai de Rodrigo. Lucas visita Rodrigo,
diz que todos estão sentindo a sua falta e os

dois combinam de ir juntos à escola. Portiria

visita Guilherme, volta a dizer que é sua avó' e

mostra para o menino uma foto de sua mãe.

Guilherme chora e Partiria lhe dá seu endereço
para que ele a 'visite. Maria da Paz pede ao

Diogo Jr. que seja seu namorado mas ele 'não

aceita e diz que já está comprometido .corn

Marisol. Guilherme diz ao pai que já sabe que
Partiria é sua avó materna e ele proíbe o filho

de voltar a procurá-la.

QUARTA· Carla decide incriminar Luisa pelos
roubos, para que ela seja expulsa. Murilo avisa
a Heitor que está indo mal no'colégio por causa
dos treinos, mas ele garante que vai dar um

·eilo. Victor beija Luisa de novo e ela pergunta
se eles estão voltando a namorar. Thaíssa
descobre que os pais de Maumau se separaram
e tenta consolá-to, mas leva um fora. Victor e

luisa declaram seu amor, mas reconhecem que
inda precisam conversar. Thaíssa agarra Kiko
a frente de Maumau para deixá-lo com ciúmes.
eto planeja um jantar romântico com Sol, mas.
ilma atrapalha, Heitor convence Ana Paula a

eixar que Murilo entregue um trabalho atrasado.
arla pega o relógio de Manu e esconde na

ochila de l.ulsa,

�TA . Os pais ameaçam afastar Daniela do
rgo de diretora se ela não expulsar Luisa.
aumau briga com Kiko por causa de Thaíssa.

hanu vê e fica arrasada. Kiko percebe que'
sals�a o Usou e se) irrita. Daniela afirma para

o
pais dos alunos que vai agir da forma mais
freta Man t

.

Ue f
. U errnina o namoro com Maumau,

'a rof
ea arrasado. Daniela avisa a Luisa que o

as
eSsor Pasqualete pediu que outro aluno

Ch:nVOlva o projeto, deixando-a arrasada. Beta

af'
que deCifrou um trecho do diário de MiyukiIrma par C - -

up
a abeçao que ela nao gosta das

hat::dcaretas dele. Victor vê que Luisa está
a e a chama para sair.

QUARTA· Tintim dá um escândalo quando vê

Modesto em sua casa, mas ele pede que ela o

ouça. Silésio avisa a Honório que viram um

ladrão entrando em sua casa. Modesto oferece
dinheiro em troca do apoio de Tintim .. que fica

indignada. Honório chega em sua casa com a

policia e manda que levem Modesto preso.
Antônia avisa a Joaquim que Léo veio do Rio

junto com Vitória. Sofia combina um encontro'

entre Léo é Vitória. Rutinha aconselha Van Van

a usar a saúde de Vitória para segurar Juca.
Dinorá sugere a Tintim e Honório que eles
lancem a candidatura de Antônia á prefeitura.
Pedro' se preocupa por estar desempregado.
Van Van pede a Antônia que deixe Juca em paz,

pela saúde de seu filho. Nanda vê Djalrna
conversando com Karina. Léo vai visitar Vitória.
Antônia avisa a Juca que eles não devem mais
se ver e ele pergunta porquê.

SEXTA· Léo garante a Joaquim que não
envolvida com Vitória. Sol garante a Pedro que
vai convencer Juca a conversar com ele. Juca

fica radiante ao saber que Vitória vai voltar

para casa. Joaquim aconselha Pedro a não

desistir de 'Léo e o convida pára jantar na

fazenda de Antônia. Pedro afirma que só vai se

t.éo concordar. Léo avisa às mulheres da

cooperativa' que recebeu uma encomenda

grande de uma loja do Rio. Joaquim sente que
Antônia está fria com ele. Sol pede a Juca que
não aceite o. pedido de demissão de Pedro.

Bruno pede (Heloísa em namoro. Djalma briga
com Nanda por causa da cena de ciúmes que
ela fez.

QUARTA· Esteban fica bravo por não ter reagido.
Dolores fica furiosa quando Marisol insiste que
é a mulher de Estéban e a expulsa. Manolo não
sabe o que fazer ao dar de cara com Marisol.
Consuelo faz uma piadinha sobre santinhas

que fazem strip, mas Soledad não entende.

Manolo conta para Marisol que Isabelita não
sabe de nada. Enrico se surpreende ao saber

que Esteban perdeu a agressividade. Mercedes

joga tudo de Camacho pela janela e o expulsa
do palácio. Gabriel repara na nova fragilidade
ao pai e culpa a mãe. Marisol ouve a voz do fil:,o
e vai atrás dele. Esteban beija Laia, que
corresponde, mas depois o afasta. Marisol entra
no confessionário. Gabriel se co nfe s sa,

afirmando que faz tudo para o pai esquecer
Marisol. Esteban manda Enrico ficar de olho no

diretor.

SEXTA· Esteban implora que larguem Laia. O
diretor a esbofeteia e o dark Esteban reaparece

brigando com todos. Gabriel olha 'surpreso o

pai brigar. No sanatório, Camacho grita que
não é louco e é atendido por Dr. Wolfgang,
psiquiatra alemão. MarisOI pede que Enrico leve

Esteban em sua casa, para que ela lhe conte

tudo, mas ele hesita. Esteban leva os homens

para a delegacia, mas não descobre nada. Laia

cede aos carinhos de Es teb an, mas Dagô
interrompe e é derrubado com um soco. Laia se

retrai. DagÔ prende Johnnyque o informou que
Esteban não sabia mais brigar. Perla dá uma

chance para Marisol fazer -o shaw.

QUARTA· Lucas pede que Fernanda leve Salete

um dia no hotel para os dois brincarem.
Fernanda se despede com um longo abraço em

Lucas. Alzira conta para Estela" que o proprietário
colocou à venda a chácara em que Padre Pedro,
mora e faz seus trabalhos sociais. Heloísa
conta ao grupo do MADA que é estéril por opção
e teme a reação de Sérgio o dia em que ele
souber. Dóris comenta com a família que Estela

comprou a chácara. Alzira garante a Padre Pedro

que está rezando para que tudo se resolva.

Marcos chega com .urn presente para Raquel,
que o manda sumir de sua vida. Ela se tranca

no banheiro e ele esmurra' a porta. Expedito
garante a Lorena que, com o tempo,' Ana vai
aceitar a sua nova vida. Helena aconselha a_

irmã a contar a verdade para Sérgio. Rafaela

recebe Clara, toda feliz. Silvia pede que Caetano "�I
a leve onde levaria qualquer mulher.

SEXTA· Diogo volta para casa e não encontra

Marina. Lorena dá conselhos pa;a Marina. Diogo
telefona para'a mãe, em .busca da mulher.

Lorena fica atônlta ao sabe! da gravidez. Marina
chora e Lorena manda Diogo buscá-la. Sílvia e

Caetano se amam sem parar. Heloísa reclama

do jeito de Sérgio. Marina confessa para a

sogra que inventou a gravidez. Expedito se

oferece para conversar com Diogo e manda
Marina parar de chorar, para que o marido não

fique com pena dela. Sílvia mostra-se insaciável
e aberta a novas experiências, como fumar.
Marina pede para dar uma caminhada na praia
e Diogo aguarda, impaciente. Lorena recrimina
Dóris por criticar a velhice.,

. QUARTA· O Dr. Arias recorda o momento de
seu encontro com Estrela e Dolores. Emiliano

conselha Diogo e dá dicas do que ele tem que
fazer para reconquistar Marisol. Diogo entrega
uma carta para Marisol mas ela a rasga antes

de ler. Damião se Vinga de Marisol jogando
refresco na roupa da menina. João consegue
'pouco dinheiro pelo papelão e se lembra da

oferta que Porfíria Ih_G fez .. Lupita informa aos

alunos que a escola vai promover uma

quermesse beneficente para arrecadar fundos

para um orfanato e diz que a grande atraç�
será um festival gastronômico. Lucas faz o pai
prometer, diante da professora Lupita e da
diretora Caradura, que fará um prato especial
para o festival gastronômico.

SEXTA· Diogo vai até a casa de Poliana,
agradece pelo conselho e joga uma torta na

cara da menina. A diretora Caradura comunica

aos alunos quem será o juiz do festival

gastronômico. Lupita repreende Simoninha por

desprezar o prato que Cruz fará e as pessoas
do campo. O Dr. Arias comenta com o Dr.
Fernando do encontro que teve com Dolores e

Estrela e diz que gostaria muito de manter
essa amizade. Lucas mostra para Benedito a

lista dos pratos que serão feitos pelos pais' de
seus colegas. Ele conta também quem será o

juiz e sugere que ele peça o prêmio máximo,
mas Benedito não aprova a idéia do filho.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
•

25/5
Cleberson José da Silva
Júlia Luyza Peters

26/5
Gabriel Felipe Meyer

.

Gustavo Henrique da Silva
Pedro Henrique Tosca
Gabriel Langei
M aysa da Silva Machado

27/5 .

Letícia Camila Schwartz
Cristhofer Matheus Sell
Bruna Crystine Scoz
Heloisa Rapella Poglia
Wagner de Oliveira Dalcanali
Tiago Laube
Érick Matheus dos Santos

Mariléia Ferreira, coordenadora da educação
infantil do Colégio Divina Providência, ao lado da
filha Maria Eduarda Ferreira, divertindo-se muito
durante a Festa Junina promovida pelo colégio

28/5
Mário Eduardo Buss I<oerbes
Camile Morelond Bossee
Ellen Eduardo Mendonsa de
Vargas
João Victor Milbratz

FB FotografiasAna luíza Wenk dos Santos
completará 4 anos, no próximo dia
17/(i. Parabéns é uma homenagem
dos avós Tomas e Darci Wenk

A gatinha Eduarda Podskarbi
compar,ece iluminando a coluna

29/5
Dayvid Volkmann
Matheus Antunes

30/5
Joice Eduarda Pias
Gabriel Valle dos Santos
Thaynara Wartha
Ezequiel Finta M iotto

31/5
Luis Eduardo Rodrigues
Pinnos

1/6
Leopoldo Matias I<nopp

2/6
Thio Coelho Philippus
Camila Freitag Correia
Cláudio Nei Coelho
Vinícius Schvepper Dia 14/6, completará 2 aninhos

Gustavo Forti. Os pais José e Sônia

desejam muitas felicidades

A fofinha Gabriely Honório da Silveira
comemora hoje 1 ano e 2 meses trazendo
muito amor e alegria a vida dos seus

pais Elisangela e Gilsimar. Beijocas

3/6 /

Gabrielly Aparecida
Rod ri gues
Luana Royes Mbrschbocher

Brenda Dias Araújo e o ator Kayke Brito em

Joinville no Cau Hansen

4/6
l.arissa dos Santos de Moura
Gabriel da Silva
Luciano dos Jantz
Gustavo Papp
Caio Henrique de Oliveira

5/6
Layza Floriano
Henrique Sérgio Bertoldi
Mateus Pires de Moraes de
Souza

6/6
Letícia Martins
João Pedro Bove da Costa

A Casa da Amizade ofereceu no dia 30/5 um

lanche aos alunos da Escola Adelino
_ Franzener, na qual fez entrega de livros para
a biblioteca. Na mesma data foi entregue
pelo Polary Perola Industrial, para ser

utilizado pela escola, incentivando assim a

formacas das crianças para um futuro
melhor. Doação dos livros: Papelaria HD;
livraria Grafipel; Companheiras da Casa da

Amizade; Escola Jaraguá do Sul; Escola
Canguru e Duas Rodas

7/6
Vinícius de Souza

A linda Letícia Cristhini completará 3

meses de vida no próximo dia 22/06.
Você chegou para alegrar as \nossas
vidas. I!Jm carinho dos padrinhos
Alexandro e Silmara

A bela Fernanda Eduarda completará
3 aninhos no próximo dia 18/06. Quem
deseja muitas felicidades mesmo

estando longe de você � a dindinha
Silmara eo Dindinho Alexandro. Te
amamos

8/6
Miguel Alde de Cordeiro
Cailaine de Paula
Mario Julio Banfolim -

9/6
Marcos Vinícius Doeqe
Guilherme

.Jehniffer Roweder

.. �

de estar na moela*

www.nicolodelli.com.br

!
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, TRADICÃOmGAÚCHA

El

CORREIO DO POVO 7E
.

"Como as pedras preciosas, as palavras
possuem também: seus quilates e seu grau de

pureza"

ACADEMIA DE TERRA E PAMPA PROMOVE:

eTG Velha Querência
lORodeio Crioulo

A família do C'rG Velhll �uerêncill, com benção do Patrão da Estância Celeste tem a

honra de abrir as porteiras esperando a sua chegada carnpelra, para dar o toque de mão

em mão e demonstrando o orgulho de ter você conosco,

Contamos com você que vive o nosso espírito tradicionalista, para que, somando os

nossos esforços, transformaremos. este 1° Rodeio Crioulo, num.conqraçarnento de todos que
cultuam as tradições carnpelras.

Rogamos que o Patrão Velho permita saúde e disposição para nos dar a alegria da

presença nos dias 21 e 22 de junho de 2003 de todos os visitantes e tradicional lstas.
A patronagem

Sabado - inicio 09:00 horas

Laço Equipe - Troféu Arnoldo
Schulz ( in rnernorian)

/

Laço Pia e .Gurí

Laço Patrão de CTG e Piquete
[Almoço )

Laço Dupla (2 rodadas) R$30,OO
G ineteada em cavalos
Laco Vaca Gorda Dupla R$ 20,00

22:QO horas Viola e Gaitaco
( transmissão ao vivo. pela Radio

I

Jaraquá)

22:30 horas - Baile com OS

.
SERRANOS

I

Domingo - inicio 8:00 horas

Laço Dupla 3°rodada
Futeboi

/

11:00 horas - Culto Campal
Concurso de Gaita

Almoço I
Final patrões CTG e PiqUetes!
Vaca Gorda Pia e Guri
Final de Duplas
Individual de Duplas
Vaca Gorda Individual
Final G ineteada

17:00 horas - Dorninqueira
com o G RlJPO. FOGO DE

CHAQ .

-'J!
.

•

_ � .

_,' .

,,1
.. '-;' '::.;:'� _

,

Maiores informações: fone (47) 376-15'55/9,'1.1-7-2525/
9117-0226 coru Adotar ou ArdI'.,' (

DEMARCHI CARNE

CASA
CNvffIRA

MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br,

Site
www.casacampeira.com.br

Rua Guilherme Weege, 22
fonejfax:371-0330 - Centro

TRAJES GAÚCHOS

Bombas e
Bicos 'n;elores
DireçãoHidráulica

, � 310-2515 - 310-2562
-

Av. Preto Waldemar Grubba, 3635
•

Jaraguá do Sul· se .

Inllústda e comércio de madeiras

312-0280

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

Carnes especiais:
) JAVALI, COELHO

. PATO E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
"Venha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AGITA JA,RAGl)Á
Hoje, a partir das 14 horas, haverá

apresentações de dança, 'contação de

história, área de reacreação e muita
" A

música na Praça Angelo Piazera. E às

19 horas será o show com as bandas

NÓIS e CANAÃ.

"MULHERES EM PRETO E
BRANCO ••• E ROSA"
Este é o título da exposição que faz uma

homenagem às mulheres. Quem
promove o evento é a Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul através do

Arquivo' H istórico de Jaraguá do Sul
,

Eugênio Victor Schméickel. A mostra

possui um traje dos anos 60 e 108 fotos

em preto e branco e sépia datadas
"

desde o início do século passado. Já
esteve 'exposta na Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa e a partir do

dia 16 de junho estará no Museu do

Parque Malwee.

CAIPIRAS NO HOJVIAGO
Acontece hoje a Festa Junina da Escola <'

Holando Marcellino Gonçalves. O início
do evento está previsto para as 17

horas. O destaque da festa é a

reallzaçãc do 19° Festival da Mú%icé3:
Sertaneja que atrai candidatos de toda

a região e de outras localidades. O
. dinheiro arrecadado será usado para
melhorar ainda mais a qualidade de

ensino da escola.

FESTA JUNINA NO MOLHA
A Escola. M. E. F. Ribeirão Molha

promove hoje a sua Festa Junina. A

partir das 19 horas já estará preparado
o pau de fitas, à quadri I ha, a dança
da pipoca torradinha entre outras
atrações caipiras. Após as ap re

sentações haverá um baile no Salão

Grande da Gruta, com horário previsto
para as 21 horas. A música será por
conta do LEO DO ACORDEON e a

entrada é franca.

JANTAR + BOA,MÚSICA,
Hoje a noite no restaurante ALLEGRO

toca Enéias Raasch.

Contato:
comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: p6-3258

SÁBADO, 14 de junho de 200)

Geraldo Schroeder (Cavalo Véio � apresentador do

Expresso Brasil na Studio FM e do Rancho do Cavalo Véio
nas manhãs de domingo no canal Bandeirantes) e o

empresário Antídio A. Lunelli, depois da apresentação do

Projeto Preservar é Amar que aconteceu no último sábado.
('

Mario e Kàtia Sebold, proprietários da loja Karemar em

Guramirim. O casal está feliz com o sucesso da inauguração
da loja e com o bebê que está quase chegando.

Hoje, às 18 horas, será
Io casamento de Mareio

Milcke e Sonny Francis!
Thomsen.

O culto será realizado
na Igreja LÜterana do
centro de Jaraguá do

Sul

Alessandro Truppel
Machado, diretor da
Hexagonal Engenharia,
festeja amanhã mais um

aniversário

O dia 8 de

junho foi
dedicado a

Kelly
Cristiane

Giovanella
que agora

\ está com

idade nova

19° KOLONISTENFEST
A Banda Hannover estará animando

hoje às 21:30 horas o baile na Sociedade

Recreativa Aliança de Rio Cerro II.

Durante a festa será eleita a Rainha da

19° I<olonistenfest que representará a

sociedade na Schützenfest de 2003.

BAILE DE REI
Já a sociedade Desportiva e Recreativa

Amizade' homenaqeará hojeàs 14:3�,

horas o Sr. Mário Machado. O baile será

às 23 horas e será animado pelo Musical
Cruzeiro. O ingresso custará,R$ 5,00.

FESTA E BAILE DE REI E RAINHA
O Sr. Ilton H offmann e a Sra. Rosane

Hoffrnann serão as majestades do tiro

homenageadas na festa promovida pela
Sociedade Recreativa Vitória, de Rio da

Luz. A busca das novas majestades será

hoje às 19 horas. O bai le terá início àl

22:30 horas e será animado pela banda
" :ii,

jaraquaense Os Verticais.

INAUGURAÇÃO DA BELLE BIJOUX
No próximo dia, 25 de junho, Miriam
Sasse Iwksaki inaugurará a nova loja

de bijuterias finas e acessórios de

Jaraguá do Sul. Belle Bijoux estará
-

sitiada na Av. Pref. Waldemar Grubb3,
2000. Mais informações: 47 275 2803.

Parabéns a Karine
Oaniele Giovanella que
troca. de idade hoje
\

I
Houve uma confusão na última edição do Antena Externa

.

I h
r • •

ta feiraPedimos desculpas a Neide Carva o e na proxrrna quin
-

sai a foto com a legenda correta.

Clínica �t CiJ'U"(Jla ']Jlásiica
�siiUca e J(,lll'a"a��,.a

1>,.. ;4lt-;t!al1�J't- VOt-J'I1t-J'
----., cítl't 'fia!}

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

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

ESPECIALISTA EM
ORTODONDA

E ORTOPEDIA fACIAL
275-2006 �

R: João Picam, '53 • (entro' J u6 do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

do
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BempO' de amar t pairãa e principoimenie união!

e.Mas que essa data nãofique restrita a um dia marcada f e sim t a

todos as outros dias da ano. flue a data não seja somente comemorada

par jO'vens casais de namorados. mas sim. par todos aqueies que se

amam, ,que se. dedicam àfifícidade da parceira, sem nunca
.

esquecer que a sua tamõém éflndamentae.
Que a data não se resuma a sirnpees troca de

presentes, mas a troca de ifetas,
a (}usca da verdadeiro amar.

E
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'O
til
o
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CI)
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iro CI)
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CI)
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oja
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13.

CUma :Jeomenagem
aos apai'fonados ..

"Trabalhando' em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

__'_S_13AQ�1 tI'v'�ltI'v'� - SOltly11180�1 SOIOQ83N 10SS'v'tl18 - smnoss 'v'll:Iyl118

•

•

•
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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 condorrunio).

Sala Comercial na Rua 28 de Agosto - Centro - Guaramirim
- Aprox. 300,00m2 - R$1.800,00 - Negociável.

•

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

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.897 - Casa mista com

149,60m2 - 03 quartos - 01
bwc - 01 gaFagem - 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.

{�
Assoclaçêo das Imobiliárias

•

E-mail:marimar@parcimoveis.com.br
Fone/Fax: 275�0051

: .�����I.? .�� .�?�? CADERNO PARCIMÓVEIS �����?:. ::.�: J.u.��� de 1
. "It,

•

,

• mRANCHO ,1

IMOVEIS
Umaparceria correta.

CRECI820-J
•

CENTRAL DE VENDAS

-373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

•
rancho@parcimoveis.com.br

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 com 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 (incWso Linha

Telefônica) .

,

MARIMAR IMOVEIS
ü
w
a:
()

MA�IMAR
lMOVEIS

Atendemos de segunda a sexta: Bhs às 12hs e

14hs às 1Bhs. Aos sábados: Bhs às 12hs.

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

TERRENOS:

rVieir;;- Ret�3-:-C9m área'
de 600,00m2 próx. a creche.
Valor R$ 25.000,00 (negoci
áveis).

.. Barra do Rio Molha - Ret. 11 -

Lateral da Rua Ana Zacko, cf
774,00m2, na Rua Frederico G.

Schimitz, (boa visão). Valor R$
25.000,00. (Aceita-se auto
móvel e caminhão, como
parte de pagamento).
Baependi - Ret. 50 - Com
área de 11.1 03m2, próx. a

Metalurgica Trapp, a aproxi
.. madamente 800m da Rua
• Prel. Waldemar Grubba.

Pussui casa e rancho de ma

deira; lagoas de peixes. Va
lor R$ 170.000,00

Aluguel
• Sala Comercial com aproxi
madamente 115,00m2• Valor
do Aluguel R$ 385,00 p/mês.
• Apartamento com suite mais
um dormitório e demais de-

• pendências. Valor do Aluguel

LR.!...550,0�/mê:___ ..J

SOBRADOS:
• r

Vila Lala;;::R;r6�Com área'
1 de 240,00m2, com sala comercio 1
1
ai de aproximadamente II,OOm2, 1e residência com 04 dormitórios

•

1 e demais dependêrlcias. Valor 1
1
R$ 98.eOO,00. (Aceita-se casa

até R$ 60.000,00, como parte 1
:; Ld!.p'!S!�t.2.l ..J

1 Amizade - Ret. 70 - Casa em

a�.1
venaria com 140,00m2, terren
com 624,00m2• Valor R

141.000,00. (Aceita casa até R'
�0.000,00) ..J
r:
= = =.= = = =:1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Czerniewicz - Ret. 72 - Casa 1
1
em alvenaria com 118,00m2, ter-

1reno com 494,00m2• Valor R$

1 85.000,00. (Aceita terreno no 1
LC�niewicz até R_!30.000,00)..J
r
Barra do Rio Cerro - Ret. 26 -'

1 Casa Mista, com 02 dormitóri- 1
1 os e demais dependências. 1
Valor R$ 24.000,00

1 Barra do Rio Cerro - Ret. 62 -I
1 Terreno comercial na Berta 1
Weege com 560,00m2, com

1 casa em madeira. ValorR$1
140.000,00. (Ã aproximada-I
Lm�t�OOm � Mal�):.__..J

1
Vila Lenzi - Ret. 48 - Com área

1
1 de 74,17m2, 03 dormitórios e 1
1 demais dependências. Valor 1
R$ 50.000,00
L ..J

SOBRADOS:

r:-------:1

1 ' 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Vila Rau - Ret. 42 - Com área de 1

. 352,00m>, próximo da Unerj, Es-
1 colas, Mercados e breve Parqué 1
Ildustrial. Ótimo p/ investimentos. 1Valor R$ 95.000,00. Aceita

1 como partede pagamento casa 1
1
ou carro até R$ 30.000,00. Ide- 1ai p/ investimentos (locação)
L ..J

�
rTrês RioSdoNorte -Reu71

1
Com área de 23.400m2, com

150% plana;com nascente .de

Lá�.�I�R.!_53.000,00_ ..J

SOBRADOS:
r.-------il

Figueira - Guaramirim Ret. 78
- Construção Mista, com área

de 361,OOm2, sendo 04 dormi

tórios, 02 suítes, 03 bwc, de
pendência de empregada e

demais dependências, possui
piscina, área de festas com

churrasqueira. Valor R$
80.000,00. Aceita·se troca por
um sítio de menor valor ou

parcelamento.)
L ..J

SíTIOS:
r-------,

1 Barra do Rio Molha - Ret. 07 -I
1 Com área de 45.000m2, com 1
1 duas casas em alvenaria; pos-I
sui lagoa de peixe, nascente1 de água, riacho; reflorestamen-I

1 to de eucalipto. Valor R$I
1 75.000,00 (Troca-se por casa). 1
1 Schroeder - Ret 71- Com área 1
1 de 27.500;00m2, pussui uma 1
1 casa em alvenaria, plantação 1
1
de palmitos. Valor R$I
L50.00�?_ ..J

• •

SI

Cód. 1170 - Casa em alvenaria com 1 02,40m2 - 02 quartos
- bwc - sala - copa-cozinha - lavandeira - varanda - depó.
sito - Terreno com 370,00m2 - escriturado - Rua dos Atira.
dores - R$40.000,00 à vista - Aceita entrada e saldo deve.
dor negociável.

VENDE-SE
AVAI- GUARAMIRIM

Cód. 1169 - Casa em alvenaria com 01 quarto - 01 bwc . 01
garagem - sala - lavanderia - 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. 1108 - Ter�no
com 400,{)Om2'.
I n f r a - e s t r u t u ra

completa
Fundaçao para uma

edltlcaçao de
180,00m2 - Rua Ex·
pedicionário Olimpio
José Borges - Es·
criturado

R$16.000,00 - Ne·
gociável.

VENDE-SE
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

Cód. 1057 - Casa
em alvenaria com

80,00m2 - 02 quar
tos - 01 bwc· 01

garagem - sata
cozinha - lavande
ria - Terreno com

450,00m2 - Rua
Ermínio Stringari·
R$12.000,OO - Ne·

gociável.

PLANOS EM ATÉ 120 MESES
P4'li1ol$f ���;;::so {t�g�:�f��tJ�·

R$lUOO.OO RI 30,000,00 R$1�O,62"
R$ 20,000,00 R$ oro.OOO,OO R$2!4.1S'·
R$ 115.000.00 RS 50.000.00 RS 2a7,70�

"':!'�':'���!M ��:�il!,�O R$3Z1.24··
R$ �2.500.DO R$ 65.000,00 "R$3U�ó'1":S
CWW1t lll,lm QPçOOsdt pllnos. t"d�

• P;i(>t • _Ulfllj>I..,oo, .'l"Irc.w.,._,�
® 4C'Qt® Ci{m'1t o nP'JO' orúdfto:

'�'* 1a-:4 d� adeMde l:% (iQtxâda.luflmm�nJf4 cwn:
..

rt !pt'imeím pllrçek\
,

I

Um plano com c�ndlções muito especiais, e.laborado especialmente
para quem paga aluguel Enquanto estiver pagando aluguel, você
lem a possiblldade de pagar somente a metade da prestação

do consórcio de sua casa própria.
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õiêfó Sego ro
* 01 suíte, 02 dormitórios
,. Sacada com churrasq.Jeíra
,. 01 ou 02 vogQ$ de. garagem
,. Salão de festas
• Play-g,round
,. Localização, Vila Nova
·7 andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

CENTRO· Centro comercial e residencial, de alv.,
rll opio e solas comerciais, cl 430,65m2, e terreno REF. 751 VILA RAU • casa alvenaria, el 122m2 e REF. 550 BAEPENDI- casa alvenaria, el 91, 96m2 e

oe 759,72m2• Apto cl 1 suite + 1 dorm. e demais terreno el 721 m2, cl 1 suíte + 2 dorm. e demais dep. lerreno el 300m2, el 1 suíte + 1 dorm. e demais dep.
dep. Valor a combinar. R$ 85.000,00 R$ 55.000,00 negociáveis

TERRENO
RES. MIRANDA
BARRA RIO CERRO

ENTRADA+
I

REF. 3812CENTRO • apartamenio, cl 135m2, el ,

PARCELAMENTO EM 24X
1 suíle + 2 dorm. e demais dep. R$.85.000,00 OUPELA CAIXA'

negociáveis dormitórios, sacada, salão de festas, play ground, ôtimo
localização. Parcelamento direto el a construtora.

""

TERRENOS
te VILA LENZIlê

Terreno c/892m2•
RS 25.500,00

Terrenti c/-671m2•
�el. 06 CENTRO- Rua Exp. Cabo Harry Hadlích. Rei. 1002 VILA LALAU - Próx. Salão Vieirense. RS 23.200,00
erreno el 367,50m2 e casa el 179 50m2 3 qtos Sobrado el suíte + 3 qtos, e/340,OOm2• R$
sol I I I

ENTRADA + 24 PARCo + CUSo, copa, COZ., lav., bwe e gar. R$ 110.000,00. 70.000,00 Aceita apto ou casa de menor
Própriopi Clinico ou Escritórios vaiar, carro e pa;celamento.

ESTRADA NOVA· Casa el 75m2, 2 dorm.,
1 bwe, garagem e demais dependências.R$

40.000,00 negociáveis

CENTRO - Apto e/3 dorm., 2 bwc,
garagem, 2 sacadas e demais dependências
,

R$ 52.000,00 negociáveis

�HUIHT�
�N� �. P+Ill

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

REF•. I04 VILA NOVA - R, 727 . Heini Behling, s/nº. Terreno c/420m2 e casa c/
300m2, 1 suíte, 2. qtos, sala, copa, coz., bwc, lav., gar. pj 2 carros, piscina e sacadas.

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

'"'

LOCAÇOES
APTO DE 02 DORM., NO CENTRO - PRÓXIMO A MILLlUM .

APTO DE 01 SUíTE E 02 DORM., NO CENTRO - PRÓXIMO AO ANGELONI
SALA COML. - CENTRO - AV MAL. DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 04
C/390M2 e SL 01 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 MARct::-TO, SALA 407 - 4 ANDAR -

ED. TOWER CENTER
SALA,COML. - CENTRO - RUA: BARÃO DO RIO 8RANCO, 411 SALA 03 e

SALA 08
\

SALA COML. - CENTRO - RUA: PADRE PEDRO FRANKLlNG, 139
SALA COML. - CENTRO - RUA: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 540 SALAS
l° ANDAR
SALA COML. - CENTRO - RUA: VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 21 SALA 04 E
lo ANDAR
SALA COML. - BAEPENDI - RUA: BERNANRDO DORNBUSCH, 630
GALPÃO COM 270M2 NA RUA GUSTAVO HAGEDORN, S/NR - VILA LENZI
ÓTIMA SALA PARA CONSULTÓRIO - NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 637
SL 03 E SL 04

.

ÓTIMA SALA COML EM FRENTE A CRECHE E ESCOLA = 80M2 VALOR R$
250,00
CASA' COM L - ÓTIMA PARA CLlNICA - ESCOLA - CENTRO EDUCAÇÃO
INFANTIL - OUTROS

•

Rua Barão do Rlo Branco, 221 _ Jaraguá do Sul '_ se
/ achave@netuno.com.br

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

••
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CENTENÁRIO -

"sobrado em alv., c/
190m2 e terreno c/

420m2, parte superior
c/5 qtos, 3 salas, coz.,
lav. R$ 90.000,00.

-

LOCAÇAO
)\...ft:.,

SALA COMERCIAL - c/247m2,
Rua Pref. Waldemar Grubba, próx.

Rec. Marisol.

OfERTA
SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

VILA RAU - cf 1 suíte, 2 dorm., 2 salas, 1

sala cf lareira, coz., lav., sacadas, energia
solar. R$ 100.000,00 ou R$ 60.000,00 +

parco R$ 495,00 50 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 -

Casa alv., 1 suíte,
2 qtos, bwc, salos,
caz., rnob., lav.,
portão eletrônica.
R$ 75.000,00
ou R$
62.000,00 +

parco R$
249,00 SD R$ •

13.000,00

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

to, suíte mester. 2 suítes, 2 salas +

dep. Área total 392m2. R$
125.000,00 + parco

om estoque. em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00FiGUEIRA - casa clv., cf 1 suíte, 2

qtos, 2 salas, coz., dispensa, lov., gar.
Rua 426. R$ 79.000,00

- cf 2 qtos, 1

sala, sacada,
coz., bwc,
lcv., área de
87m2. R$
20.000,00

VIEIRAS - terreno cf 848m2, próx,
Kienen Bebidas. R$ 2�.000,00

negociáveis

ÁGUA VERDE - rua dos

escoteiros, c/4 qtos, sala,
coz., copa, lav., bwc, gàr.,
R$ 75.000,00 n eq',

VILA RAU - c/ 3 qtos, 2

alas, coz., bwc, lav., chur.
gar. Terreno c/ + ou -

570m2.

R$ 49.000,00

Vila Rau - casa alv., 3

qtos, sala, coz., bwc.
R$ 34.900,00
negociáveis.

SÃO LUIS -

Sobrado c/ 1
suíte + 3 qtos,
2 salas, coz.,

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

115.000,00 :e
ou R$ .

70.000,00 + .*

parco
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• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

Cód. 1167 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000m2 - 01 suíte + 05
quartos edemais dependo Com

05 vagas degarcgem.
R$ 300.000,00-

aceita troca porapto menorvalQr.

cód. 1173 - Santa luzia

Casa' de alvenaria - 154m2, 01
suíte + 02 quartos e

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 2063 - Apto Ed. Vila Nova-

03 qtos e demais dependenc ias.

R$ 50.870,00 - Entrada de R$
25.000,00 +Flnan. CEF ( Valor

prestação R$ 394,00).

cód. 1169 - Vila lalau -

03 quartos e demais

dependencias - 180m2-

R$ 55.000,00

cód. 1174 - Casa alvenaria-

200m2 - Rio Cerro - 01 suíte +

02 quartos e demais dependo
R$ 85.000,00

liirassol
IMÓVEIS

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

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

entrada + 84x de R$ 220,00

Cód.1177 - casa alvenaria 130 m2 - Chico
de Paula - 03 quartos e demais dependo - R$

40.000,00
Cód. 3U9 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

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

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

cód. 1170 - Vila Rau - 02 aptos -. 299m2
- 01 suíte + 05 qtos e demais dependo - 06

vagas garagem. R$ 95.000,00

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015
barrasul@netuno.com.br

- sobrado semi-aca ado 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/Norre, R$ 70.000,OO-aoeitacarro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

RIO CERRO II - Chácara com 70.000,OOm'
(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 21,00m2 e outro com

15,00m2, 3lagoas, terreno c/cachoeira e nascente,
localizada na SC-416, Rio Cerro II, distante 15 km do
Centro - R$ 150.000,00 ou 50% de entrada saldo
até 6 meses, aceita casa até R$ 50.000,00 e carro

até R$ 12.000,00

O LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franzner
nO '400 - São Luiz - R$ 210.Qoo,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.

JARAGUÁ ESQUERDO-casa alv. c/217 ,00m2 com.l�e, terreno
c/600,oom2(18x33), uma suite com closet, mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, cozo sala, deTV, despensa, salão de festasc/
churrasqueira e BWC, garcgem para dois carros, piso de ardósia,
cerânico,eqtosc/�,murada,ruaJoãocarlosStein,1237,R$
85.000,00 quitadaouR$68.000,00mais 203presta;:ões deR$
226,89,naCEF,Cljosaldode\edornestadataédeR$17.ooo,00
-aceitacasaatéR$40.000,00, desdequeo terrenoterila maisde
1.ooo,00m2

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria com laje,
150,00m2, terreno c/334,12m2, 1 suite mais três·

qtos, sala, copa, COZo BWC social, garagem para I

dois carros, lavanderia, terraço, para estender roupa
- toda murada, Rua Emma Marquardt, 57 - R$
50.000,00, negociável e aceita carro como parte
de pagamento

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

Hanemann, nO 109 - R$ 45.000,00 - negociavel,
aceita contra proposta.

• • • . , - ••

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 7207 - Jaraguá do SullSC

vilson@parcimoveis.cóm.br

N
Corretor de Imóveis

CREC14936,

CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

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

CASA DE MADEIRA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Rua 25 de Julho,
1413, Vila ('IJova. R$ 240,00

LOCAÇÃO
•

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. Reinoldo Bartel. R$ 350,00.

CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

.
demais dependências. Vila Rau. R$
-lo80,00

•

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Vila Lenzi. R$
380,00

CASA EM ALVENARIA - cf. 3 quartos e

demais dependências. Ilha da Figueira.
R$ 440,00

Fone 371�2357
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Condomínio Residencial SunFlower
• Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, cl 123m2 - suíte + 1 qto. e

I demais dep. Entrada de RS
53.000,00 e assumir parcelas de

R$ 1.050,00 corrigidas pelo Cubo

Res. Phoenix· Apto 102, cl suíte
+ 2 qtos e demais dep., Rua Barão

• Rio Branco, 2 vagas de gar., si
acabamento. RS 107.000,00.

Casa na Barra do Rio Molha em

alvenaria, cl suíte + 2 qtos, sala
de estar/jantar, escritório e

demais dep., edícula salão de
festa, ·piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.
Valor RS 175.000,00

TERRENO NO

CONDOMíNIO
AZALÉIAS -

Ed. Hortencia com 1 quarto,
sala de estarjjantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. "$ 45.000,00

Ed. Dom Lorenzo - Apto 202, cl
suíte + 2 qtos e demais dep., Rua

Leopoldo Malheiro , 1 vagas de

gar., c/ acabamento em cerâmica.
R$ 107.000,00.

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, c/390m2• R$
17.000,00

Centro - Residência p/ fim
eomereial- Rua Max Wilhen, 901,
c/260m2 e terreno c/680m2.
R$170.000,00

...

Residência Nova no bairro Vila

Lenzi - em alvenaria, c/ aprox.
98m2. Rua Victor Rosemberg.
Valor RS 58.000,00

Terreno com 504m2. R. Maria f.

Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. R$ 16.500,00

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

e/1300m2 e terreno c/ 10.000m2, localizado na BR 280 - Km

84. Corupá (em frente a Marisol). Valor de locação: R$
5.000,00. Valor de venda: R$ 500.000,00.

LOCAÇÃO COMERCIAL
Rua Pref. Waldemar Grubba, 5070, (próx. Portal). R$,1.00à,00

ALUGA

ED. AMARANTHUS

(próx, Justiça
Federal).- Rua Adolfo

Saeani, 36, apto c/
suíte master + 2

qtos e demais dep.,
2 vagasde garagem.

R$1.200,00

VILA RAU - sobrado
germinado c/
2qtos, coz., bwe.
Rua Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175
pare. R$1l9,67 cj
CEF.

Se você tem um tereno ...
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 para maiores informações.

:, : ,

r-----:--------,

I LOCAÇAO RESIDENCIAL
I

I' Ed. Aster - 2qtos / 2we e demais dep. RS 380,00 I
, Ed. Alberto Marangoni . 2qtos / 2we e demais

II dep. RS 380,00
I' Rio Molha - casa alvenaria, rua Adolfo puttjer'l409, c/ 04 quartos e demais dep. RS 450,00
I' Vila Lenzi . apto, rua Antonio Carlos Ferreira,l
1950, c/ 02 quartos e demais dep. RS 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 RS 600,00.
I, Ed. Sehioehet· R. Barão do Rio Branco, Apto c/ I
101 suite + 2 qtos e demais dep. RS 450,00 I, Vila Lenzi . apto Rua Antonio Carlos Ferreira,

1950, c/ 1 qto, s/ garagem. RS 220,00 I
I, Ed. Carvalho· Rua Exp. Gumercindo da Silva,

I555, c/ suite -I' 2 qtos, dep. empregada. R'S 450,00

I' Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) . Rua IAdolfo Saeani, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos e

I demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de as]
11.100,00' I

.

"
Casa alv. (João Pessoa)· Rua Manoel Francisco'

I da Costa, 2533, c/ 3 qtos e demais dep. RS 330,00 I
I' Casa alv. (São LtiÍs) . Rua Tereza A. Hrusehka,
471, c/ 1 suíte c/ hidra. + 2 qtos e demais dep. Rsl
1470,00 I, Ed. Prímula (Vila Nova) . Rua Arthur Gumz, 475,
I apto c/ 1 qto e demais dep. RS 300,00 I
I' Ed. Magnólia (Centro)· Rua Pe. Pedro Franeken, I174, apto c/ suíte + 1 qto e demais dep. RS 420,00

I
LOCAÇÃO COMERCIAL

' I
I. Ed. Bárbara- R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, c/ I
140m2, 1

º andar· RS 400,00 I
I' Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532· salas, c/
40m2, 22 andar- RS 350,00 I
I, Ed. Êrica- R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, Ic/55m2. RS 300,00 .

I' Ed. Hortêneia . R. José Eme'ndoerfer, 1549· 11
sala térrea- 36m2. RS 200,00
.1, Ed. Tower Center· salas de 101m2 a 138m2. c/ I
I garagem. RS 400,00 a RS 600,00 I• Centro Comercial· R. Mal. Deodoro, 1594 .

I salas diversas, c/32m2 cada. RS 280,00/250,00 I
I' Loja térrea- R. PreS'. Epitáeio Pessoa, c/ 230m2 I· RS1.900,00
I' Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 I
a 48m2. RS 300,00 a RS 470,00
I, Terreno'· Rua 25 de Julho (ao lado campo de I
I futebol). RS 220,00 I, Corupá . sala comercial c/220m2• R: Roberto

I Seidel, 1217. RS1.000,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS' I

. I' Centro- Casa c/164m2• Terreno c/900m2. R·I
I
Mal. Deodoro- RS 211.000,00 (próp. p/ comercial).

IAceito parte pgto, 1 apto central, 3 qtos

I' Casa em alv. - Charnpagnat- R. Celestino Depine, I
1394

. c/200m2 de área eonst. c/ suíte + 2 qtos e

demais dep.· RS130.000,00. I
I' Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de serviço. R: IJorge Lacerda, 169. RS 32.000,00
I' Vila Lenzi . sobrado em alv., e/_250m2 (suíte + 31
I qtos)·�. Francisco Piermann. RS 200.000,00

I, Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep.· Três Rios

I do Sul. RS 35.000,00
.

I'Amizade· Casa nova, alvenaria, c/ suíte, 2 qtos,
I sala estar, copa/cozinha, lavanderia, garagem. I
I Aceita finan. bancário. RS 78.000,00 I, Vila Lenzi . casa nova, alvenaria. RS 58.000,00

I. Apto na Rua Bahia: alto c/ suíte + 2 quartos e I
I
demais dependências (sacada c/ churrasqueira).

I,RS 62.000,00.

I. Cond. Res.das Azaléias, terreno c/677m2• RSI38.000,00
I, Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., piscina, salão I
I de festas, terreno c/800m2• Rua Adilio ESbardelathi'197. RS175.000,00
I' Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., terreno c/ I
I
680m2• Rua MaxWilhelm, 901. RS180.000,00

I
I VENDAS TERRENOS I
I• Terreno em Ubatuba-Praia Grande, c/490m2. RS
8.000,00 I
I' Terreno- R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio cerro.l·e/ 3.500m2• RS125.000,00
I' Terreno· R. Marajó . Ilha da Figueira' c/ 450m2 I

· RS 35.000,00
I, Terreno em Guaramirim, localnobre para residê�.1
I eia. RS 22.000,00 I.Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia- RS 58.00000
I

'

I
I CORUPÃ

I, Casa de madeira com 136m2, 2 anos, 4 quartos,
I sala, cozinha,l bwc.Lgaragern, terreno com 800m2 I
Bairro Isabel. RS38.000,00I 'Casa de alvenaria com 282m2, sendo suíte, 3 I

I quartos e demais dependências. Bairro Centro. RS I145.000,00 (Aceita imóvel em Jaraguá)
I 'Casa de alvenaria com 200m2, sendo 3 quartos, 2 I
I bwe, 1 vaga de garagem, terreno com 360m2• Bairro ISeminário. RS 90.000,00
L ...J

•

,

,

, ,
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Imobiliária Menegotti Ltda .
•

•

http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: imrnenegotti@netuno.com.br

•

'MOB'l'AR'A/(47) 371-0031MENEGOTII'
.'

==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 m2 Área Benfeitori'as '240.00 m2 Preço venda:

400,000.00

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro.

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

==VENDA== 5411 CASA - RAU.- R. CARLOS ZENKE, LOTE: 109 - 02 CASAS DE

ALVENARIA NO MESMO TERRENO NAVILA RAU.l'- COM 03 QUARTOS, BANHEIRO,
SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM. 120,00M2. 2' - COM 02 QUARTOS,
BANHEIRO, SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM 70,00M2
Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 65,000.00

==VENDA== 5397 TERRENO
I

BAEPENDI
RUA N;370 wu'v BARTE�

TERRENO 12,00 X

35,00=420,00M2. LOTEN;3 DO
DESMEMBRAMENTO.

Área do terreno 420.00 m2

Preço venda: 40,000.00

•

_

ESTAMOS P�ECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==)JENDA== 5410 APARTAMENTO - BAEPENDI - COND. BARTEL, BLOCO:
• 07- APTO. 21- EXELENTE APARTAMENTO COM 01 SUíTE + 02QUARTOS,

COZINHA E BANHEIRO COM GRANITO, SALA COM GESSO NO TETO +

LAVANDERIA E GARAGEM E ÓTIMO ACABAME'NTO.
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:
65,000.00

==VENDA== 5375 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 12 AV. PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA;4286 - PARTE TERREA;02 QUARTOS;SALA TV;COPAj
COZI N HA; ESC RITO R I O; D I S PEN SA; 02 BWC; O 1 SA LA

COMERCIAL;LAVANDERIA. PARTE SUPERIOR;03 QUARTOS;01 SUITE;Ol
• BWC;OlWC;CHURRASQUEIRA;SALA TV; COPA jCOZINHA; LAVANDERIA;

GARAGEM. Área do terreno 414.40 m2 Área Benfeitorias 315.08 m2 Preço
venda: 165,000.00

==VENDA== 5378 TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - RUA PADRE ALUISIO
BOING - VENHA DESFRUTAR DEAR PURO, ADQUIRA UM LINDO TERRENO
PARA CONSTRUÇÃO JUNTO A NATUREZA OU PARA UMA PEQUENA CHÁCARA,
LOCALIZADO PRÓXIMO AO NOVICIADO NA BARRA DO RIO CERRO COM
10 800 00M2 APENAS R$ 36 000 00 OU ENTRADA DE R$ 12 000 00 + ==VENDA== 5386 TERRENO - CHICO DE PAULA - R. JOSÉ NARLOCH
60'PARCELAS DE R$ 4�0,00' ,

\
.,

'TERRENíl DE 595,64 ( 15,00 X 40,00) NO CHICO DE PAULA

Área do terreno 10,800.00 m2 Preço venda: 36,000.00 Área do terreno 595.64 m2 Preço venda: 27,000.00

==VENDA== 5423 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RIO CERRO .

LOTEAMENTO ROEDER - CASA NOVA 120,00M2 oisoírt + 02 DORMITÓRIOS,
'SALA, COPA, COZINHA, .LAVANDERIA, DESPENSA CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS. OBS- PROXIMO CHOCOLEITE
ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO.

Área do terreno 322.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:

38,000.00

==VENDA== 5406 TERRENO
NOVA BRASILlA

RUA N;36 JOSE EMMENDOERFER
TERRENO 28 X 25=700 M2.

Área do terreno 700.00 m2 Preço
venda: 41,000.00

: . •• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Residencia

: o Edifício:
"

: * �1 PAVIMENTOS COM ELEVADOR

·

* APARTAMENTOS DE �2 DORMITÓRIOS\
* �� SALÕES DE �ESTAS COM CHURRASQUEIRAS .

�
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PlAY·GROUND

; * PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
"

•

. * PROl AO CLUBE AI BAEPENDI

Projeto: Ana Heloísa Pfitzer Wolf

CHãve
WOLFEPAR

Empreendimentos e Participações Lida.Vendas: 275-1594

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•• Saca�a c/ churrasqueira
••

, ,
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Resiõel1cial. .. . .'

Com o Consórcio de Imóveis Ademilar e a

Imobiliária Séculus você pode realizar seu sonho.

oConsórcio de Imóveis Ademilar é a melhor opção para você adquirir
o crédito que precisa. dando adeus ao aluguel e comprando o seu imóvel.

E iii Imobiliária Séculu$ tem toda a mfra-estrunaa para oferecer as melhores

oportunidades de negócios, seja na cidade, praia ou campo, além da realização
de projetos personalizados e construção.

COH@ç50 Anua!. pelo INCe (To�o, nlé� di! Jan.ei,o)

�
EUmODIMOrGt IMIIIRIAAIOf' �
(47) 371 8814

ADEMILJ\.R '

.

consórcio de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - quartos mobiliados.
Tratar: 370-3561 cf
proprietária.

AMIZADE-- vende-se, 108m2,
cf terreno 688m2, aceito
caminhão até R$ 18.000,00.
Tratar: 45.000,00. Tratar:
370-1823 cf Vilson.

(proprietário)

ANA PAULA - vende-se, no

Coajas. Tratar: 273-0046 ou

9975-1868 ou 371-3835.

(proprietário)

• 'tIfIIII- •

ImOVelS BARRA DO RIO CERRO - vende

se, em madeira, terreno

comercial com 560,00m2.
Valor R$ 40.000,00. Tratar:
275-0051 - Creci 1989-J.

BARRA DO RIO C.ERRO - vende

se, de alvenaria cf 03

dormitórios e demais

dependências, terreno com

7.500,00m2• Valor R$
140.000,00. Tratar: 275-0051
- Creci 1989-J.

BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, c/ 60m2, mobiliada.

R$ 11.000,00. Tratar: 371-
1495. (proprietário)

CENTRO - vende-se, casa de

alv., 2 pavimentos cf 300m2,
4 dormitórios sendo 1 suíte, 3
bws, dep. empregada, garagem
para 2 carros, aquecimento a

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

ROY�
V��DAS/LOCAÇÕES_
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamehto.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal �eodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (41)275-3070
cONsrRuSeL

ó
o

N

ti
"Inovando concertos de Vida' 5

gás. Tratar:

(proprietário)
275-3070"'--' churrasqueira, g ar ag e m

para 3 carros. Tratar: 275-
3070 (proprietário)

CENTRO 1. vende-se, casa

de alv., 3 dorm., 1 suíte,
cozinha mobiliadada, dep.
empregada, despensa,

de festas

COMPRA-SE casa em

Barra Velha, perto do Mar.
Tratar: 370-3113 ou 9973-
5770.

SCÉNICALlzÉ E

CUO.AUTHENTIQUE 1.1116V

M.lhor.. Compra. 2003
em sua� Categorias.

Linha Renault
ClJoAUTHENTIQU[ 1.0 8V - 2 PORTAS
Faróis com Duplo Refletor ópnco, Vidros Verdes.

(2) OU

Pintura Metálica, Freie e Ar·condicionado
INCLUSOS

Novo RENAULTCIJo
SE.fJ CARRO. SUA MARCA.

�iC ALlZÉ 1.6-16Y
Nr Bag Duplo, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elé Incas e Vo lanle de Couro.

....
•fi'

�-�--���============================��----------------------------------------------------------------__---------------------------------------------

5rcauIta'183Ve:one�e�sionárias n���MENAU ITAJAí
...._

-- 322 • 8800 348 • 8460 435 • 3700 370 • 6006
:l�vtlf.It.1(J para tlnaucternento com 0% ue Juros para teca unna Rerault O krn:.Flmmclarnenlo coe (Crerjlto Direto ao consumtdcr) com entrada de 66% oc valc(_" oo ,veículo + saldo flnaJl�i.a(jo e.ln 12 vf.!�es. sem juros + IOF. Financiamento Renault atra....és da ela. de Crédito. Flnanciamerm e rnvesumentcrasu Taxe) de: abertura de créouo TAC .nõo Inclusa. Crédito suçeno a anatse e apm....ação de cacasrro.As tID'.as·pMerão �eri)lteradaS, se �Ol(Vt:r mudanças significativas no Mercz�dO Flnaceíru sem prevto aviso. (2) Preço para pag(Jn�ento à vista e/ou com tínanclamento aqul prcnosto do Novo Renault�q�e 2 Pertas 1.0 ev 200:311004 com Plníura Metálica inclusa. sem Air Bag Duplo. (3) pr.e·;o para pagamento à \.15�a :om o _fIn3ncia�.;nto aun proposto do Novo Re:nault Cho Autnentrque 1 Portas 1.Q 8\/ 2003/2004 con� Pintura Metálica e Ar-ccnntctonaoo Incluso, sem Alr BaJ Duplo. (4) ,Preço caraa V1st� e/ou com o ünanctamerro cqin proposto uo Renactt scémc AllZé 1.6 16V �00:3!200;]. cor sólida, sem I)ptiOnal�. O frete e a Pintura Metálica seráo acrescldos <J!) pr€1;? do vereuo. Ccndlçôes válidas na .data de vetcutaçâo deste anúncio ou enquanto durarem os esto9ues. Para maiores inrormaçôes.cl:;"! C()n�:essionári@·Ren<1lJ!t. Fotos pa r., fins publicitários. Alguns itens moatrauos e/ou rnenclonados neste �attrial pU.bheitáríO são op�ionals eJOLl !(_-ff;rem-s.:. a ver.sões eapecirtcas. A Renautt co Brasüreserva-se ao direito de alter-ar c15 especücações cesses veiculas sem previ o aviso. Os vcrcuos RenaultOrtarmld,lde com o PROCONVE _ Proqrarna de cont-ere de Ponnçáo do Ar pcr vefcuos Automotores. CUltos .re seçnança em conjunto tum Air Bags salvam Vidas'.

JOINVILLE
Vaie do Ifajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL FINANCEIRA

RENAULT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO'

5232 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado cl 440,00m2 - 03
suítes (suíte de casal cl
móveis + hidro dupla I 01

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

Terreno el 596,OOm2 -

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

��,---"==<--,L,,_,U,,-,I,,-,,,S - Sobrado cl
400,00m2 - suíte + 03 dorm -

bwe + quitnet c] 54,00m2 +

galpão cl 140,00m2 - garagem
pilO automóveis - ampla área
de festa - Terreno el 2.500,00m2
(30 x.83) - R$230.090,00

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

edicola nos fundos cl 03 dorm -

bwc � Terreno cf 450,00m2 -

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

parcela R$546,OO ao mês - HSBC

SÁBADO, 14 de junho de 2üij,
5,

e-mail: Itaivan@itaivan.com.br 4322 - CENTRO - Ed. Best Place.
Apto. em fase de construção cl
350m2 - 1 suíte master, 1 suíte

2 dorrn., bwc, R$85.000,OO
'

entrada + 28 parcelas R$4.118,OO
ao mês - variação CUB
(sem acabamento)REPRESEfHACÓESIMOBIUARIAS LrOA.

Veja as fotos detalhadas no site
www.itaivan.com.bf

5283 - NOVA BRASÍLIA - Casa
alv. el 355m2 -, suíte cl closet +

4 dorm., bwc, dep. empregada',
terreno cl 1.509m2, imóvel

nobre, localização central, ideal

pI clínica médica ou Cond.
Fechado. Valor Negociável

(aceita imóvel de menor valor)

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

- Terreno cl 450,00m2 -

R$130.000,OO

REF. 5309 - BARRA DO RIO CERRO
- Casa alv. el 102,00m2 - 03

dorm - bwc - Terreno cl 722,00m2
- R$58.000,OO

Ret. 5320 - Schroeder - Casa alv, 'cl
90,00m2 - terreno cl 450,00m2

(18 x 25) - R$35.000,OO

2499 - BARRA DO RIO CERRO - .

Terreno el 350,00m2 (14x25) -

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

5236 - AMIZADE -'sobrado cl
282,35m2, 1 suite c] eloset
mobiliado e hidro dupla + 3

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

Ret. 5318 - Nova Brasília - Casa
alv. el 270,75m2 - suíte + 02

dorm - 02 bwe - de, empregada -

Terreno el 336,84m2 (14 x 24) -

R$145.000,OO

5251 CENTRO - Casa Alv., cl
166,18m2 -suíte + 2 dorrn., bwc,

terreno el 335,40m2 - R$
115.000,00 - (50% sinal + saldo em

36 parcelas + poup)

REF .. 2525 - ESTRADA NOVA - Terreno

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

R$34.000,OO

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

bwe - R$75.000,00

REF. 5308 - BARRA DO RIO CERRO
- Casa alv. el 96,83m2 - suíte + 02
dorm - bwe - Terreno el 400,OOm2

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

.

R$713,OOaomês

51.80 - JARAGUÁ ESOUERDO
\ Sobrado el 346,00m2 - suíte
mester + 04 dorrn - 02 bwe -

Terreno el 826,00m2
R$340.000,00

Ret. 5303 - Vila Lenzi - Casa alv, cl
160,00m2 - 03 dorm - bwc - piscina

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

R$110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



coo 305 - RAU· Condominio Renascenca -

RESIOENCIA novo de esquino em alvena'ria
medindo 1 64,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, solo em '\
2 ambientes, cozinho, lavanderia, banheiro, 2
vogas de garagem, área de festas, encanamento
poro aquecimento - Valor RS 95.000,00

coo 438 - NOVA BRASILlA - SOBRADO
COMERCIAL E RESIDENCIAL - 1 suite 2

quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro
- Valor RS 190.000,00

CORREIO DO POVO 3

Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO 453 - CIERNIEWICI - SOBRADO
medindo 285,OOm2 - 1 suite, 3 quartos, solo, copo,
cozinho, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens - Valor

RS 135.000,00

COO 466 - CZERNIEWICI - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, solo, copo, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS

110.000,00

COO 45 1 - FIGUEIR� - CHACARA - com residência
rústico em alvenaria com 2 quartos, solo, copo, cozinho,
lavanderia, banheiro e garagem, gal,pão, 2 lagoas com

peixes, cachoeiro, pontes, ruas internos, trilhos, pomar,
documentos em ordem - medindo 15.000,OOm2 - com

asfalto até o entrado - Valor RS 210.000,00

COO 440 - filES RIOS DO NORTE ..:

RESIDENCIA em alvenaria com 5 quartos, 2 solo, 2
cozinhas, 2lavanderias, 2 banheiros, garagem - Valor

RS 37.000,00

COO 473 - CIERNIEWICZ - RESIDENCIA 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.

COO 351 - NOVA BRASILIA -

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

PRAIA - ITAPEMA

COO 468 - MOLHA - RESIDENCIA em alvenaria
- 2 quartos, solo, cozinho, lavanderia, banheiro,

garagem - Valor RS 25.000,00

COO 470 - CZERNIEWICI - SOBRADO
COMERCIAL E RESIDENCIAL - solo comercial
medindo 11 O,OOm2 + opto com 3 quartos, 3

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

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3

quartos, solo em dois ambientes com socado, cozinho,
lavanderia, bariheiro, garagem - Valor RS

55.000,00

COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suite, 3

qtos, solo intimo, solo, copo, cozinho, awc, escritório,
dispenso, lov, 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

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO -

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

área de festas com churrasqueira - Valor RS
85.000,00

COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA

EM ALTO PADRÃO 364,00M2 -

1 suite, 2 quartos, solo em dois ambientes, cozinho,
lavanderia, área de festas, adego, banheiro, lavabo, piscina,

2 vogas de garagem - Valor RS 230.000,00.

ALUGA-SE MOTEL E WISKERIA -

MASSARANDUBA - Rodovia Guilherme Jensen -

KM 23 - Valor a negaciar

COO 424 - BARRA - TERRENO
COMERCIAL com 16,40m poro o ruo Ângelo

Rubini - Valor RS 28.000,00

COO 472 - NEREU - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, 2 banheiros, solo,
copo, cozinho, dispenso, área de festas com

churrasqueira, dependência, jardim - Valor RS
100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO SÁBADO, 14 de junho de)(
-

Compra - Vende - Aluga - Administra

.1

371-1500
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FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO
E-MAIL garcia@unerj.br CRECI 1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302.

VENDAS
REF 31 • BAEPENDI . Ed. Gobriele, opto
contendo 01 suite, 02 dormitórios. R$
65.000,00

220m2 área construido contendo O 1 suite, 02
dormitórios.R$ 85.000,

• 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-AGUA de ALVENAIÜA 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).

REF 21 . AMIZADE· loteamento

Blumengorden. (aso com 01 suite, 02
dormitórios. R$90.000,00

REF 44 . CAMPO SAMPIERO . (aso novo

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

• CAS'A 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 m2, 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

laraguá do Sul).
REF 66 . SÃO LUIS· (aso contendo 03
dormitórios. R$65.000,00

(047· RENASCENÇA· (aso com 01 suite,
�l�ormitórios. R$120.000,00

REF 66·
CENTRO·
Ed.lzobelo.
(ontendo 01
suite, 02
dorm.
R$69.000,00

REF36
CENTRO·
Ed. Dono
Alzira;. com
01 SUITE, 02
DORM
.R$60.000,OO

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

R$43,'OOO,OO

��'êREêr8s.w---=I!�::��� -Lot. Murara,Cf;;::;%�- �:::=��l
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneíder, cf 480,60m' R$ 16,000,00 I
1031- ESTRADA NOVA - Terreno Lo! Primavera, e! 469,35m' R$ 12.000,00 'I1036 ·ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, lerreno e! 21.331, 16m' R$ 100.000,00
1040. ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m' R$ 16,000,00 •
1041· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Felix Richert, 406,00m' R$ 1.6,000,00

1'..1045· NEREU·RAMOS· Lo! Zanguelini, área de 391 ,00m'. R$ 13,000,00
1046· NEREU RAMOS· l.ot. Zanguelini, área de 321 ,00m'. R$ 11.000,00
1047· GIARDINI LENll· Terreno e! 637,70m'. R$ 17.000,00

.,,1918 ;,�OY,\�RASILlA. Rua José Emmendoerfer, terreno e! 484,50m', R$ 38.000,00 I�'�z�tE - Lo! Versafis II, casa alv, e! 150m'· terreno de 450m' (em const..) i
aceita nego e! sala comI. no cenlro da cidade valor a combinar I2012 - CZERNIEWICZ - R, Antonio Gesser, 1 t3, e! 160m' e lerreno e! 450m' (aceita neg, e! Apartamento) R$ 80,000,00
2013 - NOVA BRASILlA -ct área de 200m'· terreno e! 1200m', aceila aplo menor valor, R$ 160.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' . R$

116,000,00,
,;

2031- CZERNIEWICZ - ótima localização, cf 155,00m' R$ 120,000,00
2034 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, e! 326m' R$ 120,000,00
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, e! terreno de 2900m' e casa cf 87,50m' R$ 75,000,00

I2045· GALPÃO COMERL.· R: Anlônio Carlos Ferreira cf 500m', terreno e! 1218m'
aceita negociação ,
2056 - FIGUEIRINHA - R, Anélio Nicochelli-casa alv, e! 176m', lerreno e! 450m' R$ 45.000,00 I'2Ó63 -ILHA DA FIGUEIRA - casa alv" e! 80m', terreno cf 518m', R, Campo Alegre, R$ 48,000,00

I 2065 - VIEIRAS - R, Walmor Rolando Muller· Casa Mista e! t 30,00m' e terreno cf 364,00m', R$ 35.000,00 �
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado e! t 86m' e terreno e! 350m' R$' 70.000,00 ·1
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, e! 100m' e terreno cf 360,72m', aceilo apto R$ 25.000,00 �
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno e! 345m' e contr. Cf 163,o9m' R$ 43.000,00 I
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza, Terreno e! 320m' e conlr. Cf 100m' R$ 27.000,00 I
2081 - R, Prefeito Waldemar Grubba - Servidão - terreno e! 1600m' e casa e! 98m', R$ 80.000,00

'I''2082 -JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein -terreno e! 336m' e casa e! 170m', aceita neg., R$ 65.000,00
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno e! 360m' e constr. Cf 202,00m', RS,200.000,00
2086· TIFA MARTINS· R, Fredolina Martins n' 311, ter. e! 720,00m'casa e! 160,OOm' e ed, e! 50,OOm' RS 45.000,00

'

aceita casa em Barra Velha r2087· TIFA SCHUBER· R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno e! 560,00m' e casa e! 240,00m'. R$ 80.000,00 I2092· TlFA MARTINS· R: Paulo Leoni, terreno cl325,00m', casa cf 45,37m' R$ 30.000,00
2094· VILA LALAU • terreno cf 875,00m' e casa e! 123,00m' R$ 75.000,00 �2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . l.ot. Zánguelini, Terreno cf 78,00m' e casa e! 70,00m', R$ 35.000,00 I.'.2097· JGUÁ ESQUERDO -Rua Ántonio Macedo, Terreno e! 360,00m' e casa e! 135,00m'. R$ 85.000,00 I
2099· GUARAMIRIM· R: 28 de Agosto· Centrc - Terreno e! lAOO,OOm' e casa e! 244,00m' R$ 180.000,00 I2100 ·ILHA DA FIGUEIRA· Morro Boa Vista- Terreno cf 1 015,00m' e casa of 100,00m' R$ 22.000,00 I
2101 • CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização- imóvel resid, cf comercial. Sobrado c/700ri1' e terreno e! I570m'. Valor acombinar.' •

2103· VILA RAU· Rua 366· Terreno e! 450m', Casa de madeira de 60m'. R$ 15,000,00 I
2102· VILA RAU· Rua 366· Terreno cf 450m' e constr. e! 180,00m'. R$ 50.000,00

II2104· MATlNHOS· PR· casa mista, vende-se ou troca-sepor imóvel em Jarapuá. RS 30.000,00
2106· OURO VERDE· Terreno e! 336,00m'· casa mista cf l00,OOm' e edicola e! 40,00m' R$ 28,000,00
2108· TRÊS RIOS DO SUL· Rua FeüxRíchert, sobrado comI., e! 336,0b' e terr. cf 384,00m'. R$ 80,000,00
2109 ·SANTO ANTÓNIO· Rua Ilda Lavín- Casa e! 124,00m' e terr. e! 360,00m', R$ 25,000,00

I�.2122· TRÊS RIOS DO SUL· casa em alv, e! 142,00m' e terr. cf 10,880,00m'. R$ 300.000,00
2123 - BLUMENAU - Área constr. 418m'. Vende-se ou íroca-se por casa em Jaraguá do Sul. RS 175.000,00
2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederique b, Henque, terreno e! 367,50m' e construção cf 175m'. R$ 1 fo.ooo,OO
2129· VILA LALAU • casa de alv" e! 142m' e terreno e! 594m'. R$ 88,000,00
2133· GUARAMIRIM • Casa e! 130m' e terreno cf 300m', R$ 60.000,00 �

�m�l��i��DE
• Rua João Mass, casa cf 110m' e terreno e! 322m'. R$ 40.000,00 I3018 ·JARDIM DAS MERCEDES· Apto, Vila Nova R$ 21.500,00 + financ, I

3022· CENTRO· Ed, Santa Terezinha R$ 80,000,00 I
�%i'���!.;.*,�.'?!k1R�iMERCEDES· AploVila Nova R$ 26.000,00+ Iinanc. !*l1tS,"""GvM""ctAILt I
....,,"""""". Padaria com ecuípamentos consírução� '"'�. terreno com ...se

....

m'.

. ..

"

$.
".'00.00 .1

gàmo· .. ·.Ce�1!.__j

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

,

110.000,00

2126· VILA RAU
.

K, 3 Joaquim Nabucc,
casa c/92m2 e terreno c/300m2, RS

43.000,00

2137· NEREU RAMOS· ruaMaria
Madalena Lopes Santana, terreno c/

412,50m2 e casa e/98,93m2 RS 45.000,00

2105 - 5TO. ANTÔNIO-
R. José Vieenzi, casa c/
200,OOm2 e terreno c/
550,OOm2.Aeeita neg.

c/ apto
RS 95.000,00.

Aceita imóvel de menor valor como

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO SÁBADO, 14 de junho de 20�,
s.

CRECI934-J

Bngetec-',
.c·

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

E-mail: engetecj@zaz.com.br

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

.AMIZADE
, Lot. Blumengarden. el 36�m'. R$ 23.000,00

• BARRA
, Casa em alv .• loe. na Rua Manoel Vieira. 44. R$ 70.000,00
• Casa em alv .• na Rua BertaWeege. 1637. R$ 58.000,00
'Teneno na Rua Camila Andreatta. R$ 30.000,00
'Casamista. rua Ana Karsten.l84. R$ 45.000,00

)
• CENTRO
1057· Casa em alv .• el 191.56m' e terreno el 1.050m'. Semi-acabada. R$150_000,00
• Apto. Ed. Juliana· RuaGumercindo da Silva-el 1 suíte + lqto. -R$ 61.000,00
, Apto. Ed. Lemprecht - Rua José Ernrnendoerfer, el 2 qtos e demais dep. - R$ 55.000,00
• Apto Ed. Schiochet. 2' andar. R$ 87.000,00
• casa em alvenaria. rua Exp. Antonio caíos Feneira, e12 súrtes. 2 qtos e denj9is dep .. R$400.000,00

• CHICO DE PAULA
'casa de alv .• el 130m' e terreno el 454m'. Rua Joaquim Francisco de Paula. 2358·4 qtos,
sala. copa. eoz .• lav .• tbwc, garagem. R$ 45.000,00

• CZERNIEWICZ
1021·Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) el 2.548.91. 32x24.80 - R$ 250.0Q0,00
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 .• el 110m' e terreno el 430m'. 2qtos. sala. eoz .• bwe.lav. garagem. Rua Leopoldo
Blese, 333. R$ 42.000,00

'

• GUARAMIRIM
• ALUGUEL- Rua 28 de Agosto-GALPÃO cl 250m'. R$1.500,00 mês
'Casacl 144m'e1enenoel 375m'-RuaExp.M,..-re F.Conea,l1. Vial'lo!?fesso.

• ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alv .• Rua Mathias Rys�n. próx. Posto Pérola. área el 435m' e construção com

104m'. 3 qtos, sala. bwc, lavo R$ 70.000,00
1100· Casa em a .... el área de 160m'. terreno el 450m'. el divisão interna. 3 qtos, sala. copa.
coz .• área de festas cl ehur. e gar. Rua Pe. Donato. 318-11ha da Figueira. R$ 65.000,00
• Teneno cl 450.00m'. R$ 32.000,00
• Casa em alvenaria, rua 426 ".172. próx. 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. próx. Arte Laje. el 1200m'. fazendo frente p/ Rua João
Planinscheck, em 20m. cl 60m de prof. R$ 85.000,00
• Sobrado com Sala Comercial, loe. 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
'R: Arduino Pradl, cl 450m'. R$ 27.000,00
'Próx. Prefeitura. el 417m'. R$ 37.000,00
'R: João Carlos Stein -Jguá Esquerdo. el 480m'. R$ 36.000,00
"Em frente Estádio João Mareatto - Jguá Esquerdovc/ 297m'. R$19.500,00
"R: Adolorata Davi Pradi, cl 450m'. R$ 28.000,00

• TR� RIOS DO NORTE
'casa. ruaNilda Frieden Afim. lote 497. cl 70m'. 3qtos. eoz.• sala. bwc e terreno el 336m'.
R$ 28.000,00 .

'casai bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
'casa alvenaria el 70m'. R$ 24.000,00
'casa alvenaria. R$18.000,00

• TR� RIOS DO SUL
'casa alvenaria. R$ 32.000,00

• RIBEIRÃOGRANDEDO NORTE,
CHÁCARA- área de 57.500m'. R$ 75.000,00

• VILA LALAU
, Casa com 260m'. R$126.000,00

.,.

• VlLALENZI
, APARTAMENTO térreo - Ed. Floresta cl 2 qtos e demais dependências.
R$ 40.000,00
, APARTAMENTO 4' andar - Mobiliado - Ed. Floresta cl 2 qtos e demais dep. R$ 46.000,00

• VILA NOVA
, Casa em alvenaria. el 3 qtos e demais dep. R$ 45.000,00 + flnan.

• VlLARAU
'Casa de atv. com 110m'. R$ 55.000,00

1068 - CENTRp - Rua Exp. Antônio Carlos Ferréiraá
, 578. Casa em alv., cj2 suítes, 2 qtos, 2
: escritórios, salajantarj estarjTV, sala íntima,
I ,·adega, chuqi:��tPt.rmpregada cOn:JPI., lavand�rr

r.pj 3
..

S
. .

'.'
•.�.••.

,..•.
e

..

;

.•.
(m�.is dePên.i�encia*, cf.50m��e.x .�fabamento e bom gost

600m2• e condições á eornbinar

(

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

E:XCELENTE INVESTIMENTO

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.

PROX. RODEIQ éRIOLO - casa de alvenaria cj 2
quartos e derllais dep., área 157m2,e terreno 6
R$45.000,00 Aceita proposta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:Ui: Imobiliério Jardim Jaraguá Ltda.
n
::ti
m
n

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 U"I
......

HÁ NEGÓCIOS
�

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I
.....

�aparlamenta Ed. Gardênia - c/ órea tatal de 70,00m', 02
a.nn.,salac/sacada colinha bwc-sodal óreaservico garagem-Vaiar: RS 45.000,ÓO.'

, , ,

�:pa�tamenlo Ed. Klein (semi-novo)- c/ órea total de

mabil� ,s�'te + 02 dorm., sala c/ sacada, bwc-sodal, cozinha
110 O; a, area se,rviço, garagem'pi 02 carros Vaiar: RS

. 0,00 negoCiavOls - Obs: aceita casa de menor valar

f E R.l A

Centro: ótima casa em alv. c/área
total de 505,OOm2, 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 cl área de 4.557,OOm2•
(valor a combinar) - Obs: aceita
imóvel demenor valor em Jaraguá.

Baependi: ferreno comercial na Rua: Sernado Dorbusch com área

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

Centro:apartamento Ed, Dom Lourenço (novo)- com órea total de
I 35,00m', suíte + 02 denn sala c/ sacada, cozinha, órea serviço,
bwc-sodal, garagem - Valor RS 107.000,00.

(entro: Ed. Riviera c/ elevador - ótimo apartamento (semi-mobiliado)
com órea de 150,00m'-suíte c/banheiro (mobilíada) + 02 dannitórios

(mobiliadas), cozinha (mabiliada), bwc-sadal, órea ser�ça ampla, sala
:am�a com sacada, dep. empregada, garagem pi02 corros- valor RS
105.000,00 (Obs: aceita casa I apto até RS 60.000,00).

Vila Rau(Próx; UNERJ}
ótimo coso em olv. t/piscina com área de 200,OOm2, 03 dorm. + dep. empregado, solo

amplo, cozinho, bwc-sociol, área serviço, garagempi02 corras, área do terreno
550,OOw, área festa c/piscina· RS 110.000,00 (aceito automóvel).

LANÇÁMENTOS: .

Cenfro-ótima cosa em uma localização privilegiada próx. Duas
Rodas Industrial- com órea de 300,00m', suíte + 05 dorm.,
03 salas, 04 banheiros, cozinho com armóríns, órea serviço,
dep. empregada, garagem pi 02 carros, órea de festa cl
churrasqueiro - terreno 700,00m' - valor o combinar -aceito
imóveis em florionópolis,

Boependi'- ótima {Osa em alvo clárea 91,00m' - suífe + 02

dorm., sala, cozinha, banheiro; área serviço, ferreno c/SSO,DOIT{
+ área de fesfa de 10,00m' (com churrasqueira, banheiro, dep.
empregada), uma bonifapiscina - Vaiar: RS 160.000,00.
Obs: aceito apartamento no cenlro até RSI 00.000,00 no negocio.

BLUMENGHARDEN -coso nova c/suíte + 02 dorm. c/área de 130,OOm2 - RS 78.000,00
.

BEHLlNG - cosa nova e/02 suítes+ OI dorm. c/área de 140,OOmL RS 85.000,00
JGiJÁ ESQUERDO-cosa nova c/suíte + OI dorm. c/área de 80,00m2 -RS 65.000,00

V/LA NOVA -cosa nova c/suíte + 02dorm. c/piscina, área de 210,00r02 -RS 180.000,00
NOVA BRAS/LIA - casa nova c/suíte + 02dorm.c/área de 130,00m2 - RS 135.000,00
SAN P/ERP I-cosa nova c/suíte + 02dorm. c/área de 130,OOm2-RS 140.000,00
CIERN/EW/(l+cesu nova cl suíte + 02 dorm. cl área de 155,OOm2 - RS 120.000,00

[entro:

apartamento
(mobiliado) . Ed.
Iurvclhc - c/ área
total de
145,OOm2, suíte +

02 dorm., dep.
empregado c/
bwc, solo c/
socado, bwc-sodnl
cozinho, área

serviço, garagem· Valor: RS 95.000,00.

Centro-ótimo sobrado cl óreo 250,00m2 - suíte cl banheira e

doset + 03 quartos, 02 solos, cozinh� mobiliada, bwc-social, óreo
serviço, óreo de festa, piscina, garagem pi 03 carros, terreno cl
400,00m2 - Vaiar: RS 170.000,00.

Centro -

apartamento
Ed. Schiachet .

c/ órea total de
lBO,00m2,
suíte + 02

dorm., dep.
empregada,
sola com

sacada, bwc·
social, cozinha com móveis, órea serviço, garagem,
salão festa e piscina ..VQlor:.R$ 87.000,00
(negociáveis).

Vila Nova: Excelente sabrodo com órea de 250,00m' - suíte c/ sacodo
e banheiro + 02 dormitórios, sola amplo, solo iontar, cozinha, bwc
sodol, bwc-serviço, óreo serviço, garagem pi 02 corras, terreno com

400,00m' - valor RS I BO.OOO,OO ou locação RS 1200,00.

LOCACÃG:

Centro: Cobertura Iduplex) - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02 dorm.,
dep. empregada c/. bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, hwc-socicl, lavabo,
sacada coberta cl churrasqueira, órea serviço, garagem pi 02 carros - valor
a combinar.
Centro: casa pi fins comerciais Rua: Domingos da Nova - RS 1.200,00.
Centro: Ed. Florença ótima sala comercial cl 117,OOm2 - cl 03 ambientes
mobiliada e com ar condicionado - RS 450,,00'

JguaEsquerdo (Lot. JwentosJ-cosa com óreo 230,00m'
su�e c/banheiro + doset, 03 donn., 03 salos, cozinha c/armórios sob
medida, 02 bmhelres, óreo serviço, óreo de festa c/ churrasqueira,
garagem pi02 carros- terreno 3BO,00m' - VaI:r.RS85.000,00.

Centro:
Residencial

Talismã
apartamento /

com 80,OOm2
suíte+ 01
dormitório.

RS80.000,00;
apartamento

com 135,OOm2suíte + 02 dorm, RS
135.000,00

Centro: apartamento Ed. Marojó . c/ óreo total de I 37,00m',
suíte + 02 dorm., solo c/ socado, bwc-sociol, cozinho cl
,móveis, área serviço, garagem - Vaiar: RS 65.000,00.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOCAÇÃO: VENDAS:

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124,- 275�0722Iro a
IMÓVEIS LTDA.

601 - 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 fundos - ALUGA PARA FINS
COMERCIAIS. RS 600,00
606 - CASÁ DE ALV. + QUITINETE (mesmo terreno) -

VILA NOVA (próx. Gatos & Atas) . 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 580,00
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 c/ lavabo, 3 quartos,
2 bwc' s, dep. empregada, RS 800,00
623 - APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ - c/ 2 quartos, RS 280,00
624 - APTO - VILA LENZI/ED. SÔNIA MAGALI (ao lado

Supermercado LenziJ c/ suite, 2 quartos, sala com sacada. RS
395,00
629 - APTO - CENTRO (próx. Marcatto) c/ 3 quartos,
churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 825,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA lpróx. Mat. Construcão
Sta.' Luzia} c/ 2 qtos =' RS 180,00 ** c/ 3 qtos = RS 280,00 **

c/ 1 qto = RS 160,00
634 -.APTO NOVO - CENTRO - R: João 'Picolli, c/ 1 quarto. RS
350,00.
635 - QUlTINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir

de RS 225,00 + condomínio
638 - APTO - RES. DUNKER - CENTRO cl 3 quartos, sala c/
socado. RS 450,00
639 - APARTAMENTO - CENTRO - ED. CRISTlANE MONIQUE
(em frente Pizzaria CaneriJ c/ 2 quartos, sala c/ sacada, RS 350,00
643 - APTO - CENTRO (em frente Cal. São Luís) c/ 2 quartos,
RS 300,00
644- APTO - ED. SIL VIO PRADI - CENTRO - suíte c/ desed, 2

quartos, sola c/ sacada c/ churrasqueira. Prédio c/ salão de festas, RS
430,00
655 - SALA COMERCIAL no calçadão c/ 120 m2 = RS
3.200,00.
657 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO (Fundos
Posto KM 7l . c/50m2. RS 220,00
658 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES. ROYAL
BARG c/18m2. RS 300,00
659 - SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO (/ 3 ambientes (recepção conjugada) . RS
250,00
664 - SALA COMERCIAL ( I' piso) - VILA LALAU - c/
300m2, estacionamento na 'frente, RS 670,00
665 - SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUEIRA

(próx. Homago) - c/30m2. RS 300,00
675 - SALA COMERCIAL NOVA - TÉRREA (fundos) -

CENTRO c/60m2, RS 400,00
676 - SALAS COMERCIAIS TÉRREAS E NO I' PISO -

CENTRO (ao lado Macon c/32m2. A partir de RS 250,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO

c/40m2. RS 270,00
684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP.
CABO HARRY HADLlCH) c/50m2, RS 280,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO
CERRO - IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2,
2 ambientes. RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER -

CENTRO c/65m2, c/ cozinha, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado
Wisdom) c/ 123,88m2. RS 700,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp.
Zanluca) com m , 1 bwc. RS 270,00
806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO - c/363m2,
terreno c/530m2, c/ ligação trifásico. RS 700,00
902 - TERRENO - CENTRO (ao lado Diviflex) c/ 800m2. RS
500,00
903 - TERRENO - CENTRO (ao lado Wisdom) c/500m2, RS
300,00

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

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

hidro, 02 quartos. RS 150.000,00

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

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

1.088 - AMIZADE - CASA .DE AL V. cf 115m2 - suíte, 2
quartos, garagem. RS 18.000,00

1986 - GUARAMIRIM - CASA DEALV. - cf 200m2 -

terreno cf 616,8/m2 - cf 3 qtos. RS 60.000,00 - Aceita troca

por casa, apto ou terreno em Jaraguó

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

1461 - GARIBALDI- SOBRADO cf 260m2 - suíte, 3
quartos, sala cf sacada, churrasqueira, garagem pf 3

carros.RS 100.000,00

3052 - CENTRO -

APARTAMENTO!
ED. MENEGOTTl- cf
140m2 - 3 quartos,

não tem garagem. RS
49.000,00

1196 - ILHA DA FIGUEIRA (próx. Posto Pérola do
Vale} - CASA DEALV. - cf 240m2 -terreno cf 870m2,

suíte, 3 qtos. RS 120.000,00 - Aceita troca por casa ou apto.

1315 - VILA LENZI (próx. Mat. Constr. Piermann} -

(ASA DEALV. - cf 450m2 - 6 suítes, churrasqueira, garagem
p/ 3 carros - com churrasqueira. Aceita apto ou casa.

1051 - ÁGUA VERDE - CASA DEALV. cf 160m2-
terreno cf 400m2, suíte, 2 quartos, churrasqueira, garagem

pl2 carros. RS 80.000,00

1010-AMIZADE -IRes. BlumengartenJ-CASADEALV. NOVA c/
154m2 - suíte, 2 quartos, churrasqueira. RS 97.000,00

1352 - CASA DE AL V. - VILA NOVA - cf 150,00m2
terreno de 448,00 m2, cf 4 qtos. RS 10.000,00 aceita

imóvel de menor valor na nego

1994 - GUARAM/RIM!BAlRRO IMIGRANTES (próx.
CentrrJModa} - CASA DEAIVc/ 140m2 - 3 qtos. RS55.000,00

1004 - CENTRO - SOBRADO DE ALV. c/270m2, terreno J
.

899m2 (31 x 29) • 2 suítes, 2 quartos, cozinha mobiliado, dep,
empregada, churrasqueira, vídeo/porteiro eletrônico, aquecimento IO�
garagem p/ 2 carros. RS 280,000,00,

'

1039 - CENTRO - CASA DEALV. - c/300 m2, terreno 675 m2'1lI\
3 quartas. RS 160,000,00
1191 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/240m2 - cl suíte,2
quartos,sala c/ sacada, garagem e sala comercial no térreo, RS
120.000,00 - Aceita outro imóvel.
1196 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA DE ALV. c/240m2 em

terreno c/870m2 - suíte, 3 quartos, RS 120.000,00
1211 - JARAGUÁ ESQUERDO (próximo ao campo de Juventull·
CASA DE ALVENARIA NOVA - c/ 130,00m2 -suíte + 2 aTOS· GARAGfll
P/2 CARROS. RS 58,000,00 (Valor Total)- Imóvel fina�ciado,
1213 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO c/ suíte, 2 quort�,
solo comercial grande no térreo. RS 130.000,00
146í - .GARIBALDI - CASA ALVENARIA, c/260m2 em terreno

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

- terreno c/ 616,87m2 - 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira, gorogem,1
2 corras, RS 60.000,00 - Aceito imóvel em Jaraguó

.

1994 - GUARAMIRIM - IMIGRANTES (próx. Central da
Moda) - CASA DE ALV, c/140m2 - 3 quartos, churrasqueira, RI
55.000,00
2003 - CENTRO (ao lado Javel) - TERRENO c/885m2 ( 30 x

29,50 )
2004 - CENTRO - TERRENO - ç/ 4.5111m2, c/ galpão de 900m!1
rancho,
2007 _. CENTRO - TERRENO c/ 1.350 m2 (27 x 50) - todo
murado.
2072 - AMIZADE - BLUMENGARTEN - TERRENO cl 377m2
RS 23.500,00
2073 - CHAMPAGNATI AMIZADE - TERRENO DE ESQU/NA,
c/ 528 m2 (22 x 24) . RS 48.000,00
2100 - RIO CERRO 1- RODOVIA WOLFGANG WEEGE·
TERRENO c/ 10,000m2 (50 x 200)
2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO c/468m2 (26 x

18), RS 18.000,00
2113 - BARRA DO RIO CERRO (próx. Malwee Malhasl'
TERRENO c/350m2. RS 17.000,00
2115 - BARRA DO RIO CERRO {PRÓX. MALWEE/
TERRENO c/ 430,88 m2, RS 21.000,00 (Aceita Entrado RS

5.000,00 + parcelamento),
2116 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO cl 610m2 (28 x

22), RS 38,000,00
2132 - CENTENÁRIO (próx. Weg II) - TERRENO cl 420 m21
15 x 28 ). RS 21,000,00
2192 - ILHA DA FIGUEIRA (próx. Hotel Panorâmico] •

TERRENO - c/ 2.018,50m2. RS 50.000,00
2193 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO - c/ 457,25m2 (15,5�
x 29,50), RS 28.000,00
2378 - VILA RAU (rua da Unerj) - TERRENO - c/ 523,67m2
(14 x 37,47 x 37,34). RS 32,500,00
2461 - GARIBALDI - TERRENO c/ 21.114,76m2 ( frente c/61
mts, fundos c/54mts, Iodo direito c/ 21inhas de 29,50 + 412 mil,

lado esquerdo cl. 3 linhos de 34 + 13,90 + 444,50mts)
2982 - GUARAMIRIM (de frente pi asfalto pi
Massaranduba) - TERRENO c/ 42.372m2. RS 40,000,00
3011 - CENTRO (ED. JARAGUÁ) - APARTAMENTO cl 2
quartos. RS 65.000,00
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, dJ
quartos, dep. empregada" RS 49,000,00
3055 - CENTRO - COBERTURA - ED. ARGUS (próx.
Angeloni) - tobertura Duplexc/ 191,36 - suíte c/ dosed, 2 quortol,
dep. empregado, churrasqueira. SEMI-M081L1ADO, Aceita opto no

negociação.
3351 - APTO - VILA NOVA I ED. ANNA CRISTINA.Y 2

quartos, RS 24,000,00 + financiamento
3352 - VILA NOVA - APTOI ED. ANNA CRISTINA cl suíte, J

quartos, churrasqueira. RS 60,000,00
4002 - CENTRO - SALA COML - ED. TOWER CENTER cl
100m2 c/ vogo de garagem. RS 53,000,00 + acobamento final
4009 - CENTRO - SALA COMERCIAL TÉRREAI ED.
FLORENCA - c/ 122,96 m2. RS 70,000,00
4201 - GARIBALDI - CHÁCARA (terrena rural) - cl
294.800,00 m2, com águo, RS 85.000,00 - Aceita corro, coso na

negociação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 9

Intermediária
IIO�,

IGOI

eno
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

10ml

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

RI

10x

Imll

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/área total203 m2, em ,terfieno 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.), cf área 150 m2, em terreno de
450 m2. (São Luis) Próx. Bel! 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

;,10
Vende: Casa mista c/ área 106 m2,
em terreno de 500 m2. (Vila Nova).

Preço: R$ 55.000,00

Vende: casa em alvenaria (3dorm., demais
dep., c/ área pifestas e piscinna), c/ área

-

20í, [2, em terreno de 800m2. lateral rua

Fras cisco de Paula. Preço: R$ 70.000,00

n1

II,

-+ 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$ 300,00
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua João Planincheck. Aluguel: R$ 330,00
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua José Emmendoerfer - Ed. Leutprecht.

Aluguel: R$ 350,00
-+ Apartamento, contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Gov. Jorge Lacerda - Ed. Novo

Milênio (Centro). Aluguel: R$ 500,00
-+ Apartamento (novo), contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Barão do Rio Branco - Ed.

Phoenix (Centro). Aluguel: R$ 600,00
-+ Casa alvenaria, 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Preso Epitácio Pessoa, 1440 (Centro).

Alu uel: R 40000

Casa em alvenaria, contendo 3 dormitórios (sendo 1 suíte
c/ hidromassagem), área construída de 130 m2, em terreno

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS
GERENT - TERRENO 323 M2_ RS 18.000,00

REF 2392 - CZERNIEWICZ - R: PAULO
REF - 3237 - NOVA BRAS/LIA - R: DONA BENKENDORF,371-CASAALV220M2:3DORM,BANH,

ANTONIA - TERRENO 405 M2. RS 45.000,00
.

GARAGEM. TERRENO 500 M2. RS 98.000,00

REF2356 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
WEEGE - TERRENO 20 X 30 = 600 M2, 800 METROS
APÓS MALWEE. RS 40.000,00

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

OEDER -: L

1 HERMES,411-CASAALV, 160M2, 3 DORM, 2BANH,
I GARAGEM. TERRENO 2.109 M2. RS 70.000,00

I

REF 2400 - VILA NOVA - R: A�GELO
REF 2399 - CHICO DEPAULO - R: 462 - CASA 90 TORRINElll, 222 - CASA MISTA 150 M2, 5 DORM,
M2,3 DORM, BANH. TERRENO 420M2. RS25.000,00. BANH. TERRENO 544 M2. RS 50.000,00

REF 3170 - BARRA Rio CERRO - R: LTO.
SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00

REF 3213 - ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO -

TERRENO 370 M2. RS 26.000,00

REF 3017 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE, REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
REF- 2402 - AMIZADE - CASA 114 M2, 1 SUITE, VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES 1482-CASAAlV139M2,1 SUÍTE, 2DORM, BANHSOClA�
2 DORM, GARAGEM. RS 86.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00 -GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

-R: LEOPOLDO DIE� 126- CASAALV110M2, 3 DORM,
2 BANH, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS 550,00

REF 2360 - BARRA RIO CERRO·!
DOMINGOS VIEIRA, 160 - CASAALV C/120MI,1
SUíTE 2 DORM BANH GARAGEM. TERRENOW, , ,

M2. RS 72.000,00
REF 3007 - VILA RAU-LTO ESIO ENKE- TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

326 M2, RS 19.000,00 WEEGE - TERRENO 11 00m2. R� 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

RER 2380 - VILA RAU-LTO. ESIO ENKE·fAII
REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

NOVA 102 M2 TOTALMENTE PRONTA, li
TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA + 65.000,00
56 X RS 300,00

�--�--�������--������������--�-------------------------
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 11

.; Nas proximidades do Fórum

.; Entrega: Dez/03
I .; Financiamento direto c/ a 'construtora
.; Aptos c/ 6reas de 140m2 e 170m2, aproxidamente
.; Prestações cf reajuste somente pelo cub em até 50 meses

.; De 1 a 2 vagas na garagem
/.; Excelente acabamento
.; Piscina
.; Playground
v Quadra de Esportes
.; Salão de Festas
''; 2 elevadores
.; Plantão de Vendas no local

" Henrique pialera
'

Localila�ao: Ântônio
(esquina cl�ua)=:;'0 Jaraguá do Sul

Calos Ferreira

.; Defronte a concession6ria Ford - Centro

.; Entrega: Ago/03

.; Aptos c/ 6rea de 160,00m2

.; Garagem privativa
v Excelente acabamento
.; Piscina no terraço
., Playground
>I Salão de Festas
>I 2 elevadores
>I 30% de entrcdce o saldo
em até 50 meses cf correção
pelo CUB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO SÁBADO, 14 de junho de 20�

GRECl -- >9W-J

Rua Exp. Gumercindo daSilva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

275-0606
Sua 'amilla merece UlTl lar aquI

Vendas facilitadas,
financiamento próprio,

Ed. Assio
Berri -

Centro - I

suíte + 2 (

dorm.

(206m2).

Localizado na rua RobertoZiemann, bairro Amizade.

R$ 75.000,00 + parco pelo Cub

A.

eee m

ecomeça.a
.9

-

_em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 13

fAtPAfEND(M�TOS.IM{:}'(41�1lf)S
Rua Guintino Bocoiúvc, 64 - Tel. 372-0657 / 371-0696

e-mail: futuroemp@uol.com.br-CRECI8469-JaraguádoSul.SC
W®rr@l®� @lTifD�� ©§)lli7D 1@UY@I@U®I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa, a.c., d.h. 02
Gol Special 01
Corsa 4p, 1.6 01
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Blazer DLX 99

, Corsa Sedan 99
Ka 98
Gol 1.0 compl. 97
Gal MI 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
VW 16.220 truque baú 97
Goll GL compl. 96
Escort Hobby 96
Gol Plus i 95
Tipo SLX, compl. 95
Escort L - Euro 94
MB 709 93
Opala Comodoro SLE 90
Pampa 1.8 90
Escort L 89
Moto CB'450DX 88
MB truque e baú 1313 83
MB 1513 caçamba 79

branco G
branco G
branco G
vermelho G
cinza G
branco D
branco G
prata G
branco G
vermelho G
branco G
branco O
azul G
azul G
azul G
cinza G
vermelho A
vermelho D
vinho G
verde G
verde G
cinza G
amarelo O
amarelo O

R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 22.000,00
R$ 10.900,00
R$ 45.000,00
R$ 14.800,00
R$ 11.500,00
R$ 12.000,00
R$ 10.900,00
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$ 8.900,00
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$ 29.000,00

'fi"ha I1ti a

� 370·3113
Av. Waldemar �rubba • Jaraguá do<Sul .• se

Gol GIII, 4p
Gol GIII
Corsa Sedan
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1.6, MI, compl., 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

Cinza
Branco
Prata
Cinza
Verde
Branco
Vermelho
Prata
Cinza
Preta
Branco
Vermelho
Prata
Branco
Azul
Cinza
Azul
Branco
Verde
Cinza
Branco

01

00
00
99
99

99
99
98

97
97

96
96
96
96

95
95

93

93
93

90

87

FIAT Palio EDX, 4p 97 Laranja R$10.900,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00
Tipo,4p, 95 Bordô R$ 8.000,00
Tempra 92 Azul R$ 7.600,00

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,4pc/opc. 98 Branco R$11.500,00

Corsa 98 Branco R$10.500,00
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
Omega 93 Branco R$11.900,00
Monza 90 Marrom R$ 5.300,00

FORD
.
Escort 87 Verde R$ 4.000,00

RENAULT Clio 01 Bordô R$ 16.500,00

Av. Prefeito Waldemar Gruba,3747 - Jaraguá do Sul
,

GM

Branco

Prata

Vermelho

Verde

Preto

Bordô

VW

Branco

Branco

FIAT

Verde

Cinza'

Verde

Vermelho

Bege
FORD

Fiesta 1.O Prata 98 G

AV. PREFEITOWALDEMAR GRUBA, 3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUÁ DO SUL

Corsa Wind 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag

01

99

G

G

G

G

'G

G

G

G

G

G

G

G

G

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Tipo, 1.6, compl., 4p

.

Uno Mille, limp. desemb.,

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Logus .

Santana GLS, 2p, compl., 2.0
Gol S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa, 1.0, 2p
S-10 Deluxe, eompl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
vectra GLS, 2.0, çompl.
Corsa Super, 4p, t.e., I.t., d.t.
D-20, eompl.
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.

FORD
Eseort 1.8, 16v, 4p, eompl. - ar
Eseort Hobby, 1.0
Eseort Hobby 1.8
Eseort Hobby 1.6 ,

F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Eseort L; álcool, desemb., a.q.

RENAULT

vw

99
95
91

99
94
94
90
85
85
78

99
98
98
97
97
97
95
92
91

98
94
93
93
91
89

01 prataClio 1.0, 4p, eompl.

bordô
azul

bege

branco
azul

Cinza
Vermelho
Vermelho
Verm�li;Jo

.

vermêihó
Vermelho
Verde'
Preto."., ..•..

Vermelho
Branco

Gol Special

Pampa L, 1.8

Corsa Wind, 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

98Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl. 98

P R
.,,11l-:19J.._._��---------___,icasso exclusive

'casso GLX

aminhonete Mussa, 4x4, mecânica Prata

lOcabinada 2.8, compl.
minhonete. Mussa,' 4x4, automá,t.
ctra GLS, compl. Azul

Prata

372-0676

vermelho

bordô

grafite met.

bordô

azul

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

Gol Cl, 1.6, gasolina 89

Monza SL/E, 1.8, compl. 87

Chevette SL, 1.6, álc. 85

Opala 4cc, relíquia, gas. 78

Fusca 1300 78

Fusca 1300, gasolina 73

02

01

01
branco

branco

bege

vermelho

branco

branco

aser 2.5,. compt., turbo diesel Branco

Cinza

,

•

I

"f VOl"orall·tiim I Finanças

96. Corsa Sedan GL, 1.6 + ar

Kadett Sport 96

99

95

95

Bordô ' 92bege

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

70-9365 -,9997":!'91.22
116V4P.

.

99

.

R$13.500,00
..

98 R$ 9.500,00
97 R$12,500,00
97 R$10,800,00
96 R$ 9,500,00
95 R$ 9.300,00
93 R$ 7.200,00
92 R$ 6.400,00
92 R$ 5.500,00
91 R$ 26.000,00
91 R$ 4.400,00
85 R$ 3,500,00
80 R$ 2,000,00
80 R$11,000,00
76 R$ 2.200,00
72 R$ 2,200,00
72 R$ 1.800,00

••••••R......
R$ 9.500,00

Seja parceiro
da BV Fin-anceira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

Clio RT
Gol Plus GIII Compl.
Corsa Millenium
Corsa Wagon
Megane RN
Gol 16v compl.
Marea ELX
Ka
Tempra sx compl.
Escort 1.8, GL
Goll.0i

'

Escort IGL 1.8
Corsa Wind
Astra GLS
Tipo SLX 2.0
Vectra GLS
Monza GL 4p
Versailles Ghia, compl.
Tempra 8v
Voyage CL
Escort L
Buggy
Honda CBX 750 Four

Cinza
Preto
Prata
Verde
Branco
Verde
Cinza
Prata
Cinza
Branco
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Vermelho

Bege
Azul
Cinza
Branco
Bege
prata
Amarelo
Fantasia

2002
2001
2001
2001
2000
1999
1999
1997
1997
1996
1996
1996
1996
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1991
1991
1989
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$ 13.200,00
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

96Pointer CU

Gol1.0,2p 96

.

e/fax; 310 ....2.7�9 ....

emar Grubba, 31.71 -'

Palio Fire Mod. Novo

Uno Mille SX, 4p
Palio EDX cf a.c.
Uno ELX, 4p

01

97

96

95

Uno 1.5 88

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

rodão

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 1170

branco

champagne

4p,16v
compl., 1,8, 16v
compl., GL, 2.0, GNV
4p, ve, te, lt, dt, aq
cy opc,
compl.
cornpl.i t.O
c/ capota de fibra
2p
limp, desemb., a. q.
compl.
compl.
4p, l.t., d.t., a.q,
compl., gasolina
4p, c/ opc,
álcool.
álcool,1.6
I.t., d.t., A.q.

99
.

branco
98 bordô
98
97
97
97
97
96
96
95
95
94
94
94
94
92
92
91
91
88
58

Gol
EscortSW
Vectra

UnoSX,l,O
Kadett

Ranger
Palio EDX

Pampa ll.8
UnoMille
Gol bola 1.0 Plus

Toyota Corolla
VectraGLS
Uno Mille Elet.
MonzaGlS
Escort Verona
Parati 1.8
Saveiro
cor i.s
Santana
Gol

Jipe passeio

cinza

prata
grafite
branca

preto
azul

grafite
verde
verde
bordô
prata
bordo
bordô
azul
azul
branco

prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070

R. Maredial Deodoro da Fonseca, 97� ,

Royal Barg Cenier - Jamgwi do Sul- se

CONSTRUseL
"Inovando Conceiros de Vida I'

Os apartamentos Le Petítficam na 1\1Ul Erunno

Jld.enegotti, pertinho dafaculdade e do sfioPpiufJ.
Cfttas restam poucas unidades,

.Corra! Não cometa o pecado deperder esta
oportunidade!

i
8

• Fácil acesso
• Privacidade

-Il • Segurança
.� • Quiosque com churrasqueira
j • Condomínio com poucas unidades

• Condomínio com ajardinamento

Af4�Mc1-i.vvt.c4�,M
• Totalmente funcional
• Design moderno
• Esquadrias de alumínio
• Hall com piso em cerâmica
• Personalização do seu

apartamento
r'

C.MN>��,c�
• Através do Sistema Interativo
de Pagamento 1.0

• Assessoria no financiamento
com a CEF

• Utilização do FGTS

() p"édio:
Ttlbulllçíio tÍg/l.ll oueute - Clturrasnueira nn sllcadil
Opçíio 2 vllgas de gllmgcm
Opção garagelll cjdep. Priuatino
COlllpleto sisteum de segurallça

Localização do Prédio: Rua. Leopoldo
Perto do Clube Beira Rio

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

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientee decorados e mobiliados.

70 meses para Ragar
R$ 1,5,000,00 l.'IIft'lltlll'{:

..suldo direto c/ " Coustrntant

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A TECNOCALHAS mantém I"Im compromisso com o

qvclldode em rude que prodl,.lX. Calhas, Coifas,
Aqueceder Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral, \

Churresqueiros, Baldes, Mictórios, Proteçõo para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Fl"lnilária

Industrie] em Inóx, Galvanixados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos, Consl"llte-nos.'

'ICH
C'ALHAS
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INOL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt" 279 ;. Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370-6448 - 275-0448 • Fax: 371-9351

ou R$ 12.000,00 entro + 19x

R$ 240,00. Tratar: 372-3822

c/ Adriana. (proprietário)

bem proximo ao centro com

terreno com 600m2 de

preferencia.Tratar: (047)373-
0993

JOÃO PESSOA - vende-se, de

alv., c/53m2, no Cond. Dona

Benta, lote 12, R$ 12.500,00
+ presto Aceito carro no 'nego
Tratar: 376-1701 c/ Airton.

(proprietário)

COMPRE A SUA CASA A VISTA

E PAGUE A PRAZO ,- Pelo preço
de um aluguel você pode
comprar a sua casa. Saiba

como, conhecendo o Plano

Inquilino Nunca Mais. Tratar:
275·0051

RIO MOLHA - aluga-se, c/
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 c/
fone e parabólica R$ 770,00.
(p/ não fumantes) Tratar: 370-
8563. (proprietário)

MASSARANDUBA - vende-se,
de alv., c/160m2 de área
construida. Toda mobiliada.
Tratar: 379-1719 c/ Marisa.

CORUPÁ - vende-se, de alv., c/
9 cômodos, c/ l8.000m2 de

terreno, a 200m da Getúlio

Vargas. R$ 35.000,00. Aceito

J
carro no' nego Tratar: 375-0340

!
cf Wanderlei. (proprietário)

ESTRADA NOVA .: vende-se, de

madeira, terreno c/390m2, 3
I qtos, sala, coz., bwc, lav. e

I escritura. R$ 16.500,00, à vista

SÃO PAULO - vende-se, de alv.,
c/120m2. R$ 60.000,00
negociáveis. Ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tratar: 370-
3076 ou 9991-2356 c/ Ademar.
(proprietário)

PENSÃO - aluga-se, qto e cozo

mobiliado no Rio Molha. Tratar:

370-7698.

PROCURA-SE - casa, com 4

demaisquartos e

dependencias, no centro ou SCHROEDER - vende-se, em

(W,'Disque Piua .
upeclaJiuda�
__

'

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

alv., c/ 2 terrenos e 8 cômodos.

R$ 17.000,00. Tratar: 275-
1226 ou 9952-2746 c/ João ou
Suely.

TRES RIOS DO NORTE - vende

se, de alv., c/115m2, terreno
c/450m2. R$ 18.000,00.
Tratar: 276-1318 c/ Donizete
ou Cislene. (proprietário)

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária

BAEPENDI - aluga-se, apto c/
suíte, 1 dormitório e demais

'dependências, localizado na Rua
Fritz Bartel. R$ 550,00/mês.
Tratar: 275-0051 - Creci 1989-J.

CENTRO - vende-se, apto, Ed.

Royal Barg, 3 dorm., 1 suíte,
sacada c/ churrasqueira,
cozinha mobiliada. Tratar: 275-
3070 '(proprietário)

CENTRO - vende-se, c/ 02/03
dormitórios, R$ 25.000,00
entro + pare. Tratar: 9979-9970

(proprietário).

PROCURA-SE - moças p/ dividir
aluguel. Tratar: 372-1657 c/
Katia.

PROCURA-SE - moças p/ dividir
aluguel. Tratar: 370-6110 c/
Rozeléia

PROCURA-SE - rapazes não
fumantes p/ dividir apto, Vila
Lenzi. Já possuo apto
mobiliado. Tratar: 9132-7652

VILA RAU -vende-se, quarto,
sala, eoz., bwe, lav., churrasq.,
garagem p/ 2 carros. R$
20.000,00 entro + 137,00
mês. Tratar: 371-9375.

(proprietário)

AGUA VERDE - vende-se, c/
escritura, c/371m2, na Rua
Paulo Kraemer, local alto, com

asfalto. R$25.000,00. Tratar:
372-3922 c/ Walter CRECI
9238.

CENTRO - vende-se, terreno

comercial/condomínio, c/
3.900 m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070.

I. ,Casa de alv. com 1�����m2 (Nova-com estilo 1moderno)- '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$
140,000,00

• Casa de olvenorio' com 180,00mi - Rua Luis

BortOlini'1518-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 àlv. Semi-acabada- lote 207 - Ouro verde.

R$ 13.000,00 ( + 25 x 300,00).
• Casa de madeira - Lote de esquina(asfalto) Rua José

1
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• Casa de alvenaria com 100,00m2 - Rua João Carlos

Stein, 1110- R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria 75,00m2-0uro verde -Lote

243.R$ 30.000,00 + prestações.
• Sobre do de Alvenaria com 140,00m2 , no

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

I.
Casa nova de alvenaria com 135,00m2 - no

1Loteamento Firense I - Lote 52 - Rua Arthur Breithaupt.
R$ 45.000,00 + 50 x 300,00

,

\ TERRENOS
• Lote no Loteamento Juventus- R$ 22.000,00
• Lote no Loteamento Compossolnpiero R$ 25.0'00,00'

I.
Lote 'na. Rua Waldomiro Schmidt(Jguá

'Iesquerdo(620,OOm2-pavimentado) R$ 27.000,00
• Lote na Rua Marcelo Barbi 420,00m2. R$
15.000,00

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO.

• Capmossampiero II • Firense I • Fi,rense II
• Zonqhaline • FLAMBOYANT - Cond.Fechado

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
. A".. Mal. Dedoro, 1179

" �371-l136'
., � -, < .-

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 - Pertinho do mar - 6timo Negócio" R$
1 BO.OOO,OO '

Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closet -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica, Apenas R$180.000,00

R$10.000,00 R$110,00_---,
R$ 18.000,00 R$ 198,00_--,
R$30.000,00 R$ 330,00_--,
R$ 40,000,00 R$ 440,OO_---l
R$ 60.000,00 R$ 514,OO_---l
R$ 100.000/00 R$ 857/00 .,-----l

INFORMAÇÕES:(47) 9981-3627 cl Paulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALIE-SEVEN c S
Valor R$ 130.000,00,

Terreno com 870 m2 , rua asfaltada, sobrado em
I

alvenaria.IZõrn>, com tijolos maciços, cobertura em itaúba
I com telhas esmaltadas, esquadrias de canela, interior com
massa corrida. Piso superior contém 1 suíte com hidro 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.

CORTICEIRA - vende-se, no Lot.
do Jorge, R$ 1.500,Op. Tratar:
370-7594. (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se, no

calçamento novo, c/ ,593m2• R$
7.000,00. Tratar: 276-2169 c/
Emílio. (proprietário)

JOÃO PESSOA - vende-se, c/
1.600m2, rua asfaltada, próx.
entrada Schroeder. Trtar: 372-
0171. (proprietário)

PRAIA DE GRAVATÁ - vende

se, área de terras de

5.800m2, distante 30m da
Avenida Beira-Mar. Excelente
local para investir (const. de
condomínio fechado, camping,

quadra de esportes, etc.) R$
400.000,00. Aceita-se

parcelamento em até 24

parcelas, ou imóvel de menor

valor em Jaraguá do Sul,
Blumenau ou Balneário
Camboriú. Tratar: (47) 9102-
0009 c/ Santiago Creci nº

3359/SC

PRAIA DE GRAVATÁ - vende-se,
vários apartamentos, casa,
sítios ou lotes .. Consulte

nossos preços e formas de

pagamentos. Tratar: (47) 342-

7171 ou (47) 9102-0009 c/
Santiago Imóveis Creci nº

3359/SC

RIO CERRO " - vende-se,
esquina, frente ao asfalto, lkm
após' a chocoleite, 16x28mts.
R$ 14.000,00. Tratar: 376-
3386. (proprietário)

\0 melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos"

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

I'
,

.

E o consórcIo
Com ,ppggmento só, 'de 50%'

cité ser conternplodo

®Caraguá
371-4000

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

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

centro, c/ escritura. R$
8.500,00. Aceito carro. Tratar:
372-12754 c/ Walmor ou

. 9997-0048 c/ Roberto.

(proprietário)

VENDE-SE - próx. ao Vingando
Meier, 30x15mts. Ou troco' por
carro. R$ 6.000,00. Tratar:
273-1343 c/ Andréia.

(proprietário)

VENDE;SE - c/ 1833m2, frente
com a Rodovia BR 280, Km 82.
Tratar: 276-0227 c/ Alceu.

(proprietário)

VENDE-SE área de

73,50x120mts, já limpa, luz,
água e asfalto em frente. Área
8.820m2, 800mts da praia e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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500mts da BR 101. R$
32.000,00 negociáveis. Tratar:
9131-2213 Creci 1931 J.

VILA LENZI - vende-se, terreno
de esquina, cl 450m2, próx.
Escola Giardini Lenzi. Tratar:
371-6418 ou 9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, área de

terras de 1.003,95m2, situado

no final da Rua 125 - Carlos

Kupas, à direita, por R$
65.000,00 à vista. Tratar: (47)
275-6363 ou (47) 9102-009 cl
Santiago Creci nº 3359/SC

VILA NOVA - vende-se, área de

terras de 18.000,00m2,.
situado no prolongamento 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: (47) 275-6363
ou (47) 9102-0009 cl Santiago
Creci nº 3359/SC

BAEPENDI - aluga-se, sala
comercial cl aprox. 110,00m2,
na Rua Fritz Bartel. R$ 385,001
mês.Tratar: 275-0051 - Creci

1989-J.

BARRA VELHA - aluga-se,
galpão, 25xl0mts, 400m2 de

.ccnstrucêc, 2·bwc, 1 cOZ., 2

bares, 1 bilheteria' cl caixa. R$
35.000,00 negociáveis. Tratar:
(47) 345-0187.

CENTRO - vende-se, loja no

Royal Barg, ponto já formado,
cl mercadorias e mobiliário,
defrone para Marechal. Tratar:
275-3070

PROCURA-SE - sala comercial

pI montar uma pizzaria. Tratar:
9996-6692 cl Stanislau ..

SUB-LOCAÇÃO - de uma sala
comercial pI profissional liberal
na área de saúde. R$ 200,00.
Tratar: 275-0984 cl Karin.

VENDE-SE - loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

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

(proprietário)

VILA LALAU - vende-se, sobrado
Comercial cl 240,00m2, sendo
sala comercial com aprox.
40,00m2, e residência com 04
dormitórios e demais

dependências. R$ 98.000,00.
(Aceita-se casa de menor valor

(R$ 60.000,00) como parte de

pagamento). Tratar 275-0051
- Creci 1989-J.

PROCURA-SE -alguém que

queira alugar uma chácara pI
mim. Tratar: 372-3464.

RIO MOLHA - vende-se, c/
20.000m2, .-cl toda

infraestrutura, cl terreno de

1.000m2, cl finalidade

exclusivamente residencial, cl
entrada privativa. Aceito carro

e proposta no nego R$
39.000,00. Tratar: 370-8563.
(proprietário)

RIO MOLHA - vende-se ou

aluga-se, cl área 20.850m2, cl
toda infraestrutura, galpão cl
quitinete, edicula cl garagem,
churrasq., escritório, Chalé

Alpino de 87m2, cl lagoa,
nascentes, riacho, trilhas,
árvores frutíferas e nativas.

Aluguel R$ 1.690,00. Venda R$
155.000,00. Aceito carro ou

SÁBADO, 14 de junho de 2ÜQj

imóvel no litoral ou proposta na

nego Tratar: 370-8563.

(proprietário)

VENDE-SE - na divisa de
Palmeiras cl Jaraguazinho, a

22km da Malwee, 80 morgós,
nascentes, cachoeiras, luz

elétrica, cl 17 cabeças de gado.
Tratar: 376-0264 cl Denilson.
(proprietário)

VENDE-SE - fazenda 53

alqueires, próx. Rio do Sul em
Vidal Ramos. R$ 130.000,00.
Tratar: 371-1987 ou 275-0777
ou 371-5639.

empregos
COBRADOR - pI trabalhar,
motoqueiro, paga-se bem. Fixo

+ comissão. Tratar na Rua Jorge
Lacerda, 293.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

CORRETOR DE IMÓVEIS, se

oferece para trabalhar em .

imobliária ou construtora,
possui referencias e CRECI.

Tratar: 372-3922 - Walter.

EMPREGADA - precisa-se,. que
possa pernoitar. Tratar: 371-

3865 cl Ana Lídia .Ó»

SUPERVISORES - precisa-se pI
indústria do bem estar. Requer
2" grau e telefone. Tratar: 9992-
6045 ou 371-6418.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

Trabalho em casa

Sistema Internacional.

www.decidavencer.com.br/cirico

consórcio, cl telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixa
+ comissão. Tratar: 371-8153 -

Consórcio União.

AULAS - ofereço-me pI dar

aulas particulares de física e

química. Tratar: 9957-8313 cl
Carlos.

BABÁ - ofereço-me pI trabalhar.
Tratar: 370-7594.

DIARISTA - se oferece pI
trabalhar. Tratar: 9275-6198 pI
recado.

DIARISTA - ofereço-me PI
trabalhar. Tratar: 371-1919 �
manhã.

ENFERMEIRA - se oferece pi
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema áe
plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - pI trabalh,I
como serviços gerais, zeladoI,
ou auxiliar de. cozinha. Tratar:
9991-3740

OFEREÇO-ME - pi trabalhôI
como diarista, empregaáa,
cozinheira. Tratar: 273-1789.

SOLDADOR - se oferece pi
trabalhar, cl experiência e

reterêneia. Tratar: 274-8013.

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

PROCURA·SE

Empresário de Jaraguá do Sul procura
.
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

I
I

Cômoda Mobiscal cI sapateira

Feírão de colchões Ecoflex
Colchões a preço de Fábrica

Serão mais de 300 peças de colchões
Todos os tamanhos e modelos

_._._._._-----�

INAUGU çÃO
Aproveite as Ofertas

Roupeiro Moval 32505
6. porto 4gav.
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.

Illtimas vagas para o curso

de Linux Básico da Unerj
pela cresce'nte procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado além da grande procura por palie 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

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso de Linux Básico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema

Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica do
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.
PúblicoAlvo:
- Interessados em conhecer eutilizar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento em Linux;
-Alunos de Sistema de Informação,
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.
Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um para o instrutor, projetor multimídia, apostilas para os participantes c

Conexão dos computadores com a Internet.
o investimento será deR$ 95,00 por aluno .

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

..)
UNERJ

Contro Unlvorsltário de Jaraguá do Sul

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensão@unerj.com.br

www.sc.senai.br
(47) 37 9500(

6 um nevo uno

\

Serviço de tira-dúvidas on-Ilne via telefone ou e-mail das ISh
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 0811 às

17h 30 mino

imettreinamento@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 Jaraguaense,
formada por profissionais com váriofi anos de
experiência na área de treinamento profissional.
em lnformática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

I
� 1...- -c (M-$"r+< tA.,

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

Atendímento, desenvolvidos apartlr das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

.
Fast Help

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você
liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir, quantas horas você quiser

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I.t
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

SÁBADO, 14 de junho de 200i

371.0363
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CURSO TÉCNICO EMENFERMAGEM

CURSO TÉCNICOEMALIMENTOS

CURSO TÉCNICODE TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

senac

•
Rua Adélia Fischer, 303,
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

/ PROGRAMAÇAO DE CURSOS

�
�..

'
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veículos'
I

BLAZER - vende-se, Lazer, DLX,
97, compl. + couro + GNV, preta.
Tratar: 9973-5158 cf Gilmar.

CHEVETTE - vende-se, 79,
alarme, película. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-9787 a noite.

CHEVETTE - vende-se, branco.

R$ 1.500,00 + 36x R$ 186,00.
Tratar: 370-0848.

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, 97, Super,
2p, a.q, a.f., d.t., l.t., IPVA 2003
pago, verde. R$ 10,500,00.
Tratar: 372-0407 cf Charles.

CORSA - vende-se, GL, 95, 1.4,
azul, compl., a.c., d.h.,
computador de bordo, v.e., t.e.;
cd + acessóríost Tratar: 273-
1001.

KADETT - vende-se, GL, 94,
álcool, v.e., t.e., l.t., d.t. R$
3.500,00 + 20 parco R$
276,00. Tratar: .370-8094 cf
Antonio.

Especializado em

estofamento
automobüístíco
em couro e

tecido

E-maíf; estafariagaucha@netuno.com.br
wwW.embrainfo.com.br/estofariagaucha

Parceria. Quem ganha é você'

(}71-1970) ( 371-7311)
Faça consórcio de Moto Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe ,a taxa d�\ administração
antes de ser contemplado,

l
•

Seu Auto a partir de

16�!I�,
C 100 Biz KS a partir de

65,Z!

Falcon Prata

Sahara Roxa

XT225cc Vermelha

NX-200 Verde

� Twister Azul

<I) YBR-125 E Azul

«
Titan KS PrataO

« Titan ES Prata
<I)

:;) Titan Verde meto

Titan Azul

Todi Prata

CG 125· Prata

CG 125 Branca

CG 125 Branca

BizKS Vermelha

/ Dream Vermelha

Vectra GLS 2.0 ' Branco

Fusca 1.500 Branco

'(1)

.�-
� Titan KSE

Z

Rua Fritz Bartel, 919 -- Baependi - )araguá do Sul- se I

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cf desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.!
Tàmbém financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

KADETT - vende-se, 94, 1.8,
álcool. Tratar: 373-2299 ou

.

373-0900 cf Noel.

OMEGA - vende-se, GLS, 94,
cornpl., teto, banco de couro,

preto, v .e., t.e., alarme, cd

original de fábrica, doc. em dia,

R$ 14,500,00. Tratar: 372-
2036 ou 9136-1314,

SILVERADO - vende-se,
01, 53,OOOkm originais,
c o m p l , prata. R$
46.000,00. Aceito carro

de menor valor. Tratar:
379-1119 ou 9953-9313

cf Dirley.

FlORINO - vende-se, furgão, c/
GNV, 98. Tratar: 376-1772

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98,
4p, gas. vermelho, a.q., a.t.,
v.e., t.e., trava interna de porta
malas, l.t., d.t., trava para
crianças. R$ 10.900,00,
Tratar: 370-8928.

2001

1997

1999

1996

1990

1973
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•

FERRAMENTAS Flap disco 4.1/2" Grão 40 Bosch R$ 7,70
Flap disco 4.1/2" Grão 60 Bosch R$ 7,70\

.".

Flap disco 4.1/2" Gtêo 808c MAQUINAS Bosch R$ 7,70

Flap disco 4.1/2" Grão 120 Bosch R$ 7,70

STRADA - vende-se, 01, cabina
estendida, branca. R$
20.000,00. Tratar: 370-7158
a noite:

TIPO - vende-se, 95, com pio
Tratar: 376-1772.

I

TIPO - vende-se, 96, MPFI, 1.6,
4p, compl, R$ 9.500,00 ou R$
2.200 + 36x. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

TIPO - vende-se, 95" 1.6,
compl., 4p, branco. R$
9.500,00. Tratar: 376-1772

cf Nei

UNO - vende-se, 95, 4p. R$
2.500,00 + 30x R$ 409,00.
Tratar: 275-3809 ou 370-
1657.

<'

.
C(H1SÓrcig· Uni.aG: 25 a,n05.

'Vamos; GOmemiC)ir,ar .juntos nes.bll
I'rupo-5llper es:pecial.

UNO - vende-se, 91, branco. R$
5.000,00. Tratar: 372-1060 a

tarde.

UNO - vende-se, 96. Ou troca-se

por carro de menor valor. Tratar:
9122-3283 ou 370-0330 a

noite:

UNO - vende-se, vermelho, 4p.
Tratar: 3701-2542.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 87.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

ESCORT - vende-se, 86, XR3.

R$ 3.600,00. Tratar: 273-

Flap disco 7" Grão 40 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 60 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 80 Bosch R$ 16,85
Flap disco 7" Grão �20 Bosch R$16,85Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

MAVERICK - vende-se ou trOi\
se, 76, 8cc, relíquia �I
colecionador. Tratar: 371·75
a tarde.

PAMPA - vende-se, 93, Li e

gasolina. R$ 7.500,00. Trall I

9953-9966. 3

'RANGER - vende-se, 95, bram F
6cc. R$ 12.500,00. Tratar: 31
0164. 9

FUSCA - vende-se, 69, originl
R$ 3.000,00. Tratar: 273·62�
ou 9133-9510 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 83, branco,

6242 ou 9133-9510 hor. comi. Franciele.

GRUPO P'RATA QUE VALE: OUR'O
-

" '

. \

ESCORT - vende-se, XR3, I F-1000 - vende-se, 79,
compl., c/ película, moc. amarela -. Tratar: 376-1772.

Europeu. R$ 9.500,00. Aceito
troca por carro de menor valor. F-1000 - vende-se, 95, cf d.h.,
Tratar: 275-2634 ou 371-

,
v.e., turbinado. R$ 27.000,00.

1495. Tratar: 374-1366.

PALIO - vende-se, branco, 1.6,
compl. Tratar: 376-0190 cf
Marcos.

PALIO - vende-se, Weekend

Stile, 97,' cornpl. Tratar: 9973-
5212 ou 371-6418.

PALIO - vende-se, Weekend, 97,
branca, cf v.e., t.e., alarme

inteligente. Aceito troca por
carro de menor valor. Tratar:
9905-3900 cf Marcos.

SIENA - vende-se, 99, 1.0, cf
52.0bOkm rodados, 4p, travas

capô e' v.e .. , prata. R$
13.000,00. Tratar: 9975-2338

ESCORT - vende-se, 95, 1.8,
GLY, d.h., v.e., a.c. Tratar: 375-
1114.

FIESTA - vende-se, 98. R$
10.000,00 e assumir 9 parco
R$ 240,00. Tratar: 276-3950
até meio dia cf Leonora.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
1.0. �$ 6.300,00. Ou troca-se

por carro 1.0, 4 portas,99f
oo.paga diferença. Tratar: 372-
3922.

FORD. CARGO - vende-se,
caçamba, reduzida, 88. Tratar:
273-1001.

MAVERICK - vende-se ou troca-

ESCORT - vende-se, Zetec, 98, se, 78, 4cc, �elíquia pf
compl. - ar. R$ 14.000,00. colecionador. Tratar: 371-7538,
Tratar: 275-3758 cf Flávio ou a tarde.

'I""c... ,.,., ... ,.''' .. " .....�.".... , ...... '''.'''' .. " ....... , .....,,··,· .. ·· .. · ....··,,··"i*"rcíi·diiô;·Ii-fé�;iél'6iio/!·d,�"ti,-:bê·í�'diô'cfáb:riC::�l1r�" .•�,�...��r!9ª�<?��:
."'.=�'_"':=='"="=�=..,==� ..J,.,,,,,..l

,_=;
__..,.��

,==""_,,1-"'�'="
=.'=--,;.; ·m-;.;_;:,m- "-·;.;=..

l·
;' ..,"'·········" "".. ·· · ·,,;.;··;=m�..
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·r
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ORÉDITO

Liguejá I 371.,81 3
eotl $órt;;lo
UN;IAO

�·25�.. ,�.�. (t�J�,

CONSÓRCIO UNIÃ'D
Rua ...·oão .Jan:u:ârlo Ayroso, 80 sala 03 ....Jarag:uá. d'o 5111
0.$ .. ( PróxllRlo ao at.acadão Lux ... .larapá Esquerd() )
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Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 4p 99 Pampa l.Si capota 97

Corsa Super 4p 98 Escort GL 96

vectra GLS 2.0 97 Fiesta 1.0 2p 95

Monza GL 4p 95 Ranger XLT 4cc 95

5-102.2 \95 Pampa 1.6, capota 93

Monza GLS, 4p 94 Versailles 2p 92

Monza SL/E, 2p, 93 Verona GLX, GNV 92

Monza SL/E 4p 92 Escort XR 3 89

Kad,tt SL/E, 91 91 Escort 1.6 L 87

Ch'')' 500 DL 91

Monza SL/E, 2p 90 Palio 1.0, 4p 98

Opala Oiplom .. 4p 88 Palio 1.0, 2p 98

Monza SL/E, 4p 86 Uno 1.0, 4p 96

Chevette Sl 84 Uno 1.0, 2p 96
Tempra 4p �5

GoI1.0, 16v, 4p 99 Elba 1.5, 2p 92

Parati 1.0, 16v, 4p 99

GoIMI,l.O 98 Besta GS 01

Goli.O, 2p 95 Peugeot 106 99

GoICL,1.6 89 Jeep JPX Diesel 95

Gol C�1.6 87 Mazda Cabo Dupl. 94

Gol1.6, BX 86 BMW IA 2p 93

Fusca 1300, 75 CB 400 II 82
Puma GTB 4.1 78

98 Maverick 75
98 Ford "A" 29
98

"Li estofados corvin, c/ som +

rra!1 rodas, R$ 4.300,00. Tratar:

371-0002 cf Walmor. \,

Ira' FUSCA-vende4-se, 80, branco,
: 31 / película, doc. em' dia. Tratar:

9113-4728.

USCA - vende-se, 95. R$
,en .800,00 à vista ou) R$

. 300,00 entro + pare. R$
47,00. Tratar: 376-3212.

igini.-- _

j·62r OL-vende-se, GTS, 92, cornpl.
roca por carro financiado.

r ratar: 371-7542 ou 9965-
IranCG, 774.

GOL - vende-se, BX, 83, c/
rodas esp. 14'. R$ 2.600,00.
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 c/ Cristiano.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, álcool.
R$ 5.900,00. Tratar: 437-7547
ou 9109-0810.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE :1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 995:1.-3905

prata, c/ acessórios. R$
8.500,00. Tratar: 275-2364.

GOL - vende-se, Special, 01,
prata. R$ 8.900,00 entro + 14x

R$ 350,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar: 372-0665
ou 9117-8754

GOL - vende-se, 90, CHT, prata,
álcool, rodas de liga leve .14.
R$ 5.500,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

GOL - vende-se, 97, MI, branco,
c/ opc. R$ 10.500,00. Tratar:
376-1772.

GOL - vende-se, 95/96, 1.0,
modo antigo, verde met., básico.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

'PARATI - vende-se, 92. R$
6.600,00. Tratar: 9979-0605 .

GOL - vende-se, 94, 1.0. R$
7.200,00 ou R$ 2.200,00'+ , PARATI-vende-se, 88, GL, 1.8,
36x. Tratar: 370-3574 ou 9123- gasolina, rodas, t.e., alarme.
7355. Tratar: 373-2145 c/ Heitor.

GOL - vende-se, Plus, 1.0, 95, PASSAT - vende-se, LS, 82,
\
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OIGTCAR
(47) 371-4142

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspenção.

Especializada: GM • FIAT • VW • FORD
i

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi .

(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguá do Sul'

S E�*:R V I ç O S C O M G A R A N T I A

COMPRA. VENDA - TROCA. FINANCIA - CONSÓRCIO

a 370-5999

I
I
I'

elA

TABEL_A DE USADOS
89/89 AZUL
00/00 VERMELHA

01/02
AZUL
VERMELHA

97/98
01102

AZUL
VERMELHA

OI/OI
OI/OI PRATA
01101 PRETA
99/99 AZUL

96/96 VERMELHA
01/02
03/03 AZUL

PRETA

03/03 VERMELHA

Av.: Prefeito Waldemar �rubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG :Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 . sem fechar para o almoço

PEÇAS • AêESSÓRIOS • OFICINA

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



26 CORREIO DO POVO CLASS
------------------------1

.

Biz, cf partida
Titan
Renault 19RT
Kadet light.
OT 180 para trilha

Agrale 27.5 para trilha
Santana CO, 4p, compl., álcool
Parati LS, álcool
Chevette SL, rodas esp., álcool
Belina, gasolina
Fiat Oggi
Gol BX, rodas esp.
Passat TS, gasolina
Brasília original
Brasilia
Fusca 1300, antigo originai
F-350

verde meto R$ 2.300,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 hor.

comI.

SANTANA - vende-se, CD, 4p.
R$ 4.200,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510 hor. comI.

SANTANA - vende-se, 94,
compl., 2p. R$ 9.000,00. Tratar:
9981-4378.

VARIANT - vende-se, 78, com

rodas de liga. R$ 1.600,00.
Tratar: 374-1366.

VOVAGE - vende-se, 83, branco.
R$ 3.500,00. Tratar: 9905-

3900 cj Marcos.

ALFA ROMEO - vende-se, 164,
94, preto.. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

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 crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

PEUGEOT - vende-se, 504,
diesel. R$ 11.500,00. Tratar:

9953-9966.

CAMINHÃO 1513 - vende-se,
79, cj carroceria, reformado.

R$ 35.000,00. Tratar: 370-

0164 ou 275-6179 cf Vailati

F-350 - vende-se, motor 1111,
diesel. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

F-600 vende-se, 75,
carroceria, motor 1113. R$
10.500,00. Tratar: 370-0164

L-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor

no negócio. Tratar: (47) 9102-

0009 cj Santiago.

MB 608 - vende-se, 78,
carroceria de madeira. R$
18.500,00. Tratar: 9981-4378.

MB 708 - vende-se, 88, chassi.
Tratar: 9979-1437.

Azul
Azul
Preto
Bordo
Branca
Bra nca
Azul meto
Branca
Prata
Prata
Vermelho
Verde
Verde
Verde

MB 1513 - vende-se, 79,
reformado. R$ 26.900,00.
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 814.0 - vende-se, cj baú,
95. R$ 38.000,00. Tratar: 370-
0164.

VW 16220 - vende-se, truck,
baú novo, 9f, turbinado,
interculado, reduzido. R$
65.000,00. Tratar: 37119-87
ou 275-0777 ou 917-5639 cj
Olimpo.

I

R$ 1.200+ finan.

R$ 1.000+ finan ..

R$ 7.500+ finan.

R$ 8.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 4.200,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.200,00
R$ 2.600,00
R$ 2.300,00
R$ 2.000,00
R$ U�OO,OO
R$ 3.000,00
R 7.00000

CARRETlNHA - vende-se, pj 2

motos. R$ 310,00. Tratar:

9975-4623 cj Elvis.

CARRETINHA - vende-se, pj 3

motos, cj IPVa e licenciamento

2003 em dia, novo. R$ 950,00.
Tratar: 371-9992 cj Davi.

COMPRA-SE - veículos em bom

estado de R$ 3.000,00 até R$
8.000,00. Tratar: 9981-4378.

COMPRA-SE - jogo de rodas aro

13, de monza 93, liga leve.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510 hor. comi.

SOM - vende-se, auto-falante 69

bravox + módulo de 500w.

Tratar: 372-2704 cj Nelson ou

Vanessa.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
3 pares de 69 pionner, 3

módulo, 1 sub 400w, 12 pai. e

2 corneta. Vendo

individualmente. Tratar: 9101-

4214 cj Ruy.

acompanhantes'
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

I Viviane Loira a iniciante sapeca,
i Fernanda a irresistível (cl massagem)
i

I-JiUI41
i

iJaraguá do Sul cf Local Discreto,
.

Aquecedor e Acessórios

SÁBADO, 14 de junho de 2� Á

Mini Empresa
precisa de

empréstimo de
R$ 5.000,00

Tratar: 276-321�d·
.

Iversos
musicais, seleções. Trai,
371-1235

CELULAR - vende-se, Not
1220, cf 2 meses de USO,I
R$ 15,00 em crédito.�
270,00. Tratar: 9963-95961
Germano.

CELULAR - vende-se, semin(lf:

Nokia 1220, cf 7 meses'

garantia, nota fisel'

carregador, R$ 10,00 e

crédito. R$ 270,00. Trai.
9905-2992 ou 370-41701
Célio.

CELULAR- - vende-se, NoY

6180. R$ 150,00. Trall

9957-8313 cf Carlos.

CELULAR - vende-se, Erics.

KST88. R$ 130,00. Trai.

9902-8683.

CELULAR - vende-se, No!

1220, 7 meses de garanli.
nota, carregador. R$ 270,00
Tratar: 370-4170 (recado) c

9905-2992.

ACORDEON - vende-se, marca

Hering, 80 baixos. Tratar: 37f_-
9256 cf Elen.

BINÓCULOS - vende-se, Nako,
50xl0 iv. R$ 250,00. Tratar:

9117-1083.

APARELHÇ> - vende-se, de

musculação Athletic Way, modo
Avant Compact, novo. Trataer:
9981"4344 cf Rodolfo.

CACHORRO - vende-se, filhote
Pincher I. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cf Noeli.

CACHORRO - vende-se, Poodle.
Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751 cf Noeli.
APARELHO - vende-se, de

ginástica, athletic 2001. R$
750,00. Tratar: 371-6238.

CACHORRO - vende-se, Cocker
Puro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cf Noeli.
AQUÁRIO - vende-se, grande,
1,00xO,40xO,40, cf
aparelho de oxigênio, filtro
e 12 peixes. R$ 250,00.
Tratar: 370-3076 ou 9991-

2356 cf Ademir.

CARRINHO-vende-se, de bebê,
seminovo. R$ 70,00. Tratar:
370-1925 cf Isabel.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.
CACHORRO-vende-se, filhotes

de poodle micro-toy, vacinados
e desverminados, com 75 dias.

Tratar: 372-2231.BOTA-vende-se, seminova, 38,
feminina, de jeans. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cf Noeli. CACHORRO-compra-se, filhote

pequinês fêmea. Tratar: 371-

2511 cf Magali.BICICLETA - vende-se, 18

marchas. R4 70,00. Tratar:
371-6238. .cD - faço gravações de cds
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CLASSI FICADOS

CASA ALV. CENTRO

3 dorm sendo 1 suíte, cozinha mobiliadada, dep. empregada,
despensa, área de festas com churrasqueira, garagem para 3 carros,

Próximo a Duas Rodas

Fone 275 3070-CRECI 8950

LOJA ROYAL BARG

Ponto já formado, com mercadorias e mobiliário '

Defrone para Marechal
Fone 275 3070-CRECI 8950

APTO ED. ROYAL BARG

3 dorm. sendo 1 suíte, sacada com churrasqueira,
cozinha mobiliada,

Entrada mais parcelamento em até 50 meses direto com proprietário.
Fone 275 3070-CRECI 8950

, ,I

TERRENO COMERCIAUCONDOMINIO CENTRO

com 3.900 m2, totalmente aproveitáveis
Fone 275 3070� CRECl8950

TERRENO NOVA BRASILlA

com 496 m2, totalmente plano
rua alfaltada

,Fone 275 3070 -CREC18950

CORREIO DO POVO 27 �
,CELULAR - vende-se, Nokia

3280, 5 meses de uso, pré
pago. R$ 180,00. Tratar: 370-
0471 ou 371-0222.

CERCADINHO - vende-se/p/
bebê, de madeira, 1,20xl,20.
R$ 35,00. Tratar: 275-0938 c/
Karine.

CORTADEIRA - vende-se,
elétrica, nova, p/ cortar tecido.
Tratar: 370-3561,

CURIÓ - vende-se, macho e

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883 c/ Jairo.

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 370-3561.

ESTEIRA - troca-se, elétrica,
nova, por jogo de sala, jantar.
Tratar: 370-6110 c/
Roziléia.

FILMADORA - vende-se, JVC,
pequena. R$ 600,00. Tratar:

372-0663.

I FORNO INDUSTRIAL -

vende-se, p/ assar pães,
nova, c/ capacidade p/ 300
pães/horas, movido a

lenha ou a gás. Tratar:

373-0422 ou 9975-4623

c/ Elvls .

FREEZER - vende-se, c/ 3

gavetas. Tratar: 373-3787 ou

9993"1751 c/ Noeli.

FRIGOBAR - vende-se, Consul,
47 Its, branco. H$ 230,00.
Tratar: 371"0882 c/ Rose.

GUITARRA - vende-se,
Encare, modo Les Paul. R$
350,00. Tratar: 371-8684 c/
Sandro.

IMPRESSORA - vende-se, Epson
Matricial, mod.810L, revisada.
Tratar: 9962-0135,

algodão doce, seminova. R$
500,00. Tratar: 275-3809 ou

370-1657.
IMPRESSORA - vende-se, HP

Laser Jet 6L. R$ 700,00; Tratar
370-0816 c/ Leandro.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta industrial.

R$ 600,00. Tratar: 275-

3809.

JANELA :_ vende-se, de

alumínio c/ vidro, nos

fbrmatos: 1,85x1,25 e

1,55x1,25 e O,80xO,63(bwc)
e O,45x1,25. Tratar: 371-

6134 c/ Laércio.
MÁQUINA - vende-se ou troca

se, máquina reta, overloque
e cobertura. Tratar: 370-

3561,LOJA - vende-se, no centro. R$
35.000,00 négociáveis. Tratar:
9109-6201 ou 370-1657 c/
Antonio ou Maristela.

MASSAGEADOR - vende-se,
aparelho elétrico contra celulite.
R$ 100,00. Tratar: 372-1274

c/ ArleteMÁQUINA - vende-se, de

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1/� copo de água e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja
perder: Não coloque grãos a mais, pois os quilos perdidos não
serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de

arroz, completando novamente com 1/2 copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum, beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1/2 copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
junto. É importante conserva� o mesmo copo. Não faça regime,
pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece AM e MEM

eLASSI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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f

MOTO - vende-se, Shoper
Bandeirante a bateria, nova, na
caixa. R$ 400,00. Tratar: 372-
3961 ou 913;Z-4526 cl Emir:

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos. de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:

370-3561.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis de loja. Tratar: 370-

3561

VENDE-5E - protetor de berço,
cestinha de medicamentos,
mosquiteiro de teta e cortina pI
quarto de bebê, azul. R$ 70,00.
Tratar: 371-6238.

VENDE-5E - 14 jogos de moldes
em malha, adulto e infantil. R$
80,00. Tratar: 372-1274clArlete.

VESTIDO - aluga-se de
comunhão. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli.

NEOPRENE - vende-se, novo, VESTIDO - vende-se, de prenda,
Mormai, tam. G. R$ 270,00.' rnanequlrn 38, cl armação, R$
Tratar: 371-8684. 100,00. Tratar: 371-0196.

OURO - compra-se, qualquer
peça,podendo ser arrebentada,
quebrada, pago a vista. Tratar:
9979-0605.

PANIFICADORA - vende-se,
contettarta. R$ 15.500,00.
Aceito carrono nego Tratar:

9993-5833.

PANIFICADORA- vende-se,
equipamento compl., excelente
ponto, clientela formada. Tratar:
371-4300.

PORQUINHO DA íNDIA - vende
se. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cl Noeli.

PRANCHA DE SURF - vende-se,
+ veste de borracha. R$
400,00. Tratar: 9975-4785.

PROCURA-SE uma

prespontadeira de 2 agulhas pI
comprar ou alugar. Tratar: 370-
6110.

TALHADEIRA - vende-se, nova,
GI nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

TECLADO - vende-se, eletrônico
Yamaha PSR 270, cornpl. cl
estante e catálogo. Tratar: 370-
2748.

TíTULO ACARAí - vende-se.
Tratar: 371-1495 cl Darci.

TíTULO BAEPENDI- vende-se.

R$ 250,00. Tratar: 9902-0732
cl Junior.

VESTIDO - vende-se, novo,

bordô cl bordados. R$ 130,00.
Tratar: 275-0405.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
nQ 38. R$ 50,00. Tratar: 276-
0316

VIDEOCASSETE - vende-se, JVC,
6 cabeças. R$ 2'50,00. Tratar:
371-8684 cl Sandro.

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, cl 2 controles, 20jogos, 1
memory card VMU + 1 rambol Pac.

R$ 450,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAMÉ - vende-se, Play
Station cl 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,:00.
Tratar: 376-2206.

I

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cl 10 cds, 2

cintroles, totalmente

destravado. R$ 850,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, 8 cds, controle

analógico, memory cardo R$
300,00. Tratar: 372-3837 cl
Edson ou Neide.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 6 cds + controle

analógico e memory cardo R$
270,00. Tratar: 370-8180.

VIDEO lOCADORA - vende-se,
Rua Maria H. da Silva, Água
Verde. R$ 22.000,00. Tratar:

275-0945 ou 371-2525.

NETGAME
*LOCAÇÃO t CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTA1ION 2

·X80X
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
'NINTENDOM
� GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTEIIIDO GAME CUBE ilÕfclriodeatendlm�lo: SllllII!dah!gmdas 1&:00 ás22:00

�ua: Bertha We ue ,1OS'4Barra.Jara uá do Sul· E·mail

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA OE
VíOEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 37,6-2206

SÁBADO, 14 de junho de2�

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Guaramirim, neste Estado, .domiciliado e

residente em Estrada Tibagi, Guaramirim, neste
Estado, filho de Leonidio Gasperi e Maria
Kowalski Gasperi

\
.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Marcelo Barbi, 1.180, nesta cidade, filha
de José Natalino Feder e Marta Vieira Feder

ALUGUEL DE TRAJES

ii 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

"

PROCLAMAS 'DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial
do Registro Civil do 1º Distrito de .Jaraguâ
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 24.284 DE 06-06-2003
EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO

CARTÓRIO DE BARRACÃO - PR
EDSON DELAFLORA MACALLI E KEILA

CRISTINA DE MOURA

. Ele, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, natural
de Salgado Filho, Paraná, domiciliado e residente
na Rua Carlos Zencke, 23, nesta cidade, filho
de Luiz Sergio da Silva Macalli e Tereza Delaflora

Ela; brasileira, solteira, secretária executiva,
natural de Pranchita, Paraná, domiciliada e

residente na Avenida Busato, Barracão, Paraná,
filha de Julio de Moura e Dione Terezinha de
Moura

EDITAL Nº 24.291 DE 10-06-2003
EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO

CARTÓRIO DE GUARAMIRIM - SC

MO,t\CIR GASPERI E ELIANE FEDER

E, para que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital,
que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15

(quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeli
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se ach�
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADELlNA MAFFEZZOLLI- RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 4221- NESTA'
ADILSON MARTINS DA SILVA - RUA INGO BRUCK LT 14 - NESTA;

,

ALAKAU INDUSTRIA COM E REPRES LTDA - RUA FREDERICO TOOT 6�
NESTA;
ANGELO JOAO MARGUTE - ERICK KAUFFMANN 213 - NESTA;
BLUMENQUADROS GRAV EST LTDA ME - R 25 DE JULHO FUNDS 40-NESI
C E M PAP E GRAF RAPIDA LTDA- AV MARL FLORIANO PEIXOTO 632-NESli
CAROLINA DE ASSIS P MAFFEZZOLLI- RUA BARAO DO RIO BRANCO 860Arl;
1208 - NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS LTOA,- RUA BERNARDO DORNSUSCH5�
NESTA;
COLCHOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO - RUA ROBERTO ZIEMANN 1411 R
SALA 02 - NESTA; -,

COML SO LONAS E CORDAS LTOA R - JOSE THEODORO RIBEIRO m.
NESTA;
CONFECCOES FAEDO LTOA ME - JARAGUA DO SUL RUA DR LAURO MUlUí
163-NESTA;
CONSTR E INCORP CIPRIANI (JAIR CIPRIA - RUA CARLOS CUPAS SN - NESI\
CONSTR E INCORP CIPRIANI (JAIR CIPRIA - RUA CARLOS CUPAS SN - NESI!,
CONSTR E INCORP CIPRIANI (JAIR CIPRIA) - RUA CARLO�CUPAS SN-NESII
CRISTIAN LESCOWICZ - RUA BERNARDO DORNBUSCH 590 APTO 101- NESII,
CRISTIANO NURINBEF,lG - AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUSSA 1311!

NESTA;
CRISTIANO ROBERTO SCHMIDT ME - R JOAO MARCATTO 40 - NESTA;
DATA TRAINING TREINAMENTO INFORM LTOA - AV MARECHAL DEOOORO�1
FONSECA 1085 - NESTA;
DIONElA CRISTINA TUBBS SCHIOCHET - RUA MANOEL FRANCISCO

COSTA,3011- NESTA;
ELAINE CRYSTINA DE NEGREDO - RUA FERDINANDO PRADI,34 - NESTA;
ELIANA MIRANDA DOS SANTOS - RUA 912 ROTARY , LOTE 46D - NESTA;
ELOI ANTONIO AYRES - RUA ANTON FRERICH S/NR VILA RAU - NESTA;
FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEL - RUA FIDELlS STINGERN, 6AP03
NESTA;
GISELE DAIANE FAGUNDES - RUA: ALEXANDRE KOHLER, 35 - NESTA;
GRAMIFER IND.DE ART.DE FERRO - R:LUIZ BALlSTIERRI N(0)289 - CORur
GRAZIELA ZANGHELlNI - RUA ALBINO ZANGHELlNI, S/N - NESTA;
HAROLDO MICHELMANN - RUA E STO ANTONIO LOTE 648 P 05 NR 648
NESTA;
IND COM ARTIGOS SORVETES LTDA - R 307 NR 64 - NESTA;
INST.REABILlTACAO ENCONTRO COM -AV MARECHAL DEODORO DA FONSE�
1067 - NESTA;
JAISON DE MEDEIROS - RUA FRANCISCO DOMINGOS MEDEIROS 73-NESI

JAQUELlNE MEURA - RUA VERGILlO MORETTI 85 - NESTA;
JOAO CEZAR TISSOT - RUA DOMINGOS SANSON, 400 - NESTA;
JOAO LUIS CHIODINI - RUA JOSE KRAUSE S/N - NESTA;
JOAO SOARES DA ROCHA FILHO - RUA FRANCISCO DOMINIGOS MEDEIROS1l
APTO 2 - NESTA;
JOHN MICHAEL DE CASTRO - RUA JOSE RUMPF 297 JGUA ESQUERIJII
NESTA;
JOSE ROBERTO ERTAL - AV GETULIO VARGAS 41 CENTRO - NESTA;
KIKOFARMA LTOA ME - R LUIZ PICOLLI 219 - NESTA;
KLEBER RODRIGUES SILVA ALVES - RUA GUILHERME CRISTlAN
WACKERHAGEN 624 - NESTA;
L1ZANDRA ENKE COSTA DOS SANTOS - RUA DOMINGOS SANSON 252-NES11
LUANA SELHORST - RUA CEL. PROC. G. DE OLIVEIRA, 1473 BL- - NESTA;
LUCIANE BERTOLl SILVEIRA - RUA CAMPO ALEGRE, 120 - NESTA;
LUIS CLAUDIO ANTUNES - RUA VITOR ROSEMBERG, S/N - NESTA;
MARCIA MARIKO NOSE WAJIMA - RUA ESPIRITO SANTO SjN - NESTA;
MARCIO MANINI LOPES - RUA VICTOR ROSEMBERG 843 - NESTA;
MARIA CRISTINA SCIASCIA - RUA EMIL BUROW, 223 - NESTA;
MARIANA DE SOUZA - RUA ALVINO STEIN 960 - NESTA;
MARINEUSA NILZEN DE OLIVEIRA - RUA WALDEMAR RAU 2800 - NESTA;
MASSAO MINORU SALAI MAJIMA - RUA ESPIRITa SANTO 100 - NESTA;
NAIDE REGINA FIGUEIREDO DE SOUZA - R.EXP.ANT.CARLOS FERREIRA 164

NESTA;
-

NASPACK COM REPRES LTDA - R JOAO JANUARIO AYROSO, 2700 - NEST�
OSORIO CORREA - RUA LEOPOLDO PEDRO DA SILVA - NESTA;
PATRICIA MARQUES DE ARAUJO - WALLY EMILlA MOHR 88 - NESTA;
PAULA CAMILA DEPINE - RUAERVINO MENEGOTTI 39 - NESTA;
PAULA CAMILA DEPINE - RUA ERVINO MENEGOTTI 39 - NESTA;
QUIMICLORO LTOA - R. JORGE CZRENIEWICZ, 1120 - NESTA;
RENATO KOSLOWSKI MENINA LINDA - RUA LOURENCO KANZLER 625-NES;!
-RITA DE CASSIA PELLlS - RUA CEL PROCOPIO GOMES 1149 APTO 48-NES
ROBERTO BENTO - RUÁ JOSt': TEODORO RIBEIRO, 4370 - NESTA;
RONEY CHARLES DA COSTA - RUA JOSE EMMENDOERFER, 862 - NESTA;
SOFT FLEX INFORMATlCA LTDA - RUA AMAZONAS 456 - NESTA;
SPL-ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTOA - RUA JORGE CZERNIEWICZ sfll:
NESTA; _

TECILA ELETRO INDL LTOA - RUA JOAO PLANINSCHECK 1587 - NESTA;
�

TEREZINHA APARECIDA ALVES - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3595 APTO .

I
- NESTA;
VALERIO KRUGER - NESTA;
VANDERLEI SCHMIT - R FRIEDRICH W. SONNENHOLDT 609 - NESTA;
VERA LUCIA SCHMIDT - RUA ARAQUARI, 246 - NESTA; I!
VERA MARIA LEITIS DA SILVA MATTOS - RUA OSWALDO GLATZ, S/N - NES

E, como os ditos devedores não toram encontradOS Oi

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz porl
termédio do presente Edital, para que os mesmo.
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguádo Sul, 5 dejunho de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IENTETENIMENTO:. EVENTO ESTÁ AGENDADO PARA ACONTECER ENTRE OS DIAS.7 E 10 DE AGOSTO

Quatro promoções vão marcar
I

o .Jaraguá Agosto de Todos
BUFFET DE FEIJOADA

PARA ALMOÇO
,

TODOS OS SABADOSv

]ARAGUÁ DO SUL - A

segunda edição do]araguá
do Sul Agosto de Todos,
marcado para acontecer

entre os dias 7 e 10 daque
le mês, já está em fase de

preparação e; este ano, os
organizadores prevêem
quatro promoções, sendo
duas delas já confirmadas
no Parque Municipal de

'-Eventos. A Feira de Arte-
,

sanato, no pavilhão ''N.', e
Exposição de Carros An-

IESl\
IES!.\
)API; Aberto de Quarta à Sábado para jantar.

,

15� Sábados Domingos e feriados eara almoç�,!:Som búffet

Especializado em café colonial 50'? en�omenda!
11411 Reservas para Festas, Casamentos e Reu s: 376'-

ndcreço: tkm da Rodoylil SC 416 (.
l33�, da .Fábrída da Choco/elte,Estrada Ger:a

UlW.

:�;i: (lassificados doCORREIODOP0VO
IE511
IE511;
III!

� énegócio certo!

Ligue 371-1919, e confiraRO�I �

ArquivoOitava feira do livro será mais um dos atrativos no evento deste ano

está definida, a Feira de Ar
tesanato deixa de ser regio
nal. Os organizadores ex-'

plicam a alteração se justifi
ca porque.mesmo quando
teve este caráter no ano pas
sado, os 33 estandes da fei

ra foram ocupados por
expositores de 17 municí
pios de Santa Catarina e de

Curitiba, PR. ''Para esta edi
ção, estamos encaminhado
convites a municípios' de
outros estados brasileiros",
acrescenta a assistente de

Promoções e Divulgação,
Rosilene Koch. Ela destaca

ainda que as inscrições para
este evento estarão abertas

no período entre 1 a 24 de

julho. Informações mai�
detalhadas podem ser 01'

tidas através do telefone'
372-8093.

A Feira de Artesanato

é promovida pela Secreta
ria de Produção, com o

apoio do Sebrae/Floria
nópolis, através do Progra
maArte Catarina.]á a Ex
posição de Carros Antigos
está sob a coordenação do
]araguá do Sul Convention

& Visitors Bureau.

tigos, no pavilhão "B".

Envolvendo também o

130 Concurso de Decla

mação e a oitava Feirado

Livro, esta promoçãomúl
tipla foi idealizada pela Se

cretaria de Produção, em
parceria com a Fundação
Cultural, com o objetivo de
destacar o mês de agosto
no calendário cultural da

cidade, oferecendo atrações
paralelas capazes de agra-

. dar a diversos públicos.
-

Além da possível
descentralização das ativi

dades, outra mudança já

Convênio destina R$ 66 mil a hospital
prensa, no gabinete do

administrador da unida-
v

de hospitalar Hilário Dal
mann, que recebeu o pre
feito Irineu Pasold e o se

cretário municipal da Saú
de, Airton Weber Silva.

Pasold lembra que este

convênio segue os mes

mos moldes daquele rerjo
vado recentemente com o

Hospital São]osé, a quem
são repassados R$
\82.772,00 por mês, desti
nados à manutenção do
Pronto Socorro e da UTI.
O prefeito acrescenta que

a Prefeitura também con

tribui de outras formas

para a viabilização destas

instituições no atendimen
to à população. "Em cada

procedimento realizado

via Sistema Único de Saú

de, remuneramos os hos

pitais com mais 25% so

bre o valor pago pelo Mi
n is tér io da Saúde",
exemplifica. Os dois con
vênios foram renovados
até o dia 30 de abril de

2005 e os valores são cor

rigidos pela UPM (Uni-
, r

dade Padrão Municipal).

]ARAGUÁ DO SUL -

A Prefeitura renovou

convênio com o Hospi
tal e Maternidade] a
raguá, que destina R$
66.670,10 mensais para a

m anu ten
ç
ão da UTI

(Unidade de Tratamento

Intensivo) Infantil24 ho
ras e do plantão médico

e pediátrico no período
noturno, nos feriados e

finais de semana. A as si-

-natura do documento

aconteceu na manhã de

quinta-feira, durante en

trevista coletiva à im-

--
--

SEBRAE
--
--

se
IESI�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOpovo GERAL SÁBADO, 14 de junho dq

IEXPOSIÇÃO: VEíCULOS QUE FIZERAM HISTÓRIA, E AINDA ATRAEM O PÚBLICO.

Fuscas, Carros Antigos
Lambretas

]ARAGuA DO SuL - Se

você tem um fusca, gosta
de carros antigos, com cer

teza já tem programa para
este domingo. Acontece no
G3 do Shopping Brei

thaupt a 2a Exposição de

Fuscas, Carros Antigos e

Lambretas, organizado
f

pelo "O Planelinha", Rafael
Santos. Proprietário de um

fusca ano 70, com teto so

lar, Rafael conta que muita

gente está desentocando

raridades por causa da ex

posição. "Não sabia que ti

nha tanta gente com coisa

antiga. Muita gente virá ex

por suas belezinhas." Serão
mais de cem expositores,
em áreas separadas, e cada

um deles fará uma doação
para a campanha do agasa
lho do Clube do Fusca e

terão estacionamento gra
tuito.

no

e

Breithaupt

Cesar J unkes

Uma das atrações da exposição: o Simca Chambord

A exposição é uma

abertura para o 3° Encon
tro do Fusca, que será rea

lizado em julho. Vários
modelos vittPo deJoinville,
Blumenau e de Jaraguá do
Sul estarão expostos para a

alegria de colecionadores e

apreciadores dessas rarida
des.

Uma das belezas é o

Simca Chambord, ano

1961, de Guaramirim. O
carrão chama a atenção do

público por causa de sua

cor - rosa. E, cheio de

assessórios, como bancos

com estofamentos da cor

do carro, rodas de liga leve
e pneus especiais.

Outra pérola é uma

Lambretta LD 150, de

1957. Está acompanhada
de várias, umamais bela que
a outra. Mas o xodó da ex

posição é o Fusquinha ama
relinho, cor new beattle, ano
70. "Quase todo original, só
a cor que é mais moder

ninha", comenta Santos.
A 2" Exposição de Fus

cas, Carros Antigos e

Lambrettas acontece neste

domingo, das 10 às 20 ho

ras, no Shopping Brei

thaupt, Conta com o apoio
do Clube do Fusca e do

Clube da Lambretta de

Jaraguá do Sul. (LEANDRO
PELLlZZONI)

"Acorda pra Cultura',' movimenta centro deJaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

Continua a programação
do projeto Cultura em

'.

Movimento, do Serviço
Social do Comércio. Orga
nizada pelo Sesc, a passeata
''Acorda pra Cultura", que
passou pelo centro da ci

dade naquinta-feira à tar

de, reuniu cerca de 150 pes-
.

soas, entre elas entidades

culturais, artistas de teatro,

músicos, dançarinos. O

ponto do encontro foi o

Terminal Urbano, e segui
ram até o Centro Cultural
da Scar.

Hoje a programação
inicia às 10 horas com pin- ,

tura de um mural de his
tória em quadrinhos na

área de lazer da Ilha da Fi

gueir�. Durante à tarde, as
atividades' são na praça'
Ângelo Piazera, A partir
das 14 horas" apresentações
com vários grupos de dan

ça, grafite e área de lazer.

Às 18 horas, muito rock'n

roll com as bandas "Tera

pia Popular", "Nóis", "Hi
perion" e "Kanaã". De

pois a programação é no

esar J unkes

Artistas, em prol da arte, tomam ruas do centro
,

Shopping Center Brei-

thaupt. 20 horas Camerata
da Scar, 20h30 será a vez

do Coral da Unerj (Cen
tro Universitário de

Jaraguá do �ul) e do Coral
da Marisol. À� 21 horas,
acontece a primeira etapa
do Serta-hejão, Festival de
MúsicaSertaneja, na Esco
la de Ensino Básico

Holanda Marcelino Gon

çalves, na Ilha da Figueira.
A segunda etapa acontece

amanhã, na comunidade
Santo Antônio, em Nereu

Ramos.

Este é o terceiro ano do

projeto Cultura em Movi

mento" do Sesc, e acontece
simultaneamente em várias

cidades do Estado.
Este projeto tem a in

tenção de reunir artistas e

escolas em diversos even

tos culturais, com acesso

gratuito, utilizando a estru

tura disponível na cidade,
fazendo com que o públi
co valorize cada vez mais

a arte e a cultura. Mais in

formações no (47) 371

9177. (LP)

EXPOSIÇÕES
"JK, o menino que sonhou um país"
Local: MuseuMunicipal Emílio da Silva, até dia 29 de junho, \

de terça a domingo.

"Mulheres em preto e branco e rosa"

Local: Biblioteca Pública Rui Barbosa, até 15 de junho.
"O universo bruxólico de Franklin Cascaes"

"Fernando Pessoa"

Local: Centro Universitário deJaraguádo Sul- Unerj, Até 21

de junho, das 09 às 21h.

"Uma a Uma"

com obras de quebra-cabeças de até 3000 peças
Local: Museu do Parque Malwee, até 15 de junho.

FALECIMENTOS

Faleceu às 15:00 horas de 12/6 o Senhor Valdem
Cesar Pereira com idade de 46 anos, deixando enlut

a(

a es osa 3 filhas 1 filho enros netos e dem'
parentes\e amigos. O sepultamento foi realizado
13/6 às 16:00 horas, saindo o féretro da Ca �

Mortuária de São José seguindo para, o Rio Branco.

Faleceu às 23:40 horas de.12/6 o Senhor LuizAlv c

Ribas Maciel com idade de 62 anos, deixando enlut
a es osa 2 filhas enro e demais arentes e ami e

O sepultamento foi realizado em 13/6 às 16:00 hor
saíndo o féretro da Ca ela Mortuária <!la Vila Le o

seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 00:30 horas de 12/6 0- Senhor Anal I
Gesser com idade de 60 anos, deixando enlutados·
es osa irmãos irmã sua mãe sobrinhos e dema

o

/ parentes e amigos. O sepultamento foi realizadoe

12/6 às 16:00 horas, saindo o féretro da su

residência seguindo para o Cemitério Estrada Isa \'

Alto.

Rosân�ela Cartornant
n

e Consultora Espiritual �
Para problemas amorosos e financeíroí �l
Há mais de 25 anos ém Jara�uá do Sul e Re�ià�

,

-

G

Alende de 2'aSáb. após às 17 boras cl hora marcada peJo leI.

(ii)
TAFAC - TAVARE�
F. F. COML. LTDA
Assessoria comercj:�
Avenida Marechal Dco �
da Fonseca, 429 . Sala I

1"andar .

Ed. Florença -

15 ..1l�
Fones: (047) 371-1910 c 2

Missas
Sábado

isnoo - Matriz
19hoO - Matriz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz
19hoO - São Benedito
17h30 - Bairro Vieira

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
08h30 - São Crislót Cf

19hOO - Matriz

NOSSAMENSAGEM

"Evanqelizar em nome do pai, do Filho
do Espírito Santo"

A Festa da Santíssima Trindade nos coloca�
(

mistério da éomunidade divina. Deul

comunidad� de amor, três Pessoas distint�, 1

numa única natureza divina. Esta celebraíQ1
quer reforçar em nós a fé no Deus Criado,
Salvador e Santificador. A nossa comunidao: r
cristão deve refletir a harmonia �

:

comunidade perfeita que é a Santíssim 1

Trindade. A relação do amor do Pai para FII�
e

enviou sobre nós o �
A aio:

Espírito Santo, para
nos fortalecer em

nossa missão de cons

trutores d� reino. É em

nome da Santíssima
Trindade que fomos
batizados e chamados

para participar deste
I

mistério de amor na

vivência comunitária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cidentes custam carca de

$ 5,3 bilhões por ano
Os custos totais dos aci

teS de trânsito nas áreas ur

do País somam aproxi
damente R$ 5,3 bilhões

ano. Sóoafastamento tem-

ráfio ou definitivo do tra

o - a perda de produ
_ significa 42,8% desse

tal Os custos com os veí

os representam 28,8% e o
,

entomédico-hospita
eareabilitação, 14,5%. É a

,

eira vez que o Brasil faz

oont2'l dessa tragédia urba- '

A pesquisa, coordenada
lpea (Instituto dePesqui-

di Econômica Aplicada), só

�� '0 contabilizou acidentes

vítimas e parentes.
Todos os outros compo
ntes foram calculados, do
te davítima aos conges
entos,

A pesquisa não fez diag-

I 'sticos nem apresentou so
'es. ''A intenção era levan-

O)
tos custos", diz Julia

I 'Andrea . Greve, médica
!iã� 'trado Instituto de Orto
I dia e Traumatologia do

Hospital das Clínicas e co

ordenadora do levantamen
to de custos dentro do HC.

Já se sabia que no Brasil os
acidentes de trânsito repre
sentavam um grave proble
ma de saúde pública. Falta
va calcular quanto o país está
perdendo com isso. Enquan
-to nos países europeus e nos

EUA a média é de duas

mortes/ano por 10 mil veí
culos, no Brasil essa taxa é
de 6,8 mortos.

Só nas 49 aglomerações
urbanas tomadas Clmo re

ferência - onde estão 47%
da população e 62% da fro
ta do país -, os veículos
acidentados chegam a 640
mil por ano. São 1,052 mi
lhão de pessoas envolvidas
direta ou indiretamente nes

ses acidentes, o que resulta em
16,8 milhões de dias de tra

balho perdidos. ''Para obter
um retorno mais rápido, as

políticas públicas poderiam se

concentrar nesse conjunto de
cidades", diz José Ribamar

Góes, da coordenação exe

cutiva da pesquisa.

1, ecomendações para o

ombate ao problema
Da frieza dos números
pesquisa saíram cinco

omendações. Transfor
adas em políticas públi
s, poderiam reduzir a

'

vidade e as dimensões
tragédia urbana do trân-
Q

10 A primeira é a adoção
práticas que possam re

Zlr a gravidade dos aci-

r'5�
fites. Além da dor os
'de ' ;

,

ntes com VItimas re-

nt�,' esentam um custo 11
I. zes '

ICd" malar do que um

�o ��te sem vítima. Quan
lan a mortes, o custo sal-

� para 44 vezes mais. Para

í� aglomerações urbanas,
líl� casos com vítimas re

esentam apenas 14% do
t�dos acidentes de trân-

,Jl�

275-3290
���;;QI�058IdtI.tXMn.1>r

�MêJx W11helm, 387- Bae

sito, mas seus custos atin

gem 69%.
A segunda recomenda

ção trata dos motociclis

tas, cuja frota equivale a

10% do total, mas cujos
custos correspondem a

19(}/o. "O motoboy ganha
R$ 2,00 por entrega, a

empresa, R$ 8,00. É' um
exército de garotos em dis

parada. Quando se aci
dentam e não morrem,

ocupam UTIs e conso

mem cuidados médicos

que podem chegar a R$
500 mil", diz Julia Greve.

O pedestre forma o

contingentemais vulnerável
no trânsito e necessita de
maior proteção, diz outra

recomendação da pesquisa.

.

Artigos em Fios e lãs, 8iquinis,
Maiôs, Fítness (academia)

ACIDENTES: AUMENTO DE OCORRÊNCIAS PROVÉM DA FALTA DE, ATENÇÃO E EMBRIAGUEZ

Cresce o índice de acidentes
no trânsito de Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

Uma pesquisa realizada

pela Organização Mundial

de Saúde aponta o Brasil
,

como O campeão em aci
dentes de trânsito, registran
do aproximadamente 40

mil casos ao ano. No cená

rio de Jaraguá do Sul, o

número também preocupa
a Polícia Militar. Desde o

mês de janeiro até maio

deste ano, foram compu
tadas 1218 ocorrências, en
volvendo desde casos com

apenas danos materiais até

vítimas fatais. Deste índice,
a única redução foi regis
trada na quantidade de
morte ocorrida no trânsi

to. Até o último mês maio,
aconteceram cinco óbitos

\

devido a acidentes, contra
11, no mesmo período do
ano passado. O chefe do

setor de Trânsito do 14°

Batalhão da Polícia Militar,
tenente Ricardo Alves da

Silva, explica que os demais
dados' estatísticos prosse

guem em crescimento tam
bém devido ao aumento da

fiscalização e blitze nas ruas

Fotos: Cesar Junkes

Desde o início do ano até maio, foram computados 1218

da cidade.
- Um dos grandes pro

blemas é a embriaguez. As
pessoas insistem em beber e

dirigir. Uma pesquisa avaliou
que as pessoas que sofrem

acidentes por estarem bêba

das, na maioria não são al

coólatras, são aquelas que
saem para ir a uma festa e

passam do limite. Então, o
que falta é conscientização
por porte dos condutores
menciona o tenente. Até o

mês de maio, foram

registradas 182 infrações por
dirigir em estado de embri

aguez, contra 60 do ano pas
sado, no mesmo período. ''A
lei conta com muitas lacu

nas, o que não ajuda a com
bater este delito. Em outros

países esta infração não tem

tolerância, sendo que o con
dutor é obrigado a fazer o
exame de alcoolemia. Um

dos grandes, erros foi esti

pular limites, seis decigra
mas por litro de Sandra, por
exemplo", enfatiza.

Para reverter estes núme

ros, Silva destaca que a polí
cia, em parceria com outras

instituições e entidades, traba
lha no desenvolvimento de

campanhas de educação no
trânsito, principalmente em

escolas. ('A idéia é ensinar os

adolescentes e jovens a con

duta adequada que devem ter

no trânsito, apresentando o

novo código", diz.
ESTATÍSTICAS - Da

dos da Polícia Militar apon
tam que a maioria dos aci

dentes é registrada pormo
toristas entre 18 e 25 anos,

sendo 84% do sexo mas

culino. Os momentos mais

propícios às ocorrências

são em estradas com retas,

tempo bom, durante o dia

e em finais de semana. "São

oportunidades em que o

motorista tem mais confi

ança no volante, não sinali

za quando vai convergir ou
não reduz a marcha para
efetuar travessias", informa
o tenente Ricardo Alves da

Silva, criticando a falta da

aplicação de direção defen
siva, (FABIANE RIBAS)

Mais duas mortes registradas no trânsito de JS
]ARAGuA DO SUL - A

Rua Adélia Fischer foi mais

uma vez palco de acidente

com óbito. O fato foi re

gistrado na tarde de on

tem, por volta das 15h30.

O taxista que conduzia o

veículo Santana, placa
MFQ-7080, de Jaraguá do
Sul, Marcos Paterno, 26

anos, seguia sentido bair

ro - centro quando coli

diu com outro' taxista,
Altair Motta Borges, que
dirigia o Corsa placa
MFN-3690, de Jaraguá do
Sul. Segundo Paterno, um
caminhão obstruiu a visão

do condutor do Corsa,

,
que convergiu à esquerda
para entrar na Recreativa

da Marisol, gerando o aci

dente.

Com o impacto, o pas
sageiro que estava no

Santana, o estudante Tiago
Rafael Wittkoski, 15 anos,
que treinava vôlei naquele
lugar, acabou sendo arre

messado para fora do car

ro, batendo com a cabeça
no muro de concreto. O

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do Sul

levou a vítima para o Pron
to-Socorro do Hospital
Sã() José. Tiago sofreu
traumatismo craniano e

não resistiu aos ferimentos,
morrendo no 'hospital.

Outro atropelamento
registrado esta semana

aconteceu na Rua Walter

Marquardt, no final da tar
de de terça-feira, culminan
do na morte de mais uma

pessoa. A dona-de-casa
Rosalete Benert Gutz foi

atropelada por uma moto

e foi encaminhada ao hos-

Acidente culminou na morte de um estudante de 15 anos

pital pelos bombeiros vo

luntários de Jaraguá do Sul

para o Hospital São José,
em estado gr�ve. Ela não

resistiu aos ferimentos e

morreu na UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo),
(FR)
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IDEFESA: DIRETOR DA BRIDGESTONE DIZ QUE OS PNEUS DA FÁBRICA ESTÃO DE ACORDO COM AS REGRAS

Bridgestone foi acusada de

infringir o regulamento da FI
Segundo reportagem

feita pela revista "Fl.
Racing", a Bridgestone
poderia estar infringindo o

regulamento ao fabricar

pneus com compostos di

ferentes, tanto os traseiros

quanto os dianteiros. Eles

seriam menores que os da

rival, Michelin, e por isso

permitiriam maior aderên

cia ao carro. Entretanto, a

matéria menciona que ape
nas a Ferrari estaria utilizan

do estes pneus, inclusive na

quinta-feira do fim de se

mana de Mônaco, quando
a equipe marcou 4S duas

primeiras posições no trei
no pré-classificatório.

"Isso é uma grande
besteira", respondeu Jean
Todt. "Às vezes fico ima

ginando de onde as pesso
as tiram essas coisas e quem
as ajuda a especular. São

invenções desnecessárias e

ridiculas", classificou o di

rigente da Ferrari, que ex

plicou: "Todos sabem que
em Monte Carla, as con

dições de pista são muito

diferentes no primeiro dia

Divulgação

Existia um acordo onde nenhuma das fábricas faria experimentos deste tipo em testes

e ?epois m�dam quando
o asfalto fica emborra

cl';'ado. Essa, como muita

gente escreveu, é a expli
cação", encerrou, nervoso,
q francês.

O diretor-técnico da

Bridgestone, Hisao Suga
numa, disse que os pneus
da fábrica "estão comple
tamente de acordo com as

regras" e que "a FIA é

muito bem-vinda para ins

pecionar nossos pneus".
A guerra entre os pneus

começou no final de abril,
quando a Bridgestone te

ria descoberto que a

Michelin estaria testando

novos compostos em par
ceria com a Renault. Não

que isso fosse proibido,

mas existia um "acordo de

cavalheiros" que nenhuma

das duas fábricas faria ex

perimentos deste tipo em

testes. A empresa francesa

alegou que colocou os no

vos pneus em um treino

extra das sextas-feiras, o

que considerou como nor

mal e respeitoso ao acor

do.

Kimi e Coulthard esclarecem acidente com o MP4-18
Na entrevista coletiva

da quinta-feira, Kirni

Raikkonen esclareceu o aci

dente que teve na semana

passada, com o MP4-18

em Barcelona, fato que a

McLaren não divulgou à

imprensa. O finlandês re

velou que acabou escapan
do e danificando o carro.

"Eu perdi o controle, uma
roda saiu do carro e aca

bei escapando na última

curva;', afirmou o piloto.
Quando perguntado se

o carro tinha sofrido al

gum problema, ele respon
de que "foi o suficiente

para que ele não pudesse
correr no teste do dia se

guinte".
Segundo David Coul

thard, o acidente foi mai
or do que Kimi poderia
imaginar. "Foi um aciden

te muito grande, ele teve

muita sorte", expressou o

escocês. "Eu estava naque
la curva, coisa que rara

mente faço, fiquei atrás do
muro de concreto e pen
sei que seria legal ver o

carro em alta velocidade.

Eu o vi vindo uma vez,

depois ele apareceu de tra

seira e bateu, movendo as

barreiras", contou o com

panheiro de Raikkonen.

O resultado dos dois

tes tes que a McLaren fez

com o MP4-18 levaram

na, junto à Mercedes, a

concluir que o carro não

é confiável o bastante

para estreá-lo no GP da

Europa, que era a meta

da equipe. Norbert Haug,
diretor-esportivo da

Mercedes, declarou on

tem que antes de Silver

stone, não corre com o

modelo.

Jenson Button foi liberado para correr no Canadá
Jenson Button foi libe

rado pelo doutor Sid

Watkins, o médico da F-

1, para correr o GP do

Canadá, oitava etapa do

campeonato. O exame

aconteceu na quinta-feira,
em Montreal. "Ficar duas
semanas fora foi bom

para relaxar, mas eu só

queria voltar a guiar", co
mentou o inglês, que so

freu um acidente nos trei

nos livres para a etapa de

Mônaco, a 290 quilôme
tros por hora. A grande
preocupação de Watkins

foi a segunda concussão

que o piloto teve depois
de seu acidente, além do

fato de Button não ter se

lembrado de como ele

ocorrera. "Pode ser peri
goso, mas duas semanas

são um longo período,
então não considero

como um grande proble-

ma", afirmou Jenson. "Eu
não vou guiar diferente de

como sempre faço", en

cerrou o inglês da BAR.

De qualquer forma,
Takuma Sato está em

Montreal e pode substituir
Button em uma eventual

necessidade.

FI
,Dois rebaixamentos, nã

'

POR FLÁVIO GOMES

Sou um fã confesso e declarado de Max Mosley. I

exatamente dele, um inglês como qualquer Outro
das idéias malucas que o presidente da FIA vem ;e
nos últimos meses. A que gostei mais, troca-troca
pilotos, é claro que não deu em nada. Mas não impo,
Um dirigente capaz de propor issopublicamentemer
respeito. É claro, que estava debochando de todo m

e se tem algo que a turma da F-ladeia é que deboc
dela.
Mas agora o velho Max endoidou de vez. Disse que
pensando em criar uma série B na F-l. Seria a F-3
rebatizada como F-2, e teríamos um sistema de aces�

descenso, como no futebol. Assim, cairiam Toyoú
Minardi, subiriam Arden e Durango..
Já imaginou? Claro que não. Nínguém sequer sabe
Arden e Durango são equipes de seja lá o que for,
mesmo só sei porque as corridas da F-3000 acontec

junto com a F-i na Europa e sou obrigado a ver. É
coisas mais chatas do mundo, times falidos, carros D
e envelhecidos, pilotos ruins. A F-3000 deixou de
relevante há um bom tempo. Esses caras mal I'

dinheiro para disputar a F-3000. Na F-l, não teriam

nem para a máquina de café no motorhome. A cate

está morrendo e ninguém vai sentir falta. Os time

não chegam a dar pena porque desconfio que se I

dinheiro ali. É a única explicação para um monte

carros sem patrocínios correndo na Europa toda,
Gosto de equipes pequenas e gostaria de ver muitasae'
na F-1. Mas a categoria hoje é proibitiva, e quem'
tiver respaldo de gente grande some. É o destino

Minardi, da Sauber e daJordan. Max tem de se preoc
em salvar essas, agora. Senão, os bonitões da pona«
de colocar três carros por corrida.

Não, Max, série B não. Ando meio traumatizado
esse negócio. Vou revelar algo que nunca tinha dtt

ninguém: torço para uma equipe, sim, na F-1. Não!

contar qual é, claro. E se ela cair?

Não, nada de série B. Dois rebaixamentos eu não agüe�

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003/2003 AO CONTRATO nºOOl
2000
CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A,

.

CONTRATADA: PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇO!
CONTÁBEIS S/C LTDA.
O prazo de execução fica prorrogado em 07 (sete) mesei

vigorando até 07 de dezembro de 2003.
,

Valor: R$ 8.932,00. Ficam mantidas as demais cláusulas'
condições 'do contrato, não alterado por este.
Data assinatura: 08/05/2003.
Signatários: Ademir Izidoro, Ivan Pilon Torres.

EXTRATO DE TERMO ÁDITIVO 002/2003 AO CONTRATO nº DOU
2000
(;ONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A.

J�CONTRATADA: CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICAS
rr�

,

&
O prazo de execução fica prorrogado em 08 (oito) mese�
vigorando até 31 de dezembro de 2003.Ficam mantidas
demais cláusulas e condições do contrato, não alteradas �

este Termo Aditivo.
Data assinatura: 01/05/2003.
Signatários: Ademir Izidoro" Rogério Barbosa Cabral

EXTRATO DE CONTRATO nº 009/2003
CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá do sul 51

CONTRATADO: JOMAR VERBINEMM

OBJETO: Utilização por meio de servidão, nas terras

CONTRATADO, para fins de extração de saibro

Prazo: 01/03/2003 a 28/02/2004.
Valor Total: R$ 1.772,28.
Foro: Jaraguá do Sul, SC
Data assinatura: 30/04/2003.
Signatários: Ademir Izidoro, JOMAR VERBINEMM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" íGUNDO UNIMED TRIOBALL
a

segundo Unimed Trioball acontece neste final de

mana, nas dependências/do Colégio Marista São Luís

I. N v� envolver 128 e�uipes, somando �84 adeptos. desta
J odalidade esportiva. Os atletas vao competlr nas
,

tegorias Pré-mini (9 e 10 anos), Mini .(11 anos), Mirim
2 anos) e Infantil (13' anos). Serão realizados

roximadamente 235 jogos, hoje e amanhã; das 8 às 13

raso Além de Airton Schiochet, estão na organização
evento Manuel Vieira Neto, Julio Patrício, Christiano
ulart Machado, Vivian Campos e Henrique Porto.

�� AlWEE/FME DISPUTA SEGUNDA FASE DO JUVENIL

e!ll equipe Juvenil da Malwee/FME disputa o turno da

yoa gunda fase do Campeonato Estadual de Futsal da

tegoria, que têm início amanhã e prosseguem até

Je bado, em São Lourenço do Oeste. O time de Jaraguá
ar. Sul terá como adversários Anjo/CME Forquilhinha,
It�c São Loureço e Planor/FMD São Bento do Sul. O
E' cnico Renato Vieira deverá contar com os atletas
s D vilásio, Célio, Dudu, Leonardo, Ariel, Rodrigo, Thiago,
d,e: fael, Felipe, Luís, Vitor e Wilian.
1 I

le� ONVOCADAS PARA O INTERFEDERATIVO JUNIOR
nel nadadoras Marina Fructuozo e Juliana Vicente da
iel. uipe Ajinc/Urbano/FME da categoria Júnior 1 (17
nte os), foram convocadas para fazerem parte da seleção
I. tarinense que irá representar o Estado de Santa Catarina
see

no Campeonato Interfederativo Júnior de Natação.
mm

campeonato envolve seleções dos estados nas
100 .

,.

)Cu
legonas júnior 1 (17 anos) e Júnior 2 (18 a 19 anos).

a ler nadadoras patrocinadas pela Arroz Urbano é FME,
tiveram classificação através dos resultados adquiridos

o ( Campeonato Absoluto e Campeonato Brasileiro

dilú nior. A competição será entre os dias 4 a 6 de julho,
Anápolis, GO.

.

IÇO! 'Vinde a mim. todos

,�I'sei

s qne estai c:mmdos 'Ii
'

.•..,

e opri1l1ülos, . : '

laSI c eu vos aliviarei."
.

RVQ MQX Wilhelm, 289
Baependi * Jaraguó do Svl
Fone: (47) 370-6180

lIlatcuslh28

I VELOCIDADE: PROVA FOI MARCADA PARA ACONTECER NOS DUAS 21 E 22, NO AUTÓDROMO DE JVILLE

Quinta etapa de automobilismo
I

foi transferida devido à chuva
]ARAGuA DO SUL - A

quinta etapa do Campeo
nato Catarinense de Auto

mobilismo, que não acon

teceu no final de semana

passado devido à chuva,
foi transferido para os dias

21 e 22 deste mês, no au

tódromo de Joinville.
Aproximadamente 80 pi
lotos de diversas cidades

do Estado vão participar
do evento, disputando nas

categorias Marcas A, B,'
Novatos e Stock Caro Os

jaraguaenses Raulino Kreis
Junior, Dirceu Rausis e

Dôuglas Bogo ao defen

der o Município na cate

goria elite da competição,
Marcas A.

N a opinião de Kreis

Junior, a pista de Joinville
é relativamente rápida.

. Divulgação
Carro de Dirceu Rausis passou por revisão minuciosa

''Ano passado foi realiza

da a primeira prova válida

pelo catarinense naquele
autódromo e tinha bastan

te buraco, por ser um piso
muito arenoso, o que pre

judicou um pouco o de

sempenho. Mas os respon-

sáveis pelo local fizeram

uma reestruturação e acre

dito que as condições es

tarão melhores para este

final de semana", conside
ra o piloto. Na classifica

ção geral da Marcas A,
MicheLGiuste, de Joaçaba,

está na liderança, com 34,
seguido de Leornar

Fendrich, com 29, e Kreis

J�nior, com 28.

O piloto Douglas
Boga corre em busca da

vice-liderança do campeo
nato, mas questiona a qua
lidade da pista. ''Acho que

-

o piso daquele autódromo
.

ainda não está bem com

pactado, apesar de terem

colocado barro nas partes
mais críticas", salienta.

Dirceu Rausis está con

fiante neste prova, pois o

carro passou por algumas
melhorias. "O mecânico
fez uma revisão minuciosa

para evitar quebras, além
de mudar a suspensão",
conta o piloto, que está na

sétima posição. (FABIANE
RIBAS)

BetoAlchini busca a liderança no Estadual de Velocross
GUARAMIRIM - o pi

loto Beto Alchini, patroci
nado pelas empresas Aca
demia Corpo e Mente,
Azevedo Imóveis, Águia
Motos, Guenther Despa
chante, Posto 28, Trans

tarjon Transportes e Pre

feitura, disputou a quarta
etapa do Campeonato
Paranaense de Velocross. A

competição foi realizada

no final de semana passa
do, na cidade .de Rio Ne

gro, no Paraná. A chuva

deixou a pista do Mo

tódromo Maximiano Phe
fer pesada e com bastante

lama, exigindo mais técni

ca e habilidade dos mais de
cem pilotos inscritos, pro
porcionando um espetácu
lo para o público de apro
ximadamente duasmil pes
soas.

- Corri nesta prova
com uma moto empres
tada de um amigo daquela,
cidade, já que a minha es

tará pronta apenas para a

competição em Brusque.
Larguei bem, já assumin

do a ponta e comecei a

impor um ritmo forte, pas
sando uma volta do quin
to colocado e abrindo

mais de 40 segundos do

segundo -, diz o guara
mirense, enfatizando que'a

pista de, Rio Negro é uma

das que mais gosta e se

adapta. Desde que o cam-
,

peonato começou, o

Alchini venceu todas as

provas.

Este final de semana

será registrado pela sexta

etapa do Campeonato
Catarinense de Velocross,
na cidade de Brusque.
"Vou em buscá da lide

rança, que está com um
I

pilotb·brusquens� que
soma 90 pontos. Será uma

prova difícil porque todos

os participantes contam

com alto nível .técnico",
considera. Beto con ta

com 77 pontos no esta

dual. (FR)

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Vaipara o Garibaldi?
. 'VtípeJ slalt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ATACANTE HIROSHI VAI PARA A ARÁBIAIMOTIVAÇÃO: EQUIPE MASTER DA ACADEMIA ABRE AS PROVAS PARA REGISTRAR O MENOR TEMPO

Academia Impulso promove

prova de revezamento medley
}ARAGuA DO SUL - A Aca

demia Impulso mais uma

vez inova e oferece mais um

atrativo para os adeptos da

natação, com objetivo de

proporcionar mais oportu
nidades aos alunos de mos

trarem e auto-avaliarem o

rendimento próprio. Hoje à

tarde, a partir das 15 horas,
será realizada a primeira edi
ção do Campeonato
Medley de Revezamento,
destinado aos adeptos des

ta modalidade esportiva da

escola. O intuito da c9mpe- \
tição também é promover
a integração e socialização
entre as turmas de natação

da academia, segundo ln

formações da coordenado

ra da Impulso, Marlise
Klemann. Ela explica que a

prova consiste no

revezamento dos quatro
estilos (Costas, Peito, Bor
boleta e Crowl), com parti
cipação de equipes com

postas' por quatro atletas.

Os organizadores do cam

peonato surpreenderam-se
com a receptividade do

evento, que vai envolver

aproximadamente 90 nada

dores, nas categorias Infan
til e Adulto, que vão dispu
tar em equipes masculinas,
femininas e mistas. as equi-

pesmistas contam com dois

representantes masculinos e

dois femininos. "Depois que
as travessias encerram, pró
ximo ao mês de junho, nós
promovemos alguma ativi
dade para reunir os alunos

da Impulso e motiva-los à

prática da natação. Em
2001, foi realizado o festival
de velocidade em 50

metros, que também acon

teceu com sucesso e, no ano

seguinte, o rali dos 400

metros", diz a coordenado

ra, enfatizando que a cada

ano, um novo evento dever

ser promovido.
Na abertura da competição

de hoje, a equipemás-ter
formada no mês de março,

composta por atletas com

mais de 25 anos -, vai fa

zer apresentação nos 200

metros Medley. ''A intenção
é apresentar o grupo,

oportunizar que eles façam
a prova com o menor tem

po e, nos próximos even

tos, os demais atletas po
dem tentar baixar o recor

de deles, como forma de

estímulo", explica.
Todos os nadadores rece

berão medalhas por sua par

ticipação. Após o campeo
nato, será servido café para
os alunos. (FABIANE RIBAS)

Malwee destaca-se na CopaMetalciclo de Bicicross
}ARAGuA DO SUL -

Dez pilotos da equipe
Malwee de bicicross par

ticiparam no final de

semana passado das dis

putas da Copa Metalciclo

da modalidade, realizada na
cidade de Rio do Sul. A

competição serviu como
<'

preparação para as ativi-

dades do campeonato
catarinense. Informações
do diretor de bicicross,
Valdir Moretti, apontam
que a chuva exigiu muito

esforço e resistência dos

atletas, que tiveram bom

desempenho.
Entre os destaques dogru

po, Moretti menciona Gui

lherme Borscheidt, que ven

ceu de ponta a ponta na cate

goria Boys 9 anos e na Super
10. ''Elemostrouum resistên-

cia invejável aos adversários",
enfatiza. O grUpo se prepara

para terceira etapa do Esta

dual, que seria realizada em

Balneário Camboriú,mas por
motivos organizacionais, foi
transferida para Brusque, no
dia 28 deste mês.

I ..

Uma opção tranqüila Ligue para

o 371-1919,

Classificados

do Jornal
CORREIO
DO POVO.

I' e confira! �I�
,

SÁBADO, 14 de junho de(

,

O atacante Sandro Hiroshi se despediu dos comp
do Figueirense nesta tarde. O jogador está se transfe
para o Al-]azeera, dos Emirados Árabes, onde fi�
dezembro.

"Tinha' uma cláusula no meu contrato onde eu p
rescindi-lo caso aparecesse uma proposta do eXI

Apareceu", disse. Ídolo da torcida em tão pouco le

de clube, o jogador manifestou o desejo de um dia\'
ao futebol catarinense. "Tenho certeza que o fui
catarinense vai crescer ainda mais e eu posso voltar
dia, por isso saio contente daqui", afirmou.
A diretoria agiu rápido e contratou o atacante Edml,
campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 99,

I Associação de Pais e Professores - APP
I
,

o que é aAPP
São entidades sem fins lucrativos que trabalham para ate

as necessidades das escolas, na manutenção dos esp

físicos, aquisição de móveis e utensílios, auxílio em ref,
,

escolar, promoções, campanhas e eventos como bingos, rif� ,

festas juninas. .

,

As APP's são mantidas com a arrecadação espontânea dos
de alunos e com o trabalho voluntário realizado em ca

escola.

Quem ela atende
As escolas públicas e particulares e seus alunos .

• .. . - . . -
. .

-

• Na composição da diretoria (desde que tenha filho naquelaesco1al
• No reforço escolar

'

.l'iIa programação extra classe,
como esporte e lazer
• No acompanhamento das viagens
de estudo
• Na organização da Biblioteca
•Contadores de história
• Psicólogos
• Fonoaudiólogos
•• Pedagogos
• Psicopedagogos
• Eletricistas
• Encanadores
•Marceneiros ali
Obs: A necessidade de voluntariado para a APP depende de �
escola. O importante é verificar na escola do seu bairro o que

�
ela precisa.

i.i',i.'IM',·m"g·i,i.tj
I Na diretoria de cada escola ou com o.Presidente da APP,

I Coração<$'VoluntáriOI

fi'; 'Toáo munáo tem, Só afta começar a agIr.

IY!§
'T'ransformanáo enerqia

em soluções
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