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Corredores do Parque Municipal de Eventos recebendo visitantes na lSa Exprotel. Expectativa é que
cerca de mil pessoas visitem a exposição para hotéis. 34 estandes expõem de limpeza a softwares

Eventos discutem novos

rumos para a hotelaria de se
o 17a Encontro Catarinense de Turismo e

Hotelaria movimenta o setor no Estado e in

centiva acadêmicos. apresentando trabalhos se

lecionados de várias universidades. Produtos

para hotéis são atração na lSa Exprotel, no Par

queMunicipal de Eventos. A expectativa de que
mais de mil pessoas visitem a amostra.

PÁGINA 9

Trapezistas, palhaços, homem aranha,
indios apaches, pêndulo espacial,

animais dos cinco continentes e muitamagia.•..
Luxuosamente armado na Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

Adquira seus ingressos no Posto Pérola
Assíne O Correio do Povo e ganhe ingressos

I: ('J] 3.
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CLASSlltlllakR $ 1,25 lIul.'ijp

vlcky Bar!el
Asa Volta a Santa Catarina em

Mountain Bike teve início na quinta
feira, com largada em Joinville. Os
ciclistas partiram para um giro de
quatro dias nos quais vão cruzar a

região entre Joinville e Jaraguá do
Sul. Página 12

Jaraguaenses estão

em São Caetano em

disputa de atletismo
PÁGI�ll

Rua A ifo Veloso, na 79 . Flonanó lis

SUPLETIVO EM 45 DIAS
10 OU 20 GRAU UII
Sem frequência de aulas,

estude em casa.

Válido pi concursos,
empregos, faculdades, etc.

Fone/Fax: 48 240.7745
Instituto Brasileiro de (ursos

:J�II.".
ar7.....�

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8924 2.8932

PARALELO 2.9500 3.0300

TURISMO 2.82002.9200

---------- -----------------------------------------
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2 CORREIODO POVO

Gilmar de Oliveira,
psicólogo' clínico e escolar

"O que você quer ser quando crescer?" Esta pergunta
soa comum a todos os adultos, e sem dúvida, ganha corpo
nos dias atuais, pois cada vez mais cedo o jovem se vê

obrigado a pensar em sua carreira profissional, na escolha

do curso universitário que lhe seja mais interessante e pro
missor. Esta precocidade se deve à concorrência cada vez

mais acirrada pelas poucas vagas existentes e pelos muitos
anos necessários pára que haja condições de competir no
mercado de trabalho por um posto digno e realizad�r.

Sendo assim, uma escolha equivocada representa não

apenas perda de tempo e de dinheiro, mas de oportunida
de de colocação profissional.

Planejar a carreira, estruturando os passos profissionais
dentro de um processo de auto-conhecimento é fundamen

tal em nossos tempos.
Pensando em proporcionar a oportunidade da escolha

da faculdade certa, numa escolha consciente e planejada,
o Jangada está oferecendo aos seus alunos um processo de

ORIENTAÇÃO PROFISSIONA!:, coordenado pelo psi
cólogo Gilmar de Oliveira, do CEPPSI, Centro de Pesqui
sas e Estudos em Psicologia, de Jaraguá do Sul.

A Orientação Profissional é um processo dinâmico, que
não se limita apenas a testagem de interesses, mas propor-

\

cionar auto-conhecimento (tão necessário aos nossos. jo-
vens, que raramente têm oportunidade de refletirem sobre

si mesmos, seus anseios, seus objetivos, sua personalida
de.:.) e uma noção de suas aptidões naturais e as específi
cas em suas áreas de interesse.

A metodologia diferenciada, dentrode uma abordagem
pluralista, favorece a identificação da área e da profissão
mais adequada à personalidade da pessoa, levando erri conta

os fatores necessários ao bom desempenho � qual área
combina COrri os traços da personalidade do jovem.

Comparando os dados dos três fatores: aptidão, perso
nalidade e interesse, pode-se eliminar as dúvidas .dos

educandos, facilitando a identificação do curso que trará a

realização profissional.
Além das baterias de testagem em Orientação Profissi

onal, o processo oferece ainda a consultoria sobre tendên

cias de mercado dos diferentes cursos, orientações sobre

as carreiras, sobre a nova legislação educacional e o que
isso permite aos universitários (cursos de extensão, espe
cialização, formação continuada, etc.) que ingressarão nos

próximos meses no ensino superior.
Este processo, permite que todos os alunos do Jangada

tenham acesso à'Orientação Profissional e conheçam mais

de simesmos e do futuro profissional de sucesso que aguar-'
da àqueles que desde já pensam na carreira como parte da

realização de uma vida feliz.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados. para a Rua Coronel. Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
"ou pelo e-ma'iI: redacao@jornalcorreiodopovo.com,br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

o

O jornal se reserva o direito de sintetiiar o texto e fazer as correções ortqgráficas e gramaticais necessárias.

SÁBADO, 21 de junho de 20 �

Falta de impunidade

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

Os indícios de corq.lpção
em todos os poderes da Nação,
inclusive a cúpula Judiciária e

outros fatos divulgados pelos
meios de comunicação, de
monstram a ineficiência do es

tado no combate ao crime or

ganizado e a violência dele de

corrente. O medo, a inseguran
ça, a desconfiança em relação
ao semelhante e o descrédito
nas autoridades toma conta dos

corações e mentes da popula
ção não só das grandes capitais,
mas vem aos poucos se maru

festando nas pequenas cidades..
A insegurança pública ultrapas
sou o aspecto conjuntural e as
sumiu contornos da questão
estrutural, intrínseca e funda
mental a qualidade de vida dos
cidadãos. A· situação é agrava
da pela exploração comercial

do delito e do delinqüente, Os
fatos, o crime, a violência e o

interesse do. público são evi

dentes e verdadeiros. Contudo,
a superficialidade e o

.

exagero
da forma como são divulgados
em alguns meios de comunica
çãoaumentam aindamais a sen

sação de insegurança e causàm

pânico. A população, vendo

•. ffiRREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor- presidente:

r
A insegurança

pública ultrapassou o
aspecto conjuntural e
assumiu contornos da

questão estrutural
intrínseca e

fundamental a
qualidade de vida

dos cidadãos

deteriorar sua qualidade de

vida, é levada a acreditar que o

'bandido não é ,punido. Mesmo
quando está preso a imagem do

delinqüente é confortável.

Observa-se que alguns bandi

dos, mesmo presos, possuem
mais comodidades que a mai

oria dos cidadãos brasileiros.

isso provoca revolta e uma

grande sensação de impunida
de. Irresponsavelmente propa
ga-se a existência de impunida
de sem .qualquer distirição.,A
superlotação e as condições
desumanas�os presídios, tam
bém são conhecidas, Se alguns.
não são' punidos e desfrutam \

de certo conforto na cadeia, o
problema é 'Outro e deve ser tra-

.J

tado na sua especificidak: f
generalização é contraditória

impede qualquer tentativa II

cional de solução do probl
da violência e do crime or

zado.

Para satisfazer a opinião r'
blica, a questão dos presídi
ocupou grande espaço n

agendas do Governo, que an

cia investimentos e criação
.presídios como sendo medid
eficazes para combater o c'

organizado. No entanto,obo
senso e a história indicam�
as penas restritivas de libero
de e a chamada severidade
Direito Penal além do alto c

. ,

to só agravam a violência e
,

,

timula o crime. Portanto, n

mais enganoso do que difun

que se pode resolver a ques
do <crime e da violência co!1l

vestimentos em presídios,
Não podemos deixar dei,

brar que a pena de prisão
de cara, não atinge o objetivo
reeducação e reintegraçãO
apenado. Ao contrário,na nJ

ria das vezes as estatísticas
reincidência demonstram que

egresso na penitenciária co!1l

mais delitos e mais violentaI
,

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIA,L: Rua Coronel Procóplo
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - C EP: 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC.

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

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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-370-6650.
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o governo do Estado realizou, na terça e

quinta-feira, o Seminário " Construindo a

Democracia Partidária", no salão de eventos do

Costão do Santinho, em Florianópolis.
Estiveram presentes todas atividades mais

eficazes no trabalho em conjunto. Alternativas

para o desenvolvimento das respectivas regiões
e da elaboração de uma gestão participativa,
além de uma avaliação dos seis primeiros de

governo estiveram em discussão. Participaram
todos os secretários das secretarias regionais de

Santa Catarina, que somam 29. As dificuldades

para a efetiva implantação do modelo

descentralizador do atual governo também

foram abordados.

ASPAS _

a "O PL vai disputar com candidato próprio
nas eleições municipais do ano que vem".

Aafirmação é do presidente do P L de Jaraquá

ar'
dO Sul, Leônidas Nora, ao referír-se as

lídi pretensões políticas para o ano que vem.

.PROPOSTA: COMISSÃO DE FINANÇAS DA ASSEMBLÉIA VAI ANALISAR PROJETO DE DEPUTADOS DO PT

Intenção é garantir participação
popular no orçamento regional

]ARAGuA DO SUL - A

Comissão de Finanças e Tri

butação da Assembléia

Legislativa do Estado vai

analisar, na próxima semana,
propos�a apresentada pelos
deputados do PT Dionei
Walter da Silva e Wilson
Vieira e acatada pelo gover
no do Estado. Essa propo
sição garante a participação
popular na realização das 29

audiências públicas regionais
de discussão do orçamento

regionalizado. O orçamento

participativo, segundo o de

putado Dionei, não agrada
alguns deputados "que pre
ferem o antigo método de

apresentação de emendas,
geralmente implantadas à

revelia das necessidades da

população, ou de acordo

com os interesses dos depu-

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Tecila Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Cesar Junkes

Dionei foi um dos autores da proposta de participação popular

tados proponentes", afirma.
Ainda de acordo com

Dionei, nos governos ante

riores, o orçamento era fei

to dentro dos gabinetes e

por técnicos do governo,
cabendo aos deputados
apenas acrescentar as emen

das. "Não havia nenhuma

garantia de que o governo

iria implantar o que estava

previsto no orçamento e a

nova proposta está preocu
pando alguns deputados,
pois vão perder a moral de

fazer emendas, já que va

mos discutir o orçamento
com a sociedade", afirma
Dionei.

O deputado salienta que

inicialmente, o governo pre-
.

tendia ouvir apenas os con

selhos de desenvolvimento

regional, excluindo a popu
lação do processo, idéia que
foi abolida com a apresen
tação da proposta petista
prevendo a realização das

audiências. Nessemodelo, a
população pode apontar
suas próprias necessidades,
dispensando as emendas de

parlamentares
"

que nem

sempre são favoráveis aos

interesses do Estado - às

vezes atendem interesses

particulares ou de certos se

tores", reforça o deputado.
Em relação ao receio de

alguns deputados em rela

ção a nova proposta, Dionei
lembra que não é função do
deputado apenas aprovar o

orçamento.

mação da Comissão Pro

visória em Diretório Mu

nicipal é apenas uma ques
tão de tempo. "Estamos

aguardando a deliberação
do diretório nacional, o

que deve acontecer em bre

ve", acredita.
A filiação de nomes

"fortes" ao PL é o argu
mento de Nora ao anun

ciar a possibilidade do par
tido concorrer com can

didato próprio. Segundo
ele, personalidades de des
taque tanto no setor polí-

Ribeirão Grande

PL pretende lançar candidato próprio

Faça Já sua reservam
Abeno denRçA a DOMINGO. Reservas: l4D 215-1995

m�!!lª3.�3.lªl!Ç.�!'J:Ut�lrJ1!11IªJIlt!&�111,!!r
YmWtmªD,Ç1ªri�jlrªOgnmde.CQÚ

rico como empresarial es
tão sendo cotadas para in

gressarem no PL já como
candidatos ao cargo de

prefeito. ,"Mas, por en

quanto, não vou citar os

nomes", desconversa
Nora, mas admite que, in

formalmente, o PL tam

bém tem interesse no

nome do ex-deputado fe

deral, Vicente Caropreso,
do PSDB e que, por sua

vez, já deixou claro sua

intenção de sair do "ninho
tucano".

]ARAGuA DO SUL - O

presidente da Comissão

Provisória do PL de

Jaraguá do Sul, Leónidas
Nora, afirma que o parti
do tem intenções de con

correr nas próximas elei

ções municipais com can

didato próprio ao cargo
de prefeito. Nora, que está

desenvolvendo um traba
lho de reestruturação do
PL em Jaraguá do Sul sali
enta que o momento polí
tico está favorável ao seu

partido e que a transfor-

A PARTIR DO 10 DEJUNHO
No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO ECONOMIA

IEXCLUSIVIDADE: O PERFIL DO CLIENTE ESTÁ SE VOLTANDO MAIS PARA UM DIFERENCIAL

Alunos de estilismo mostram

criatividade em

JARAGuA DO SUL -

Devido às transformações
do mercado, as empresas
estão constantemente bus

cando vantagem competi
tiva, seja através de inova

ção tecnológica, otimi
zação de processos ou ex

clusividade em seus produ
tos. Partindo deste enfoque
os alunos do curso de

Estilismo Módulo II do

Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial),
de J araguá do Sul, de

monstram na disciplina de

Desenho de Estamparia,
várias maneiras de conse

guir exclusividade utilizan
do tinta e materiais alter

nativos, explica o profes
sorAnjeéri Luiz Sadzinski.
Segundo ele, os trabalhos
foram desenvolvidos por
19 alunos, divididos em

quatro equipes. Cada com
ponente confeccionou

dois looks, sendo que o

melhor foi para a mostra.

''As vitrines estão expostas
ao público na cantina do

Senai até a próxima terça-

• �

exposiçao

Vicky Bar!el

O valor agregado nas peças explicita a criatividade explorada pelos alunos

feira, dia em que se come- ferencial arrojado e único. Industrial.

mora o aniversário da ins- O commoditte já foi dei- Já no nível médio,
tituição", diz. xado de lado", enfatiza. abrange os cursos técnicos

Sadzinski afirma ainda PERFIL - O Sénai, de: Vestuário, Estilismo e
c:'

que esse.estímulo à inova- está constantemente bus- Confecção Industrial, Ele-
ção, está refletindo em re- cando explorar a criativi- tromecânica, Mecânica,
sultados de grande impac- dade nos alunos para que Eletrotécnica e Eletrônica.

to. "O valor agregado nas consigam realmente uma No nível tecnológico, Cur-
peças explicita a criativi- vantagem competitiva no so Superior de Tecnologia
dade explorada nos alunos. mercado de trabalho. Atua em Eletroeletrônica, Curso
Grandes marcas, já têm desde o nível básico, para Superior de Tecnologia em
em foco a exclusividade de os menores aprendizes nas Automação Industrial e

suas peças, o perfil do cli- áreas de Confecção e Mo- Curso Superior de Proces-
ente está se voltando mais da,Metalmecânica, Eletro- sos de Produção Mecâni-

para o novo, para um di- mecânica e .Automação" ca. (JULIANA ERTHAL)

Acijs comemora 65 anos na próxima quin�a-feira
JARAGuADO SUL-'A

comemoração dos 65 anos
da Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) será mar
ca-da com a realização do
45.0 Encontro de Empre
sários, na quinta-feira, no
Clube Atlético Baependi,
afirma o presidente Paulo
Mattos. Hermann Heine

mann Wever, Presidente
do Conselho Consultivo

da Siemens Ltda. e Presi

dente do Fórum de Líde

res Empresariais da Gaze
ta Mercantil falará à classe

empresarial sobre Perspec
tivas de crescimento da
economia brasileira em

2003-2004, na ótica da sua

experiência e vivência de
muitas décadas no meio

Presidente da Acijs, Paulo Mattos

\
ciça de empresários, exe-
cutivos e profissionais liga
dos às empresas catarinen-

empresarial.
,
A Acijs quer marcar a

data com a presença ma-

ses. Para tanto, fixou a data

de 25 de junho para con

firmar a inscrição, através
do pagamento antecipado
na secretaria da Acijs ou

através depósito bancário,
via Banco do Brasil (Ag405-
7 - CC 3037-6), Besc (Ag
038 -CC 19.241-1) ou Cai
xa Econômica Federal (Ag
417 OP 003 - CC 1429-1).

Ovalor individual, para
Associados, é de R$ 30,00
e de R$ 40,00 para os de

mais interessados (bebida
não incluída). A Ficha de

Inscrição deve ser preen
chida e encaminhada a

Acijs, com o comprovan
te de depósito. Outras in
formações através do te

lefone (47) 2757010 ou fax
(47) 275 7001.

INFOR
ACIJS
O Núcleo da Qualidade da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) prornow,
curso de APPCC ''Análise de Perigos em Pontos
Críticos de Controle" nos dias 14, 15, 16 e 17 de

julho, das 19h30 às 22h30, no Cejas. Os instrutores
serão Marco Tulio Bertolino: Química e Elaine Kapp:
Engenheira de Alimentos. Mais infotmações e

Inscrições com Jordana, pelo telefone (47) 275-7012
ou pelo e-mailjordana@acijs.com.br.Vagaslimitadas.al

DESFILE
Acontece no dia 27 de junho na SER Marisol um

te

desfile de moda promovido pelos alunos formandm
do Curso Técnico Têxtil do Cefet-SC/Uned-J� n:

(Centro Federal de Educação Tecnológica - Unidade m

de Jaraguá do Sul). O desfile terá início às 19h30, eas te

peças elaboradas pelos alunos vão retratar o estilo
�místico. "Queremos que o estilo místico esteja presente
M

na vida das pessoas de outro modo", afirma Michele
se

Stein coordenadora do evento. A entrada é franca.
, .

,. n�

Maiores informações 370-7064.

SDR
dt

Além de Irineu Pasold, Prefeito Municipal e de
5a

Carione Mees Pavanello, presidente da Câmara de
cu

Vereadores, membros natos, foram indicados como rei

integrantes do SDR (Secretaria de Desenvolvimento cil

Regional), da 24.a Secretaria de Estado do co

Desenvolvimento Regional, o advogado Paulo Luiz

da Silva Mattos, Presidente da Acijs e a professota
A:
A,

Carla Schreiner, Reitora da Unerj. O Conselho é quem Di
definirá as prioridades da região. Os demais municípios qu

que compõem a 24: SDR também deverão indicar po

os nomes ao Conselho, integrando-se aos conselheiro, Ar

por Jaraguá do Sul.
En
vo,

INSCRiÇÕES
de

ptl
O Centro Politécnico Geraldo Werninghaus está com pel

as inscrições abertas para os cursos técnicos regulare,[
arr

até o dia 18 de julho. A seleção acontece no dia 22/11 am

e as matrículas de 11/8 a 15/8. As aulas iniciamnol
dia 18/8. Os cursos oferecidos são: Técnico em:
Informática - Habilitação em Sistemas de;

Informação/Design, Técnico em Eletrônica

Habilitação em Acionamentos, Técnico em

Construção Civil - Habilitação em Edificações. A

L aI �

mensalidade para todos os cursos: R$ 180,00. oc
V

das inscrições/seleção/matrícula _ Secretaria do O

Centro Politécnico - Rua Dos Imigrantes, 500 - aO

lado da Unerj. Mais informações 0 telefone para
I

contato é (47) 273-5267. __j

Oro
leI
ern

Ou

�I
X

'e coroas ;�
(47) 275-0058/ 9101-177891 le�

1066 - Sala 3 - ,/i-lfilguá do,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASecretáriaMunicipal deDesenvolvimento Social, Brunhilde
:ào Pasold afirma que vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho,
e o FestaJunina no Arraiá do Centro de Convivência da Terceira

to� Idade,

de

res MÉDICOS
Jp:

A Associação Médica Jaraguá do Sul, juntamente com a

Sociedade Catarinense de Pediatria e Sociedade Brasileira de
, e

Pediatria, estarão realizando aJornadaNorte Catarinense de
112 Pediatria nos dias 11 e 12 de julho. A abertura do evento

Ias, ac�ntecerá no Cejas (Centro Empresarial deJaraguá do Sul)
i;ZOh, e as palestras do dia 12/7 acontecerão no auditório do

C�L (Centro dos Profissionais Liberais). Neste evento,
teremos a presença de vários palestrantes de grandescentros,

rm sendo que, através da trota de experiências, servirá como fonte

�o� de reciclagem para vários profissionais de pediatria, resultando

-IJ� lliImelhora da qualidade de atendimento à comunidade. ,Para
d naiores informações, entrar em contato com a AMJS, peloli e

la�
lelefone371-9343,

610
ble
tele
I
Ica,

ODONTÓLOGOS
Mais de 200 acadêmicos e odontólogos do Sul do Brasil estão
sendo aguardados para participarem nos dias 10 e 11 de julho,
na sede do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, do 4°

Encontro Sul Brasileiro de Odontopediatria, promovido pela
regional jaraguaense daAssociação Brasileira de Odontologia
(ABO), Durante os dois dias haverá dois mini-cursos, com

de duração de duas horas e o seminário "Odontopediatria em

Saúde Pública": No total serão nove professores ministrandode
cursos e palestras e, pela primeira vez desde que iniciou a ser

realizado no município, haverá apresentação de painéis
científicos com assuntos pertinentes a especialidade, que
concorrerão a prêmios de primeiro a terceiro lugar.

mo

hto

l��
lota APAE
[em A diretora da Escola Especial An]o Gabriel, Maria Lourdes
I, Da] Posso, vem a público agradecer pela valiosa colaboraçãol10S
! querecebem da comunidade, e de visitantes que passaram
lcar Ml por assaranduba no dia 7 de junho, data do pedágio pela
rras Apae, que teve como slogan "Se você parar, aApae não para",

Em especial agradecer as 14 pessoas que participaram como

voluntárias, nãomedindo esforços, mesmo num dia chuvoso
de sábado, se dispuseram com muito ânimo em trabalhar

I
pelaApae. Agradecer também ao Grupo RBS pelo incentivo,

om pela assessoria e pelo promocional recebido, Foi conseguido
res arrecadar R$ 2.164,15. Este valor s�rá aplicado na obra de

ampliação da sede da escola, que já está em andamento.

o contato com

deverá exigir mais de
ia. Pense bem ates

o para eles, Vida
anta

problemática, Cor: Laranja,
Câncer - Não queira medir

forças com os amigos e os

f um fato
oderá vir à tona,

nças na paixão,
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.SEXO: DIÁLOGO SINCERO E ACOLHEDOR SOBRE SEXUALIDADE TORNA-SE IMPRESCINDfVEL
, '. ", .

.

.

o número de
adolescentes grávidas em 2003
'Cresce em 50%

]ARAGUA DO SUL- Can

sada de ver a mãe ser maltra

tadapelopai,S.M, tinha 12anos
quando decidiu fugir de casa

com o namorado. Levando

apenas o uniforme escolar no

corpo, o casal pegou uma ca

rona até Curitiba. Sem dinhei
ro começarama viver de es

molas e aos 15 anos ficou grá
vida do primeiro filho. Atual

mente, S.M, com 26 anos, ter

minou o relacionamento e vol
tou para Jaraguá do Sul onde

vive com sua mãe e mais três

filhos. Elaafirma que em razão

da gravidez precoce interrom
peu seus estudos, tem dificul

dade de inserção no mercado

de trabalho e mais ainda de

encontrar futuros namorados.

Na opinião do psicólogo
Marlon Mattedi, é notório

que um lar que não propor
ciona calor humano, amor,
sinceridade, entre outros sen
timentos favorecedores de

diálogo, pode deixar o ado

lescente desencorajado para
formular questões ao próprio
respeito. "Numa sociedade

]ARAGuA DO SUL -

Durante este mês e o pró
ximo, o Balé Real da Di

namarca fará turnê com

oito apresentações no Bra
sil, que contemplará obras

clássicas como 'Apollo', de
Balanchine, com música

de Stravinsky, e obras con
temporâneas, como

'Flight to Budapest', de

Alexei Ratmansky.
Em Santa Catarina, a

única apresentação será no
_

sse dia promete ser

lado dos amigos,
cuidado para não

com pessoas mais

.

do que você, Cor:

Virgem - Se estiver pensando
udanças na seu

que esse poderia
elhor para isso,

exigente na paixão,

Marlon Mattedi é pós-graduando em Terapia Sexual

onde falar sobre questões de

ordem sexual ainda represen
ta um grande tabu, encon
trando preconceitos e discri

minações,muitas dessas ques
tões ficam encobertas para o

adolescente, o,que pode ali

mentar certos conflitos", ex
plica.

Estatisticas revelam que a

gravidez de meninas entre 10
e 15 anos cresceu em tomo

de 50% do último ano para

grande teatro da Scar (So
ciedade de Cultura Artísti

ca), de Jaraguá do Sul, no
dia 28, às 20h30min. Será
O primeiro espetáculo in

ternacional após a inaugu
ração do Centro Cultural,
e tem patrocínio do Ban

co Itaú e apoio do gover
no. Os ingressos estão à

venda na bilheteria da Scar,
onde podem ser obtidas
mais informações através

--,--elo telefone (47) 275-2477.

e mais emoção
mece o dia

p 190 que gostaria
d�éanzd'"te:v� à luta, Cor: Tons

a situação, já que
o de sofrer algum
íso não estará

ar: Pink.

cá, afirma o psicólogo, que é

atualmente o único do Esta

do de Santa Catarina a parti-
. cipar da turma de.especiali
zação em Terapia Sexual pela
Sociedade Brasileira de Estu
dos em Sexualidade Huma

na; em São Paulo. Segundo
ele, a adolescência é um mo

mento em que vêm à tona

inúmeros questionamentos e

dúvidas sobre várias situações
da vida entre essas, talvez o

SUCESSO -, Esta será

a 4" apresentação que o

Balé Dinamarquês faz no

Brasil, sempre com' suces

so e inovação coreográfi
ca, e traz estrelas como

Caroline Cavallo, do COf

po do 'London Royal
,
Ballet', e 'Nikolaj Hubbe',
do 'New York City Ballet',
além de 14 outros bailari
nos. No programa cons

tam também as obras:

'Triplex', de T.Rushton,

que mais se questiona é sobre

a sexualidade. "Ajudar a

solucioná-los constituipara os

paisuma grande tarefa; e, per,
mitir um-diálogo sincero e

acolhedor dos questiona
mentos torna-se, portanto,
imprescindível", ressalta.

. Mattedi lembra, porém
que esta precocidade na rela
ção sexual não é um a situa

ção nova. ''Nossas avós ca

'savam-se aos 14 ou 15 anos

e já começavam a ter filhos

aos 15 ou 16 anos. Na verda

de, a inovação das últimas

décadas foi a entrada de jo
vens na vida sexual ativa sem

a conceituação do matrimô

nio", completa, �crescentan
.
dó que sexo e sexualidade

fazem-se mais presentes, nos

diálogos atualmente embora

ainda pais e educadores sin

tam dificuldades em abordar
o assunto. Para obtermais in

formações sobre o assunto

relacionado na matéria, o

psicólogo disponibiliza seu e

mailmattedi@netuno.combr.
(JULIANA ERTHAL)

com música de J S. Bach;
'The Wish', de S. Welsh

com música de Cantaloube;
'Nomade', de T Rushton,
com música de A. Pàrt;
'Napoli 30 Ato', de A.

Bournonville commúsica de
H. S. Pauli; Adagietto, com
música de G. Mahler;
Tchaikowsky Pas de Deux,
com música de P. Tchaiko

wsky; e, finalmente, 'Who

Cares?', de G. Balanchine,
commúsica de G. Cershwin.

Aq��j:i//! Saia para se

ditt\)�'l�%�nha cuidado

�;í�'��ns�f�emoa�u�od�u�o
omor para evitar

problerncs.Cor: Tons azulados,
Peixes - Tente esquecer as

passado: a

.

dos familiares cai
sa missão.
iúme que sente do
: Vinho,

Balé Real da Dinamarca faz apresentação na Scar

Sagitário - Curta sua casa,

mas

nÓ=i:l1x.l que
a preguiça

to d seu astral. Uma
c � o bairro onde

lhe fazer muito bem,

Capricórnio - O clima

aixão, não seja
o gato: fale tudo

Cor: Vermelho,
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nerberto
&

Cleusa

Faleceu no dia 10 deste mês a médica Cleusa Bastos Meldau,
,

'

esposa do também médico Herberto Henrique Arguello de

Meldau, que faleceu no final do ano passado. Nestas pági
nas, o Jornal Correio do POvo que registrar, em nome da co

munidade de Jaraguá do Sul, a grande admiração e respeito
pelo casal de médicos, <ele pediatra e ela obstetra e gineco
logista) que chegou em Jaraquá do Sul' em uma época em

que a cidade
iniciava sua

trajetória de
-

desenvolvi
mento econô
mico e social
e que, ao lon

go dos anos,
colaboraram,
de todas as

formas possí
veis, para o

crescimento
do município.

A doutora
Cleusa era na

tural de São
Pau lo (S P)'
Nasceu NA

manhã de 15
de junho de
1947. Filha
de Abdias da
Silvei ra Bas

tos e Dulcides
Dias Bastos,
na época um

jovem casal

,que recém
havia chega-
.do do Estado
do Piauí.

Foi a pri
mogênita de
s e i s i rmão s: Herberto e Cleusa em merecidas férias na terra de Tio Sam

Carlos, Cleus-
.

dete, Cleonice, Celide e Cláudio. Desde os primeiros anos de

vida, já demonstrando traços da sua personal idade de I ide

rança. Cuidava dos irmãos mais novos, ajudava a mãe nas

tarefas domésticas e em alguns serviços para complementar
a renda da famíl ia. Com o passar dos anos, tornou-se um

ponto de referência para todos na casa. Costurava roupas
para os irmãos, dava aulas particulares, ajudava a organi
zar e a viabilizar os sonhos de todos e nuca mediu esforços
para estudar, tanto que quando perguntada o que seria quando
crescer, ela' sempre respondia: - médica.

Nos anos 60 deixou São Paulo para prestar vestibular para

medicina no Paraná. Ingressou NA Universidade Católica do
Paraná, em 1968, quando conheceu seu futuro marido, o tam
bém acadêmico de medicina Herberto Henrique Arquello de
Meldau. Os anos de namoro renderam muitas amizades e servi
ram para demonstrar o quanto cada um era especial para o

outro. "Tinham como base de seu relacionamento o sentimento
de companhei rismo e um profundo respeito mútuo e essa-rela-

ção sempre 'se refletiu profissionalmente anos I

mais tarde", define o filho do casal, artista

plástico Alexandre Meldau.
Casaram-se em 1972, ano que H erberto

terminou a faculdade. Ela formou-se em 1974, ano em que
,

nasceu o primeiro o primeiro filho do casal, Alexandre Bas

tos Meldau. O casal, então em início de carreira, trabalhava
em vários lugares, fazendo plantões, atendendo em ambula-

\

tórios, clínicas, hospitais e cidades vizinhas. Criada nesse

período pelo casal a Clínica Santa Cecília, em Curitiba. Em

1977 nascia a, filha Dulce Helena Bastos Meldau e um ano

depois o casal transferiu-se para Jaraguá do Sul, onde ins

talaram a Clínica Santa Cecília, em sociedade com o médico
Luiz Bonilauri, dando início a uma trajetória de sucesso que
já tem 25 anos.
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o Festival Alternativo,
promovido pela Escola Bicho

Grilo e Prefeitura de Jaraguá do.
�� se� um espaço pam que
as bandas da região. Algumas
bandas estão em plena
atividade no Estado, outras,
nascem e crescem com

espantosa qualidade.
Um exemplo dessa nova

geração é a banda Leftover

Soup, de Jaraguá do Sul. Há

pouco mais de um ano e meio

na estrada, tocando punk-rock
melódico. "Não é tão

agressivo. É pesado mas tem

mais melodia", explica Dalmo
luís Wittkowskyzz, 22,

.

guitarrista da banda.Por

enquanto eles tocaram apenas
na região. "Tocamos no festival
ano passado e em algumas
casas noturnas". As

composições da banda são
feitas coletivamente. 'Alguém
trás alguma coisa, a gente
trabalha em cima, muda aqui,
muda ali. A harmonia a gente
faz em conjunto", comenta
Wittkowskyzz. As letras são

compostas também em

conjunto. Algumas são

românticas, outras mais sociais,
a gente não pega pesado", diz
Daniel Bornhausen,1 7,
baterista. O' baixista é o Allan
Kanzler Silva; 15.
A banda tem uma fita-demo

gravada em outubro de 2002,
bancada do próprio bolso.

CORREIODOPOVO

Hiperion
apresentando

� -: o seu Progressivo
Heavy Melódico

SANTO DA CASA
CONTINUA ATUANTE

. Daniel e Dalmo(E) da banda Leftover Soup; Luis e Fernando da banda Alta

Rotação; Beny da banda Hiperion

Estão trabalhando num CD que tem previsão
para ser lançado no final do ano. "A gente
gosta do que faz", finaliza Dalmo. Mais

informações sobre a banda no

www.leftoversoup.hpg.com.br
.

Outra banda que vai levantar a galera no

festival é a Alta Rotação. Há quase dois anos e

meio na estrada, eles fazem um som mais pop.
"A gente faz um som de acordo com o lugar
onde vamos tocar", explica Fernando Alves

Camargo, 21, guitarrista. Pro festival eles

prometem tocar um som mais pesado. "Um
Led Zeppeli, Deep Purple, Mettalica, The

Doors, Raul Seixas. O vocalista se encarna no

Influências Rock

Pop rodando o

Estado

Leftover Soup suando
a camisa com 'seu

Punk Rock Melódico

•

SÁBADO, 21 de junho de 2003

personagem, vai ser bem

legal", adianta Camargo.
"Fazemos um trabalho bem
sério. A diversão acaba sendo
uma conseqüência", comenta

Luiz César Polastri, 16, baixista.
A Alta Rotação tem uma

demo gravada e duas músicas

que tocam nas FMs da cidade.
"Estamos preparando um CD

pro final do ano", revela
Polastri. Pra você conhecer
melhor a banda acesse

www.bandeeltaroteceo.cjb.net .

Mais uma atração é a banda

Hiperion. Há pouco mais de
dois anos na estrada, .todos
foram integrantes de outras

bandas de. Jaraguá do Sul e
São Paulo. Eles se dedicam a

músicas mais Heavy com

pitadas de progressivo
melódico. "Nossa maior
influência é a banda Dream

Theater. Queremos introduzir
no mercado jaraguaense esse

tipo de som", explica Beny,
23, baixista. O CD já está a

caminho. Pra esse ano eles
estão planejando uma demo
com algumas músicas próprias.
Na composição, as principais
idéias vêm do Kleverson, o
guitarrista. Depois tudo é feito
em conjunto. As letras são
mais filosóficas e poéticas, em

inglês,
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II CAMERA OCULTA

Mion na MTV
Fofoqueiros de plantão afirmam que Marcos
Mion esta querendo voltar a trabalhàr na

MTV. Vale lembrar que o rapaz passou pela
Rede Bandeirantes, mas não conseguiu muito
sucesso. Dizem que a MTV não ficou muito

empolgada com a idéia.

Sem emprego
Rogério Gallo está fora da Bandeirantes. O

ex-diretor da emissora não aceitou a proposta
de gerenciar o Canal 21, que deverá mudar

.

para Band M usic e se transformar no

principal concorrente da MTV. O Band Music,
além de ser um canal de música, também

terá uma programação para o público jovem.

Natural
-

',

As" gêmeas Sarah 'e Deise, ,que foram capa da

"Playboy" de fevereiro; têm um contrato com a

"Playboy" norte-a�erica,na, no qual uma das
cláusulas exige que ambas tenham seios
naturais. Ocorre que as belas colocaram silicone.
No mês que vem elas vão para Los Angeles
gravar um vídeo' Resta saber se ninguém vai

perceber�o -àrtlffcio.
'

'i: ".; "

Passaporte
A apreseiitadora Ana Maria Braqa: pediu para seu

namorado Alexandre tirai". passaporte. É que a

loira pre�e�de' leva-lo para conhecer Orlando. Para
isso Ana já está adiantando as gravações de seu

\\Mais Você".

O bonitão Marcello Antony, o Sérgio de "Mulheres

Apaixonadas", quer fazer teatro assim que
terminarem as gravações da novela. E para isso Já
está lendo vários textos para poder escolher com

calma o qual ele participará.

No Limite'4
A nova versão do reality show terá novidades. Uma
delas é que os eliminados não serão mais escolhidos

pelos participantes e sim pelos telespectadores. A

apresentação continuará de Zeca Camargo.

SÁBADO, 21 de jU.���Ol SI
"

...
, ""....
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Dicas para o inverno

Queijos, vinhos e o indispensável pão
são especialmente apropriados! para
aquecer as noites frias de inverno. Este

cardápio, acompanhado de bons

amigos e um ambiente aconchegante,
pode tornar uma noite inesquecível.
Comece servindo alguns petiscos
(azeitonas, cebolinhas, picles, tirinhas
de cenoura, salsão e pepino). Junto aos

queijos, coloque também manteiga,
patês e alguns frios, corno presunto e

salame, para variar o sabor. Como

sobremesa, sirva frutas da estação. E

se os convidados ficarem até muito

tarde, surpreenda-os com um caldo bem

I quentinho para que voltem para casa

com o coração aquecido.

Cuidado com as plantas
Se você gosta realmente de jardinagem
e quer experimentar novos tipos de

plantas, que não sejam difíceis de

cultivar, aqui está uma idéia bastante
interessante: plante hortaliças, ervas

aromáticas e condimentos, tais como:

· Salsa: antes de plantar as sementes,
deixe·as em água por 24 horas. Isso
acelera a germinação. Esta planta
gosta bastante de sol.

·Oregão: esta planta gosta muito de
501 direto e solo um tanto arenoso.

Cresce até 30 cm de altura e produz
lIores brancas.
· Hortelã: gosta de sol, mas se

desenvolve bem em lugares levemente
sombreados. M ultipl ica-se por estaca
de galho ou por divisão de touceiras,

Legumes e Verduras
Todas as verduras e legumes dever ser
cozidos em pouquíssima água, para
não perderem os sais minerais e outros
elementos nutritivos. Entretanto
quando houver descuidos neste ponto,
guarde a água que sobrar e aproveite
ano preparo de molhos, caldos e sopas,
· Couve: É uma hortaliça muito rica

�o
em vitaminas, iodo e ferro. Para torna-

'

Ia mais digestiva é preciso que seja
nem cozida.
· Batata-Doce: Pode ser consumida
depois de cozida, frita ou assada. Na

�ora da comp ra p refi ra as de casca

Isa, sem manchas pretas ou buracos.
Verifique também sé rião estão brotando
pois, neste caso elas apodrecerão
rapidamente.

'

D'leas para uma vida melhor
Sentar-se bem, um hábito a manter.
Se você costuma ficar muito tempo
sentado, é bom tomar certas precauções
Para .

eVitar o cansaço e peso nas pernas,

I irevenindo o aparecimento de veinhas

). cornnadaspela má circulação. Siga estes, onselhos'
[,

.

Mantenha os pés apoiados no chão
Paralelos.

'

I 1· Nu
�

nca cruze as pernas no joelho e

rno2elo
3. Se ta
�

n da, cruze as pernas só nos

rno2elos
LS
ele empre descanse com as pernas
vadas, depois de um dia cansativo

I

o Sorvete Romeu e JulZeta rende 8

porções

ING'REDIENTES:
Um quilo de goiabas vermelhas

maduras;
2 xícaras (chá) de açúcar;
1 lata de Leite Ideal gelado;
1 copo de requeijão cremoso.

Preparo: Descasque as goiabas, pique-as e

coloque-as numa panela com o açúcar.
Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de
30 minutos. Retire do fogo, espere esfriar e

bata no liqüidificador. Passe pela peneira e

reserve. Bata o Leite Ideal na batedeira, até
obter um creme fofo. Junte o requeijão e

bata mais um pouco. Retire da batedeira e

passe para um recipiente refratário. Coloque
o purê de goiabas sobre o sorvete, fazendo
com que fique mesclado. Leve ao freezer

por cerca de seis horas.

I

Fuja' do ressecamento

Frio também é sinônimo de pele e lábios ressecados,
mas isso é um mal do passado. O que não faltam são

produtos que prometem hidratação profunda e contí

nua. E quase sempre, CLlmprem o prometido.
Acaba de chegar a linha Herbal Aloe de hidratação cor

poral, formulada a partir de extrato botânico de Aloe

Vera, que restaura a hidratação do corpo e nutre a pele.
Os novos produtos combinam a proprieda
de emoliente da Aloe Vera com extratos de er

vas selecionadas que deixam a pele com uma sensação
I

de maciez e hidratação.
A linha, de uso diário, é composta por três produtos:
Body Wash (gel para banho), Soothing Gel (gel
suavizante) e Soothing Hand & Bood Lotion (loção
para mãos e corpo), este último, com manteiga de karité.

O Herbal Aloe Everyday Body Wash (400rnl) é um gel
'para banho que Iimpa e hidrata a pele com sua

espuma abundante. O produto é indicado para aplica
ção com esponjai bucha de banho ou na banheira.

Já o Herbal Aloe Eyeryday Soothing Gel (200 mi) é

um gel para uso diário que oferece suave hidratação
e rápida penetração. Sua fórmula é leve e não gruda
na pele. O Gel ajuda aliviar hgeiras irritações de pele
ou ardor, machucados � picadas de insetos, _prs:porcio
nando uma sensação refrescante.

O HerbalAloe Everyday SoothingHand &BoodLotion

(200 011) é uma loção suavizante para uso diário

para mãos e corpo que -nutre a pele e a deixa com
<,

uma textura sedosa e macia. Sua fórmula não-gordu
rosa e de rápida absorção inclui manteiga de karité, que
nutre profundamente, além de calêndula e camomila

que ajudam hidratar e suavizar a pele seca 'e áspera.
, ,

AAloe Vera é conhecida como uma das plantas que mais
oferecem benefícios para a beleza e saúde. Sua folhas

contêm em seu interior um gel com mais de 75,

substância conhecidas, como vitaminas, minerais, enzimas,
proteínas, polissacarídeos e estimuladores biológicos.

GB POR AGNÊZ HASSE

provocado pelo Inverno

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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orna ,
e seja saudável

\

Uma

alimentação'
natural é mais

saudável

A estrada rumo a boa saúde não precisa ser pontilhada de

privações. Pode ser repleta de alimentos saudáveis, saborosos
seguindo algumas estratégias nutricionais como:

- Comer uma variedade de alimentos;
- Manter o peso corporal saudável;

,

- Preferir alimentos com baixo teor de gordura, de ácidos

qraxos' saturados e de colesterol (gordura animai); .

- Escolher alimentos com grande variedade de vegetais, '

fru�s e grãos; 'I
- Consumir poucos açúcares simples, preferir carboidratos

complexos (amidos);
- Usar a adição de sal com moderação;
- Bebidas alcoólicas devem ser consumidas com moderação.

<'

"Comemos para viver". Trata-se de uma verdade simples e

óbvia. Precisamos de comida para realizar atividades básicas
do dia-a-dia - bombear sangue, movimentar músculos e pen
sar. Mas também podemos comer para viver bem e viver

mais. Fazendo as escolhas certas, você pode melhorar e pro-
longar a sua vida.

"Coma bastante frutas e hortaliças" é um antigo conselho ao
qual só agora a ciência vem prestando a devida atenção. Tra
ta-se de um ótimo e simples conselho sobre alimeritação, fácil
de lembrar e saboroso, que ocupa um lugar de destaque na

lista dos 'hábitos nutricionais inteligentes e saudáveis. Uma

alimentação rica em frutas e hortaliças:

· Reduz as chances de ataques cardíacos ou de derrames.
· Protege contra vários tipos de câncer.
· Diminui a pressão arterial.
· Ajuda a evitar a diverticul ite, uma dolorosa doença intestinal.
· Protege contra doenças comuns dos olhos relacionadas ao

envelhecimento --"a catarata, a �erda gradual da transparência
do cristalino dos olhos, e a degeneração macular, as principais
causas da perda de visão entre pessoas acima dos 65 anos.

-Varia a alimentação e apura o paladar.

Embora qualquer outra fruta ou vegetal contenha dezenas,
talvez centenas.de diferentes compostos que o organismo utili
za para obter mais do que apenas energia, nenhuma fruta iso
ladamente contém todas as substâncias de que necessitamos.
Por isso é uma boa idéia ingerir algumas porções de cada um

dos qruposprlnclpais por semana.
Também é uma boa idéia variar as cores. Colorir nossa ali

mentação com o vermelho do tomate maduro, o laranja da ce

noura, o amarelo da abóbora cremosa, o verde-esmeralda do

espinafre, com as suculentas framboesas, com o violeta da

beringela e com todos os tons intermediários não só torna as

refeições mais atraentes como também nos assegura a obten-
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Procure escolher bem os alimentos de sua alimentação diária �r:
Oi

ção de uma variedade de nutrientes benéficos ..

As vitaminas têm sido tradicionalmente definidas peloes·
'tudo das doenças ligadas a deficiências: raquitismo (pouca vi· s

tamina '0), pelagra (falta de niacina) e béribéri �falta de

tiamina). Parece que cada vez mais o câncer, a? doenças car

díacas, o derrame, o diabetes, a osteoporose e outras doenças
crônicas são, em parte, doenças causadas por deficiências.
Intensas pesquisas tentam identificar exatamente que defici'
ências são essas. A ingestão inadequada de ácido fólico esta
surgindo como um possível fator de risco para doenças car& p

acas e alguns tipos de câncer. O baixo consumo de uma classe

especial de vitaminas conhecidas como antioxidantes, que cap' s

turarn e neutral izam os radicais I ivres, parece estar envolvido
p

nos estáqios iniciais das doenças cardíacas, do câncer, das

doenças oculares ligadas ao envelhecimento e possivelmente e

ao próprio envelhecimento. I

Não há uma quantidade diária ou combinação de fyutase c

hortaliças calculadas para a saúde ideal.
,

c

·Pense alto. Use cinco porções diárias como um'objetlvO
mínimo e almeje mais. .

P

. Variedade e cor. São essenciais. Tente ingeri rdiaYiamente
pelo menos uma porção de cada uma das seguintes categorias
de frutas e ho rta I iças:

.

-verduras folhosas
-frutas e hortaliças amarelos ou laranja
-frutas e hortaliças vermelhas _)
·Ieguminosas (feijões, ervilhas, grão-de-bico, lentilhasetc,
-frutas cítricas

Fonte: Receituárln Farmácia de Manipulação segunda
Luciane peter Grillo - Nutricionista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)] �ê.�ºº�.w?wL9�. j���2���"?ºwºw�ww

§AÇÃO - GLOBO 17:30 H AGORA É QUE SÃO ElAS -

18 H

SEGUNDA - Paulo pede que _Luisa pense melhor SEGUNDA - Sofia tenta impedir que Van Van

les de decidir sair do eotégio. Carla incentiva descubra 'que ü

éo está em sua casa. Léo

�:isa a voltar para seu colégio antigo. Cabeção > confirma para Vitória que Pedro jantou em sua

ouve um barulho estranho. no seu qua_rto e casa: mas garante que não há mais nada entre

acha que são ratos: Luísa decide sair do Múltipla eles. Sofia consegue avisar a Léo que Van Van

[scolha, para a felicidade de Carla. Victor tenta está em casa e ela vai embora pela varanda.

lazê-Ia mudar de idéia. Daniela pede que os
' Nanda garante a Djalma que quer que o

�rofessores observem os alunos para ver se. casamento deles dê certo. Juca aceita o pedido
05 roubos continuam, Luisa avisa a Victor que de demissão de Pedro e não concorda em lhe

ele lerá de aceitar sua decisão. Cabeção 'vender o curtume. Bruno afirma que quer

garante a Beta que não vai desistir de traduzir continuar a ver o psicólogo, deixando Antônia e

o diário de Miyuki. Daniela se reúne com os Joaquim satisfeitos. Karina pede desculpas a

�ais dos alunos e eles exigem a expulsão de Djalma por ter causado problemas entre ele e

luisa. Miyuki vê Cabeção com seu diário. Luisa Nanda. Antônia revela a Joaquim que quer viver

aisa a Daniela que quer sair do colégio. Victor sua história com Juca.

afirma que foi ele quem' roubou as coisas.

NOVELAS

KUBANACAN - GLOBO 19 h 21 h jVIVA ÀS CRIANÇAS- SBT -20:30 hl
SEGUNDA· Marisol sai do beijo, espantada com

a declaração de amor de Enrico. Marisol garante
que Enrico deve seguir sua vida com Laia.
Mercedes provoca Perla e vai embora. Augustin
deixa claro que não pediu a cantora em

casamento. Camacho agride Pantoja e Wolfgang
manda dar-lhe eletrochoques. Esteban confirma

que esteve em La Bendita e no hotel registrado
com outro nome. Carlito não se fnteressa muito

pela foto de Esteban com a farda do exército.
Soledad fica atôntia ao saber que tirou a roupa
na piscina. Laia é tomada pela Pomba Gira,
ataca Esteban, mas retoma a consciência na

hora H. Enrico flagra os dois e Laia finge ainda
estar incorporada. Diego tenta conseguir o apoio
de Mercedes, sem sucesso. O diretor contrata
o barco para levar um suposto animal para La

Platina. Rubi se oferece para trabalhar no barco
de Johnny e reconhece o diretor.

SEGUNDA - Marcos debocha de Fred, que
garante ser capaz de defender Raquel. Fred

rasga o casaco de Marcos com um golpe de

canivete, que, furioso, investe para cima do

rapaz. Marcos chuta a mão de Fred e o canivete

voa longe. Os dois se embolam no chão e o

jovem recupera a arma. Adelaide praticamente
obriga Santana a se maquiar e sair para a

eSCOl? Fred enfia o canivete na mão de Marcos

e avisa que nunca mais ele vai encostar nele

ou em Raquel, pois vai denunciá-lo. Lorena,
Rosinha e Helena combinam com Rodrigo
apresentar uma peça na festa de encerramento

de ano da escola. Salete passeia pelo hotel,
mas Fernanda manda que ela volte para o quarto
de Téo. Gracinha avisa Celeste que sua

menstruação está atrasada. Marta quase

surpreende a conversa. Lorena se preocupa

porque a escola fechou no vermelho.

CORREIO DO POVO SE

SEGUNDA - Ricardo repreende o filho pelo que
aconteceu na quermesse e Rodrigo culpa
Ângelo pelo castigo que recebeu. João, sem

ser visto, ouve quando Guilherme comenta com

Damião e Yuyi que sonha em ser veterinário
mas sabe que seu pai nunca poderá lhe pagar
uma faculdade. Marcela e João ganham um

dos prêrnio s do concurso e Simoninha fica

indignada por seus pais não terem ganho nada.

Guilherme agradece a madrast a por ter

participado da quermesse. Marisol diz a Sofia

que nunca perdoará o Diogo pois até em seus

sonhos ele a engana.
.
\

QUARTA - Luisa fica pasma ao ver que Rê é a

ladra, Rê explica que está roubando para ajudar
seu irmão a pagar uma dívida com um traficante
e pede que Luisa não revele. nada a ninguém.
�Ima pergunta se Bigodão não se lembra dela.
luisa concorda em dar um dia para Rê resolver
a siluação, mas exige que ela conte .tudo para
seus pais. Bigodão finge que se lembra de
�Ima. Júlia e Maumau têm uma idéia para fazer
Drica e Kiko se entenderem. Luisa conta a

hislória de Rê para Carla. Daniela descobre
que Heitor está pedindo que os outros
�Iofessores sejam tolerantes com Murilo. Vilma
convida Bigodão para almoçar em sua casa.

Solene fica pasma ao vê-lo. Pedro instala uma

camera escondida no quarto de Maumau e ele
Iranca Kiko e Drica lá dentro. Carla revela a

Daniela que Rê é a ladra.

QUARTA - Dinorá garante a Luiza que cuidará
de Rodrigo.' Modesto e Rutinha planejam revelar

a todos que Juca e Antônia estão ,tendo um

caso, para estragar a candidatura de Vitória.
Juca avís a que Sol assumirá a gerência do

frigorífico, até que ele encontre outra pessoa.
Sol teme perder Pedro se ele não for mais

trabalhar _pom ela. Dinorá descobre que Rodrigo
fugiu com Vanuza, sua outra filha. Tintim avisa
a Antônia que ela pode ser odiada quando o

povo de Formigas souber que ela e Juca estão

juntos. Luiza pede a Dinorá que encontre

Rodrigo e faça tudo o q�e puder para O bem de

Antônia. Pâmela perde o bebê e decide ir

procurar emprego. Vitória recebe alta. Juca avisa
a Antônia que vai à festa junina de Formigas,

QUARTA - Enrico dá uma bronca por Laia estar

naquele antro e mente que veio pegar um turista.
O diretor promete entregar o dossiê que a CIA

preparou sobre Esteban em La Platina. Começam
as passeatas contra Mercedes. tnrrco demora,
mas acaba acreditando que Esteban não se

lembra de ter batido nele. Esteban encontra um

bilhete em seu bolso: 'a vagabunda está viva'.
Marisol e Manolo entram no médico. Mercedes

provoca e Camacho explode. Marisol desiste de

tirar a criança no último segundo. Laia e Esteban
se despedem com um beijo. Esteban encontra
o diretor morto no quarto da pensão e é preso

por assassinato. Soledad descobre que todos
os companheiros de companhia de Esteban
morreram em acidentes no mesmo ano. Dalila e

Laia brigam por causa de Esteban. Mercedes
diz que liberta Esteban se ele topar ser

candidato.

QUARTA· Rodrigo convida Vidinha a participar
do grupo de teatro. Gracinha aparece na loja,
convida Claudio para tomar um lanche e

pergunta sobre Edwiges. Padre Pedro e Alzira

encontram Santana dormindo no banco da

igreja, completamente bêbada. O Padre avisa

Helena, que manda Lobato buscá-Ia. Marta
comenta com Sílvia que teme que Gracinha

esteja armando o golpe da barriga. Santana

garante a Lobato que a batalha já foi ganha,
mas pela bebida, e que vai desistir da escola e

voltar para o interior. Ele insiste que os amigos
estão do lado dela e os dois saem de mãos
dadas da igreja. Rafael repreende Fernanda,
que observa escondida Salete almoçando com

Téo. Sérglo.i-l.orena, Expedito, Vidinha sentam

se com Téo. Lorena ironiza por encontrar Leila
fora de seu posto de trabalho.

'

QUARTA· Emiliano beija Carolina mas imagina
estar beijando Lupita. Porfíria agradece ao

Guilherme por ter atendido seu pedido. Damião

entrega ao Ângelo a figurinha e recebe em

troca os "tesouros" do rnenlno. João repreende
o filho por ter ido visitar Porfíria sem a sua

permissão. Ângelo, decepcionado, conta ao

pai que a figurinha que trocou com Damião era

falsa e pisoteia o álbum. ÂngeJo e o pai contam
para a professora Lupita o que fizeram Damião
e Yuyi. Simoninha fica surpresa quando Ângelo
conta porque queria ganhar o concurso do álbum
de figurinhas.

SEXTA - Luisa explica para Victor que fez uma

�:omessa para Rê, mas ele fica magoado com

:a. assim mesmo. Kiko e Drica explicam a

tIC�US que não estavam trancados por querer.
nOite, Cabeção ouve o barulho mais uma vez

e começa a achar que tem um fantasma no
qUarto. Beta ouve Solene chamando seu' nome

:nquanto dorme, mas. Vilma garante que ele se
nganou. Com medo Cabeção vai dormir na

Cam
'

c f"a de Maumau. Bigodão, todo folgado, toma

q:: da m�nhã na casa ,de Vilma. Beta sugere
BlgOdao conquiste Vilma mas ele avisa

:�e preCisa de dinheiro para I'evá-Ia para sair.

PO",CIUS dá uma bronca em Maumau e Miyukir eles terem trancado Drica e Kiko no quarto.

SEXTA· Van Van avisa a Nélia que não vai

deixar que Juca durma com. Antônia. Todas as

meninas pedem beijos de Hugo e Elis fica

enciumada. Tobias afirma para Rosemary que

ela é a menina mais bonita da festa. Antônia

tenta convencer Juca a não ir à festa, em vão.

Sofia se preocupa ao ver Van Van saindo para
a festa. Antônia não gosta de ver Léo e Vitória

conversando. Pedro começa a leiloar um leitão

na festa. Juca dá o lance mais alto, mas é

vaiado por todos, para desespero de Antônia.

Van Van chega e dá um lance mais alto do que

Juca, sendo muito aplaudida. Juca e Antônia

conseguem sair da festa .escondidos.

Até O

fechamento desta

edição os

capítulos de
sexta e sábado

não
haviam sido
editados

SEXTA - Emiliano ouve quando Carolina comenta
com as alunos que está pensando em se casar

e convida Lupita para ser sua madrinha. -Estrela
diz ao Diogo Jr. que não quer ter problemas
com a Marisol. Emiliano está conversando
com Joaquim quando este perde os sentidos.
Pichirilo vai até a escola e Guilherme trata de
escondê-lo. Damião diz a Marisol que Estrela
quer conquistar Diogo Junior e tenta convencê
Ia a se vingar da menina. Guilherme leva Pichiriló
até a mansão e Porfiria dá 'ordens ao

empregado para que expulse o cachorro de
sua casa. Emiliano diz a Carolina que quer
terminar o namoro. Guilherme diz a Porfiria que
vai embora junto com Pichirilo.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS

.

AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS

14/6
Kleber de Souza Junior

Nicoli Rivatto Queiroz
Henrique Flor Damaceno
Jéferson Rachor
Ana Carolina Farias

•

4/6
Andréas Sebastian Pereira

5/6
Bruna Oliveira

7/6
Nelson Borges de Oliveira
Neto

9/6
Pablo Pietro Stanezyk I<arvat

10/6
I<etlin Camile Baer

Letícia Victória da Silva

J éferson Delmonego
Guilherme Delmonego
Kiara Silva Wessler

Amanda de Souza da Silva

11/6
Larissa Mattos

Anderson Rodrigues Sasse
João Arthur Severino Girardi
Victor Gustavo da Silva

Spredemann

12/6
Jeysa Nayra Hutter

I<ailany Dzvonek

Emily Wagner Gonçalves
Matheus Alexnder Rodrigues
Marquardt
Helena Kappaun
Leandro Matos Dias Junior

Emily.Wagner Gonçalves

13/6
Gustavo Poltron ieri H rushka
Danthon Todt Lemes dos

santos

Jose Nunes Neto

Davi Andrezejewski Junkes
Diana Mozer

.

15/6
Diogo de Oliveira
Amanda Luiza Dieckmann
Fernando Ferreira da Cruz
Luciana dos Santos May

INFANTIL

Fotos: Divulgação

Apagou a velinha, comemorando seus 8
anos de vida Aline Silveira, no dia 4/6. Filha
do Dr. Manoel Thomaz Silveira e Márcia R.
Pereira que lhe desejam, com muito amor,
toda felicidade do mundo

Eduardo Sauer de Souza, que completa 13
anos no dia 26/6, e sua irmã Julia.
Parabéns pelo seu aniversário. Quem deseja
é toda a sua família, em especial sua mãe
Chuli e sua irmã

SÁBADO, 21 de junho de 2003

Olha quem está seguindo os passos da mamãe Juliana,
que é jornalista. O fofinho Arthur Henrique Erthal comemora
1 anos e 6 meses no dia 29 deste mês. Beijocas de seus

pais, Flue lhe amam muito, Marcus e Juliana

No dia 18/6 Eduardo André completou 7
anos. Os primos Caio e Kauana desejam
muitas felecidades

Os alunos da 8a serre matutino, da Escola Rodolfo
Dornbush, auxiliados pelos professores, Inês e Espedito,
vizitaram as dependências do Jornal CORREIO DO POVO

para saber como funciona o processo de produção de
um jornal. Voltem sempre!!!

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

..

..

ele estar na ",oela
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANESSA RA
vanessactg@jg.com.br

REFLEXÃO ••• ------�---

As pessoas entram em nossa�' vldàspo'r acaso,
mas não é por acaso quê elas pérmanecem .. ,

.

Tem festa na cidade!!!

-,'I,,·
·

.
'

..

CRI

A •

uzrzncre

. Rio da lllz .. JarallJB dfl SIII- se (Amllll SíUtJ Amor B Tradição)
Sábado 08.;.QOH \ :

.20:-QOH '(iol;l, e Gaitaço ,',1 -:':

22:3?H:Bail�_com 0,5 SERRANOS'
Dondngo 08:00H
.11:00H ,Culto Campal

I,
16:00H Domingueira com o GRUPO �060 Df, 'cHio

'Fone (47)376-;5'55
,9117-0226 /9n7�i525 -

Adolarou;AJcir.'�, '

Duas festas em uma só. Foi assim o

dia de ontem para Cristiane e

Augusto Demarchi. Ela que
comemorou mais um ano 'de vida, e
juntos que comemoraram cinco·
anos de um feliz casamento. E liÍna

. data q\:iejamais será esquecida •••
.Parabéns Cris!!!! Que seu caminho
'seja sempre assim, repleto' de
feliCidaçle '� amor. Que sua vida seja

i sempre' cheia de surpresas
maravilhosas, motivos para sorrir e

I felicidadés a serem compartilhadas.
Ao casal, fica o desejo de um eterno

casamento, cheio de amor e

paz••.Agora só falta o baby.(rs) I
::g�Svotos de toda sua

mm::.J

eTG LAÇO
ARAGUAENSE

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
casacampeira@terra.com.br

Site
www.casacampeira.com.br

Rua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371·0330 - Centro

ir 310-2515 • 310�2562
--------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3835
Jaraguá do Sul· se

DEMARCHI

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA
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SE CORREIODOPOVO

WANDERLI E MAGALI
Na quarta-feira foi 'realizado o

lançamento do CD de Wanderli e
.

Magali, Weil die Musik von Leben
erzahlt. Para ambos foi um sonho que
se realizou após 18 anos.

BHAKTI VOGA
Com o apoio da Oratorium acontecerá'
no auditorio do Shopping a palestra
BHAI<TI VOGA \\0 caminho do
conhecimento divino" por Sua Graça:
Bhuvana Mohan Prabhu.

O encontro está marcado para o dia
27 de junho às 19 horas e a entrada é
franca. Informações: 276-2150/ 371-
4179.

FOLCLORE
Acontece hoje às 20 horas o lo Festival
de Manifestações Folclóricas de

Jaraquá do Sul. O local do evento será
no Centro Cultural de Jaraçuá do Sul
e a entrada' é 1I<g de a I i mento não

perecível.
Flávio M. Ueta

<'

o empresário José Wodzinsky e a esposa
Eliane, da Studio FM, na companhia dos

globais Marcos Frota e Sergio Duarte
Mamberti

Havio Mohr, diretor da Marejak, e a esposa
Marilda festejaram no último sábado os

15 anos da filha Merilyn

CÜlliuI �� CU"�ÍA 'j)Ustiul
�sÚlúA � �pA�A�"�A

7)1'. ;4le.xt:mJI'e. /tOe.l'ne.1'
--..... Cft;4f5939

(47) 422-2105 ou 433-4020
dr.wemer@uoLcom.br

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

SÁBADO, 21 de junho de 200J
Contato:
comere ial@jomalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Dr. Springmann e a esposa Iara acompanhados de Brunhilde Jutta Breithaupt Marcatto e Denise Marcatto
Schmõckel

Na última sexta-feira

aconteceu a 13a Festa

Italiana. As famílias

homenageadas este ano

foram: Lazzaris,
Marcatto e Chiodini.

Devanir Danna foi

surpreendido com uma

homenagem especial
devido ao seu esforço
constante para com o

Cículo Italiano de

Jaraguá do Sul
Prefeito Irineu Pasold e a esposa

Devanir Danna e Paulo Bauer o casal Bruno e Janice Breithaupt

Roberto Breithaupt acompanhado da filha
comemorando idade nova durante o show no Big
Bowlling

Victor e IlIa G. Viergutz comemoram hoje Bodas
de Ouro no Clube Atlético Baependi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Participaram do curso:
Adriana Barbosa
AdirAndrighi

Daniel Andreatta
Francisco Alves

IngridBalsanelli
SilvanaBerkembrock
Wal TraudHemmer

Wando I. de Carvalho

SÁBADO, 21 de junho de 2003.

· ,

, PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

"

,

•

A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul, e a Parcimôveis parabeniza a

todos os corretores de Imóveis que receberão a carteira oficial de corretor de
imóveis no último dia 14 de Junho de 2003, das mãos 'do Srs: Almir (Conselheiro

do Creci) e do Sr. Adejair (Delegado Regional do Creci l l" Região).
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"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

. . .
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Com o Consórcio de Imóveis Ademilar e a

Imobiliária Séculus você pode realizar seu sonho.

o Consorcio de Imóveis Ademllar é a melhor opção para você adquirir
.0 crédito que precisa, dando adeus ao aluguel e comprando o seu imóvel.

E a Imobiliária Séculu$ tem toda a infra-estrutura para oferecer as melhores

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

Corroç'o Anu.1 p.lo INce ('fado mó' d. Janeiro]

,
S

ElIl'lIWIDIfoIutTOIII\fOJILlAAl1It ..

(47) 3718814

ADEMIL/\R
çonsórciQ de imóveis
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N CORRETOR DE IMÓVEIS -
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RANCHO
___IMOVEIS

Cód, 1121 - Casa em al
venaria com 105,00m2
- 04 quartos - 01 bwc -

01 garagem - cozinha -

sala - Terreno com

450,00m2 - Escriturado
e Averbado - Rua João'
Bona Lateral

R$40,000,00 ou Entrada
de R$30.000,00 e assu

me financiamento.

Urnaparceria correta.
CRECI820-J VENDE-SE

CENTRO - GUARAMIRIM
CENTRAL DE VENDAS

-373-0283 JJ
�
z
o
I
O

�
O·
<
m

Ui

Cód. 1167 : Casa sobrado
em alvenaria com 280,00m2
- 03 quartos - bwc - 03

partamentos - cozinha - la
vanderia - sala - Terreno com

353,00m2 - Rua José

Dequech - R$100.000,00 -

Negociável com casa, carro
ou terreno de menor valor.

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Rua lrtneu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br 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 as

sume parcelas fixas de R$244,00, Aceita carro como parte
da, negociaçao.

�
OALUGA-SE

Salas Comerciais no Centro Comercial Vilela - Rua Irineu

Vilela Veiga, 135 - Centro - Guaramirim - R$326,00 (incluso
condomínio e R$276,00 incluso condomínio).

Cód. 1108 - Tereno
com 400,00m2 -

Infra-estrutura com

pleta - Fundaçao
para uma edificaçao
de 180,00m2 - Rua

Expedicionário
Olimpio José Borges

Escriturado -

R$16.000,00 - Nego
ciável.

Cód. 1077 - Apartamento com 142,46m2 - 02 quartos - 01 suite - 01

bwc - sala de jantar e sala de estar - lavanderia - sacada - garagem
- Rua João Maluta Junior - Lateral da Rua 28 de Agosto - Apto 01 -

R$100.000,00 - Negociável com apto em Joinville.

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

•

Terreno padrão no Centro de Guaramirim - Loteamento Jardim Rosa,

Celeste - Atras do Carrossel - R$10.000,00 - À vista - Escriturado,
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.

Cód. 117.0 - Casa alvenaria com 102,40m2 - 02 quartos - bwc - sala
- copa - cozinha - lavanderia - varanda - depósito - Terreno com

370,00m2 - Escriturado - Rua dos Atiradores - R$40.000,00 - Nego
ciável.

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. VENDE-SE
CORTICEIRA -GUARAMIRIMVENDE-SE

AMIZADE - GUARAMIRIM
Sala Comercial na Rua 28 de Agosto, 3395 - Bairro Avaí
. Guaramirim - Aprox. 200,00m2 - R$550,00 (incluso Li
nha Telefônica).

Cód. 1168 - Casa mista com 90,00m2 - 03 quartos - 01 bwc -

cozinha - sala - varanda - Terreno com 401,00m2 - Rua Emílio

Stringari - R$13.500,00 - Negociável com carro ..

Cód. 1062 - Restaurante Hotel com 560,00m2 - Terreno com

2.795, 18m2 - BR 280 - Km 55 - R$400.000,00 - Negociável.

7.""
, "" MARIMAR IMÓVEIS

� ,

E-mail:marimar@parcimoveis.com.br '

� Atendemos de segunda a sexta: Bhs às 12hs e

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

MAlUMAR
IMOVEIS

{{{:;
essoctaçac das lmobiliárias

Fone/Fax:. 275-0051
Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

ThBRENOS:
r-:-:--:'__---:1
I
Vle/fas - Ret. 13 - Com área
de 600,00m2 próx, a creche. ,

I Valor R$ 25.000,00 (negoci- ,
laveis), ,

Barra do RioMolha - Ref. 11 -

I lateral da Rua Ana Zacko, c/

I n4,00m2, na Rua Frederico G.
Schimitz, (boa visão), Valor R$
125•000,00. (Aceita-se auto

I mÓVel e caminhão, como
parte de pagamento).

I �aependi - Ret. 50 - Com

I
area dI? 11.1 03m2, próx. a

Metalurgica Trapp, a aproxi
,madamente 800m da Rua

,:ref. Waldemar Grubba.
ussui casa e rancho de ma

Ideira; lagoas de peixes. Va

Ilor R$ 170.000,00

I, Aluguel
I Sala Comercial com aproxi-

,
madamente 115,00m2• Valor
�o Aluguel R$ 385,00 p/mês.
'uApartame�to com suite mais

m dormitaria e demais de
I pendências. Valor do Aluguel
L�550,00 p/mês.
-- ..J

�r-_
V'I -----:1Id,aLalau-Ref67 -Com área .

a�d240,OOm2, com sata comerci- ,I e aproximadamente 77 00m2
ere 'd' ,

" ,'SI enCla com 04 dormitórios
edema' d
RS 9

IS ependências. Valor,I até �.OOO,OO. (Aceita-se casa

Lde
$ 60.000,00, como parte'

!:..I?�"!!!:!t.2l ..J

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

, ,
, ,
, ,.
, ,
, ,,

Vila Lenzi - Ret. 48 - Com área
,

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

, Amizade
- Ref. 70 - Casa em

a�,
venaria com 140,00m", terren
com 624,00m2 •• Valor R

,41.000,00. (Aceita casa até R'
eo.ooo,OO) ..J
r:=======:l
, , r:-------:1
, , , .,p� ,

, I. , ,

, , , "",-� �-

, ", ,M',
, ...f_"ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_....íiOIiii;;;õõ,I"

, Figueira - Guaramirim Ref. 78'
,-Construção Mista, com área,de 367,00m2, sendo 04 dormi-

, tórios, 02 suítes, 03 bwc, de-I
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 -,
, Com área de 45.000m2, com,
,
duas casas em alvenaria; pos- ,
sui lagoa de peixe, nascente

, de água, riacho; reflorestamen-'
'to de eucalipto, Valor R$'
, 75.000,00 (Troca-se por casa). ,
, Schroeder - Ret 71- Com área'
, de 27.500,00m2, pussui uma,
, casa em alvenaria, plantação,
,de palmitos. Valor R$,
L50.000,0� ..J

SOBRADOS:

, Czernlewicz - Ref. 72· Casa'
'em alvenaria com 118',00m2, ter- ,reno com 494,00m2• Valor R$

, 85.000,00. (Aceita terreno no ,
LC�n�i�até R.!..2�00,00)..J
r-------:1
Barra do Rio Cerro - Ret. 26 -

, Casa Mista, com 02 dormitóri- ,
, os e demais dependências. ,
Valor RS 24.000,00 ,, Barra do Rio Cerro - Ref. 62 -

,Terreno comercial na Berta,
Weege com 560,OOm2, com

'casa em madeira. valorRS'
,40.000,00. (A aproxlmada-,
Lm�t!2oom � ��).:..._ ..J

, Vila Rau
- Ref. 42 - Com área de ,

352,00m", próximo da Une�, Es-
, colas, Mercados e breve Parque ,
,Idustrial. Ótimo p/ investimentos. ,Valor R$ 95.000,00. Aceita

, como parte de pagamento casa ,
'ou carro até R$ 30.000,00. Ide- ,ai pi investimentos (locação)
L ..J

�
rTrês Rios doNorte -Fief. 37'

'Com área de 23.400m2, com,50% plana;com nascente de

Lágua . .::_al�R.!..53.000,00_ ..J

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.4. �9���!� P.9.��y� CADERNO PARCIMÓVEIS ��.��.�?; .� � .�: j��.h.o. ?:. ��.OJ000

DÊ ESTA SEGOItAttÇfl PARA SOA FAMíLIA.

õiêfó Seguro
•

REF. 104 VILA NOVA- R. 727 - Heini Behling,
s/n'. Terreno c/420m2 e casa c/300m2, I suíte, 2
qtos, sala, copa, coz., bwc,lav., gar. p/2 carros,

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

<
REF. 3812 CENTIlO - apartamento, c/135m2, c/

1 suíte + 2 dorm. e demais dep. RS 85.000,00 Rei. 3801- CENTRO - APTO m. MÔNACO - no 2'andar,
negociáveis c/ 2 dormitórios, sacada, salão de festas, playground, ótima

localização. Pagto com entr. e pare. em 24x

Rei. 06 CENTRO- Rua Exp. Cabo Harry Hadlich.
Terreno c/ 367,50m2 e casa c/ 179,50m2, 3 qtos,
sala, copa, coz., lav., bwc e gar. RS 110.000,00.

Própriopi Clínica ou Escritórios

,. 01 suite, 02 dormitórios
'" Sacado. co", cnurl"OScp.lelra
'" 01 ou 02 V!l9� de 9'1ragem
.. Salão de festas
,. PtQy"grolZld
'" Loadização: VitQ Nova
·_i'.andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

REF.751 VILA RAU - casa alvenaria, c/122m2 e

terreno c/721 m2, c/ I suíte + 2 dorm. e demais dep.
RS 85.000,00

REF. 550 BAEPENDI- casa alvenaria, c/ 91 ,96m2 e

terreno c/300m2, c/ 1 suíte + 1 dorm. e demais dep.
RS 55.000,00 negociáveis

.. - ... .

TERRENO

RES. IVURANDA
BARRA RIO CERRO

ENTRADA+
PARCELAMENTO EM 24X

OU PELA CAIXA

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

L;. 'I�T�

UI T n n

nH�f�. p+llm

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

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

aconstrutora. Ótima localização

CENTRO - Centro comercial e residencial, de alv., cl 1 apto cl 1 suíte + 1 qto e demail

dep., e salas comerciais, cl 430,65m2 e terreno de 759,72m2. Com mais uma residência
no terreno. localização próx. Terminal Rodoviário. Valor a combinar.

TERRENOS
VILA·LENZI

Rei. 1002 VILA LALAU- Próx. Salão Vieirense.
Sobrado c/ suíte + 3 qtos, c/260,OOm2• RS

70.000,00 Aceita imáveis como pagamento,
carro e parcelamento.

Terreno cf 892m2•
RS 25.500,00

Terreno cf 671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUB

LOCAÇÕES
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 MARCATTO, SALA 407 - 4 ANDAR·
ED. TOWER CENTER
SALA COML - CENTRO - RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 411 SALA 03 e

SALA 08
•

SALA COML - CENTRO - RUA: PADRE PEDRO FRANKLlNG, 139

SALA COML. - CENTRO - RUA: PRESIDENTE EPITÁClO PESSOA, 540 SALAS
10 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 Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se
achave@ netuno.com.br

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃODE��VENDAS" 9965-99}A
•
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APTO ANITA GARIBALDE - 1
por andar, com ou sem acabamen
to, suíte rncster.. 2 suíles, 2 salas +

dep. Area 10101 392m'. R$
125.000,00 + pare.

- c/ 2 .qtos, 1

solo, sacada,
coz., bwc,
lav., 'área de
87m2, R$
20.000,00

•

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

João I?essoa - Casa de alv. 2 qlos,
sala, coz., bwc, lav. R$ 25.000,00

FIGUEIRA' - casa alv., c/ 1 suite, 2

qfos, 2 saias, coz., dispensa, lav., gar.
Rua 426. R$ 79.000,00

VI EI RAS - terreno c/848m2, próx.
Kienen 8ebidas. R$ 25.000,00

negociáveis

VILA RAU - cf 3 qtos, 2
,

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

570m2.
R$ 49.000,00

CENTENÁRIO -

sobrado em alv., cf
190m2 e terreno cf

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

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

Rec. Marisol.

OfERTA
SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

om estoque, em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00

Vila Rau - casa alv., 3 -

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

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

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

'parco R$ 495,00 5D R$ 40.000,00.

CENTENÁRIO
- R. Alwin

Otton, 190, c/
2 suítes,2

qtos, 2 bwc, 2
salas + dep.,

c/280m2
construídos. R$
90.000,00

VILA LENZI -

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

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

SÃO LUIS -

Sobrado cf 1

suíte + 3 qtos,
2 salas, coz.,

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

115.000,00
,

ou R$
70.000,00 +

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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irPABX

C.Õd. U67 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05
,

quartos edemais dependo Com

05 vagas degaragem.
R$ 300.000,00-

aceitatroca por apto menorvalor.

cód. 1173 - Santa Luzia

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 2063 - Apto Ed. Vila Nova -

03 qtos e demais dependencias.
R$ 50.870,00 - Entrada de R$
25.000,00 +Finan. 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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

liirassol
IMÓVEIS

371-7931
E-mail-girassolimoveis@terra.com.b.r

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 Lot.

Corupá - R$ 40.000,00
Cód. 3119 - 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

SAO LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

234,00m2, 4 BWG, piso superior com 270,00m2,
, 4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, coz. 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$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70,000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de ltajubá, Barra Velha até R$ 50,000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20,000,00.

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

com 24,00m2, murada, Rua Augusto Germano J,

Hanemann, nO 109 - R$ 45,000,00 .: negociavel,
aceitá contra proposta.

........................................................
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-

-

•

376-0015
barrasul@netuno.com.br

BARRA O - sobrado serru-aca a o 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
superior 96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

social, Rua 522 s/Nome, R$ 70.000,00- aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO-casa alvo c/217 ,00m2 com laje, terreno
c/600,OOm2(18x33), uma suite com closet,mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, coz. sala, deTV, despensa, salão de festasc/
churrasqueira e BWC, garagem para dois carros, piso de ardósia,
cerânico, eqíosc/capê,murada, l\JaJoãoCarlos Stein, 1237, R$
85.000,00quitadaouR$ 68.000,00mais 203 presta;:õesdeR$
226,89, naCEF, cujo saldode\€dornestadataédeR$17.ooo,00
-aceitacasaaté R$ 40.000,00, desde que oteJTenotenhamais de
1.ooo,00m2

• • • •

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do SulI SC

vilson@parcimoveis.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

LOCAÇÃO
CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

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

CASA DE MADEIRA - c/ 3 quartos e

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

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Rua Ângelo Júlio

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

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

CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quartos e

demais dependências. Vila Rau. R$
180,00

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Vila Lenzi. R$
380,00

CASA EM ALVENARIA - c/ 3 quartos e

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

-

RIO CERRO·II - Chácara com 70.000,00m2
(70xl000), casa alvenaria com 345,00m2, 4qtos,
2BWC, copa, coz.garagern dois carros, lavanderia,
churrasqueira, forno à lenha, mais outra casa em

madeira com dois qtos, sala, cozo BWC, garagem,
mais dois ranchos um com 21,00m2 e outro com

15,00m2, 3lagoas, terreno c/cachoeíra 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

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria com laje,
150,00m2, terreno c/334,12m2, 1 suite mais três
qtos, sala, copa, coz. BWC social, garagem para -

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

Fone 371-2357

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, c/123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de R$
53.000,00 e assumir parcelas de

R$ 1.050,00 corrigidas pelo Cub._

Res. Phoenix - Apto 102, c/ suíte
+ 2 qtos e demais dep., Rua Barão
Rio Branco, 2 vagas de gar., s/
acabamento. R$ 107.000;00.

,

ED. Argus - c/ suíte + 2 qtos, e

demais dep. - semi-mobiliado - bom
acabamento. Rua Jorge Lacerda,
270 .. R$ 100.000,00

Casa na Barra do Rio Molha em

alvenaria, c/ suíte + 2 qtos, sal á
de estar/jantar, escritório e

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

800m2, com frente p/ 2 ruas.

, Valor R$ 175.000,00

TERRENO �O
CONDOMíNIO
AZALÉIAS -

c/ 650m2•
R$ 38.000,00

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

garagem. R$ 45.000,00

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

l.eopoldq, 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/ tirn
comercial- Rua MaxWilhen, 901,
c/260m2 e terreno c/ 680m'2.
R$ 170.000,00

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

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

Residência Nova no bairro Vila
.

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

Terreno com 504m2. R: Maria f.
Gerent Klein. Prox. Salão União
Vila Lenzi. R$ 16.500,00

LOCAÇÃO CQMERCIAL
Rua Pref. Waldemar Grubba, 5070, (próx. Portal). R$ 1.000,00

ALUGA

ED. AMARANTHUS

(próx. Justiça
Federal) - Rua Adolfo

sacant, 36, apto c/
suíte master + 2

qtos e demais dep.,
2 vagas de garagem.

R$1.200,00

� VILA RAU - sobrado
germinado c/
'2qtos, COZ., bwc.
Rua Conrado
Edmann, 1.44,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175

parco R$119,67 cf
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.

.. ' :, • • •

, I

r-----------

I
LOCAÇÃO RESIDENCIAL 1

,

I
I' Ed. Aster - 2qtos /2wc e demais dep. R$ 380,00 I
I' Ed. Alberto Marangoni - 2qtos / 2wc e demais
dep. R$ 380,00 I
I' Rio Molha - casa alvenaria" rua Adolfo Puttjer, I

I I

409, c/ 04 quartos e demais dep. R$ 450,00
I' Vila Lenzi - apto, rua Antonio Carlos Ferreira, I I

1950, c/ 02 quartos e demais dep. R$ 290,00. ,I
, Ed. Phoenix - Centro - R. Barão do Rio Branco, I
1480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos e demais dep'l ' I
A partir de R$ 600,00.
I, Ed. Schiochet - R. Barão do Rio Branco, Apto cf I
,01 suite + 2 qtos e demais dep. R$ 450,00 I, . Vila Lenzi - apto Rua Antonio Carlos Ferreira,
1950, c/l qto, s/ garagem. RS 220,00 I '

I, Ed. Carvalho - Rua Exp. Gumercindo da Silva,
555, c/ suite + 2 qtos, dep. empregada. R$ 450,00 I,

" Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) - Rua I
I
Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos e

demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de R$I
'1.100,00

-

I, Casa alv. (João Pessoa) - Rua Manoel Francisco

I da Costa, 2533, cz s qtos e demais dep. R$ 330,00 I •

I' Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A. Hruschka,
471, c/l suíte c/hidro. + 2 qtos e demais dep. R$I
1470,00

-

I
I' Ed. Prímula (Vila Nova) - Rua Arthur Gumz, 475, ,

apto c/l qto e demais dep. R$ 300,00 I "

I' Ed. Magnólia (Centro) - Rua Pe. Pedro Francken, I174, apto c/ suíte + 1 qto e demais dep. RS 420,00

,
LOCAÇÃO COMERCIAL

I
"

I, Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - salas, c] I
140m', 1· andar - R$ 400,00

'

I
I, Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - salas, c]
40m', 2· andar - R$ 350,00 I
I, Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, Ic/55m' - R$ 300,00
I' Ed. Hortência - H. José Emendoerfer, 1549 -li
sala térrea - 36m' - R$ 200,00

'

I, Ed, Tower Center - salas de 101m' a 138m', cf I
I garagem. R$'400,00 a R$ 600,00 I
, Centro comerctat - R, Mal. Deodoro, 1594-

I salas diversas, c/32m' cada. R$ 280,00/250,00 I
I' Loja térrea - R. Preso Epitácio Pessoa, c/23om'l

- R$ 1.900,00

I' Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, de 301
a 48m'. R$ 300,00 a R$ 470,00 II, Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de

I futebol). R$ 220,00 I
I' Corupá

- sala comercial c/220m'. R: Roberto

I
'

Seidel, 1217. R$1.000,00

I VENDAS RESIDENCIAIS I '

I' Centro - Casa é/164m'. Terr�no c/900m' - R·I
I
Mal. Deodoro - R$ 2U.000,00 (próp. p/ comercial), IAceito parte pgto, 1 apto central, 3 qtos

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

- c/200m' de área consto c/ suíte + 2 qtos e,demais dep. - R$130.000,00

I' Apto, 1 quarto, sala, coz., área de serviço. R: I I

Jorge Lacerda,169. R$ 32.000,00
I' Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m' (suíte + 31
I
qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00 I• Casa em alv., c/2 qtos e demais dep. - Três Rios

I do Sul. R$35.000,00, I
'Amizade - Casa nova, alvenaria, c/ suíte, 2 qtos,

I sala estar, copa/cozínna, lavanderia, garagem,l
I Aceita finan. bancário. R$ 78.000,00 I •

'Vila Lenzi - casa nova, alvenaria. R$ 58.000,00

I' Apto na Rua Bahia, alto c/ suíte + 2 quartos e I
I
dernais dependências (sacada c/ churrasqueira), IR$62.000�00.
I' Cond. Res.das Azalêias, terreno c/ 677m'. R$I
38.000,00 I',casa c/ suíte + 2 qtos, demaisdep., piscina, salão

I de festas, terreno c/800m', Rua Adilio Esbardelathi, I
97. R$175.000,00

" Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., terreno cf I
168om" Rua MaxWilhelm, 901. R$180.000,00 I
, ,VENDAS TERRENOS I '

'Terreno em Ubatuba- Praia Grande, c/49om'-R$118.000,00
I' Terreno-R. Pe. Aluísio Boeing- Barra do Rio Cerro I

- c/3.500m' - R$125.000,00
I' Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/ 450m' I
-R$35.000,00 I" Terreno em Guaramirim, local nobre para residên- I

,cia, R$22.000,00 'I :

,'Terreno c/786m' no Cond. Azaléia-RS 58.000,00 I
I CORUPÁ ,
, Casa de madeira com 136m', 2 anos, 4 quartos,

I sala, cozinha, 1 bwc, Lgaragem, terreno com 800m'. I
'Bairro Isabel. R$ 38.000,00 I, Casa de alvenaria com 282m', sendo suíte, 3

, quartos e demais dependências. Bairro Centro. RS ,
145.000,00 (Aceita imóvel em Jaraguá)' II 'Casa de alvenaria com 200m', sendo 3 quartos, 2

I bwc, 1 vaga de garagem, terreno com 360m'. Bairro I I

Sernlnárlo, R$90.000,00 .JL ,_,_-

• ,
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Imobiliária MenegoHi Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-J

{{�
Associac;ãodasImobiliárias
., deJaraguádoSul

•

MENEGOm (47) 371-0031 RuaBarãodoRioBranco,545-Centro
ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

•

I ==VENDA== 5425 SOBRADO - VIEIRAS R. VALMOR ROLANDO MULLER, 403
SOBRADO COM 06 QUARTOS, 02 SALAS, COPA, COZINHA, 02 BANHEIROS,
LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 CARROS E ESPAÇO PARA COLOCAR

PISCINA. TERRENO:364,00M2 ( 14,00 X 26,00) Área do terreno 364.00 m2

Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço venda: 65,000.00

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

Preço venda: 35,000.00

==VENDA== 5359 TERRENO - AMIZADE - RUA 812 - LOTE Q.134- LOTE DE

450,00M2 MEDINDO 15 X 30M - Área do terreno 450.00 m2 Preço venda:
30,000.00

==VENDA== 5417 TERRENO - AMIZADE - RUA N; 1116· TERRENO 15 X 30

=450M2 LOCALIZADO NA RUA N; 1116 LOTEAMENTO VERSALHES IV LOTE N;
138. BAIRRO AMIZADE. Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 25,000.00

==VENDA== 5432 TERRENO'
ILHA DA RGUEIRA
RUA 798
TERRENO ÁREA TOTAL

430,10M2 MEDINDO 17,00X
25,30 PROXIMO DA METALNOX,
ANTES DO SALÃO VITÓRIA
Área do terreno. 430.10 m2

Preço venda: 23,000.00 ,

•

•

==VENDA== 5335 TERRENO - JARAGUA 99 - RUA 1057 - ESQUINA COM

1053· VENDE-SE LOTE DE ESQUINA 336,76 M2 - OU TROCA·SE POR

AUTOMÓVEL FRENTE 17,42METROS - Área do terreno 336.76 m2

Preço venda: 11,.000.00

==VENDA== 5368 TERRENO - GUARAMIRIM - R. JOÃO SOTER CORREA
TERRENO COM 8.020,35M2 (32,08 X 250,00) EM GUARAMIRIM
Área do terreno 8,020.35 m2 Preço venda: 22,000.00

•

==VENDA== 5420 TERRENO- AGUA VERDE- RUA ERWINO MENEGOTII
TERRENO COM 3476,02 M2 FAZENDO FRENTE DE 15,74M.
OBS; TERRENO INREGULAR NASUA FORMA GEOMÉTRICA.
Área do terreno 3,476.02 m2 Preço venda: 165,000.00

•

==VENDA== 5309 TERRENO
TERRENO BARRA DO RIO
MOLHA - RUA ANTONIO ADOLFO
EMMENDOERFER- VENDE-SE UM
LINDO SíTIO COM 76.200,00 M2
SENDO 100 METROS LARGURA
.LOCALlZADO APENAS A 6KM DO
CENTRO COM NASCENTES,
PASTAGEM, TAMBÉM COM ENERGIA
ELÉTRICA E TELEFONE, ACESSO
EXCELENTE APENAS 300METROS
DE ESTRADA COM MACADAME O
RESTb É ASFALTO, VENHA
CONFERIR ....
Área do terreno 76,200.00 m2 Preço
venda: 45,000.00

•

•
o
O
::o
O
O
O
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o Edifício: .
..

: * 01' PAVIMENTOS COM ELEVADOR

.

* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* �2 SALÕES DE fESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND

.

: * PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* PROl AO CLUBE AI BAEPENDI

Proleto: Ana Heloísa Pfitzer Wolf

CHãve ••Y· ,

•• WOLFEPAR
Vendas: 275-1594

.

Empreendimentos e Participações Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370-7698. (proprietário)

ALUGA-SE - quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 370-
3561 el proprietária.

PRECISA-SE - de casa pI alugar
na Barra ou Jaraguá Esquerdo.
No valor até R$ 300,00. Tratar:
372-7929 após 13hs.

SÃO PAULO -troca-se, casa de

alv. el 120m2, por casa em

Jaraguá, Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 el Ademar.

COMPRA-SE - casa de madeira,
pI se tirar do local. Que esteja
em bom estado. Tratar: 372-

2317 ou 376-1750.

SCHROEDER - vende-se, em

alv., el 2 terrenos e 8 cômodos.
R$ 17.000,00. Tratar: 275�
1226 ou 9952-2746 el João
ou Suely. (proprietário)

MASSARANDUBA - vende-se,
de alv., el 160m2 de área
eonstruida. Toda mobiliada.
Tratar: 379-1719 el Marisa.
(proprietário)

• 'tIIfIII- •

'ImOVeIS UBATUBA - vende-se ou

troca-se por uma em Jaraguá
do Sul. Tratar: 275-2130 ou

PENSÃO - aluga-se, qto e eoz.

mobiliado no Rio Molha. Tratar:

FabrlClldo nu BUIS,il

CUoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS

Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes.

.sc:éniC ALlZÉ 1.6 -16V

Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

Taxa Para toda linha Renaul'tI'

I

ITAJAi
348·8460

JOINVILLE
435·3700

BLUMENAU
322· 8800

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃ,O

DEJARAGUA1

Roy�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec�972- Centro .

FONE: (41)275-3070
CONSTRuSeL b

"Inovando Conceitos de Vida" �
9112-0509 el Carlos.

(proprietário)
(proprietário)

VILA LALAU - vende-se, mista,
el garagem, el 136m2, R:
Friedrich Willian Sonnenhohl,
370. R$ 50.000,00. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

VENDE-SE - casa el 108m2 e

terreno el 688m2• R$
45.000,00. Aceito carro ou

caminhão até R$ 20.000,00.
Tratar: 370-1823 el Ilson.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉ"NICAuzÉ E

C'LIO AUrHENrlQUE t.o iw
Melhores Com pras 2003
emsu•• Categoria s,

Vale do Ita] ai e Litoral Norte - �C

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

"'dm[Hij'iM
RENAIJU"

ee tI� 13�a de.Juros. de D% ac mês para toda-Unha Runault li váHdu até 30 f 06/2003. Fln<ltlclam",n!ü C�G (Crédito Oàotc so CCln'lôLJll1idor) com enneía d€ 6(1% covacr elo veiculo + saldo II,nanci.ado em'! � vêzee semjuros + IOF. Finam:jam�nio Renauã 3Ir,r"':'3 da ela, de Crédl<:l, Hnanctamsnto e tnv ...sümeutc R(Jn:H�i do Brasü.Tacr de abertura de
(;) não nciusa. ,Credito suleuo a anâuse e �1)f()'l<lÇ30 de cnoastro. Gon,jiç{}.,�s Y311das 11:1 data de pUhlltilÇ;10 oeste arunc!c ou ..nquentc cwerem "'S estoques. (2) Preço para,p:l{larMnto à vista eou com I) nneutarrento 3qul PIOp(,Slo do t<JMO R>.!,n<llJ!t eno Allth",,,!!que 2 portas 1.0 BV 2001'2004 sem AlI' Bag D�plo, cor s6l1daT.s80l opcl.onals._Preço

lsição do vetcuo pela Internei. com nete Incluso pata todo i) Br aslt A pmtura metálca S81'<1 ocr�cii1a ao I�reço dr) vetcuto. � 3) Preço �'3rJ oacarrentc ;3 �'!3t3 e/ou cem o flnanciament?3Qui preposto ,j� Reuault Sc�niç 1.6 t6V 2003J2003. conoções vâtdas até 3010612003 ou enquanto durarem os estoques-. Para maiores tntormaçõee,
"oncesSionàna Renautt F ctos para fins publicnarios. Alguns itens mestrados e/cu mencionados neste rnaterts! publicitalio são opcionais e/ou reterem-se a versões especificas. A Renaut do Brasil reserva-se ao dlroalto de' alterar as especjk ações desses vefcutcs sem avise prévc. ns velcucs Penauâ estão em conformaado:: com o PROCONVE,
l.ontro!e de Pomção do Ar porveicuros -:u�omotl)res, Cintos rte segurJnp em ccrumto com Alr Bags savam vidas.
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Futuro entrega o segundo
edifício no ano de 2003
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5232 - JARAGUÁ ESQUERDO -

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

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

,Terreno cl S96,00m2 -

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

Ref. 5264-
Amizade

Lot. Blumengarten II -

Casa alv. em fase final de
construção cf 138,22m2 -

suíte + 02 dorm - Terreno
cf 346,50m2 (14 x 24,75)

R$89.000,OO

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

bwe + quitnet cl 54,00m2 +

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

�. 5302 - AMIZADE - Casa alv.
ci 176,79 - 04 dorm - bwc +
edlcola nos fundos cf 03 dorm -

bwc - Terreno ct 450,00m2 -

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

Parcela R$546,00 ao mês - HSBC

Creci 1749-J

CORREIO DO POVO 3

-U;'.

4322 - CENTRO - Ed. Best Place -

Apto. em fase de construção cl
350m' - 1 suíte master, 1 suíte,

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

aó mês - variação CUB

(sem acabamento)

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

5283 - NOVA BRASÍLIA - Casa
alv. cl 355m' - suíte el closet +
4 dorm., bwe, dep. empregada,
terreno cf 1.509m', 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 - bwe - Terreno el 722,00m2
- R$58.000,00

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

(18 x 2S) - R$35.000,00

2499 - BARRA DO RIO CERRQ -

Terreno el 350,00m2 (14x25) -

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

5236 - AMIZADE -sobrado el
282,35m', 1 suite el closet
mobiliado e hidro dupla + 3

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

Ret. 2531 - Vila Lenzi - Terreno cl
420,00m2 (14 x 30) - R$27.000,00

5180-JARAGUÁESQUERDO
Sobrado el 346,00m2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwc -

Terreno c/- 826,00m2 -

R$340.000,00

Ret. 5303 - Vila Lenzi - Casa alv. el
160,00m2 - 03 dorm - bwe - piscina

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

R$110.000,OO

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

dorm - 02 bwe - de. empregada -

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

R$145.000,00

REF. 2525 - ESTRADA NOVA - Terreno
el 565,16rn2 (17,72m frente I
17,00m fundos I 30,75m laterais) -

R$34.000,00

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

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

.
R$63.000,00
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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 017 - SÃO LUIZ - RESIDE;NCIA em alvenaria medindo
180,00m2 -1 suite, 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, área de festas,
garagem - terreno medindo 1.094,OOm2 - Rua: Amazonas - Valor
R$150.000,00

,

COO 027 - LENZI - RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem - Valor R$
60.000,00

COO 063 - NOVA BRASIUA - RESIDENCIA em alvenaria com
1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço, garagem, sala comercial- Valor R$ 100.000,00

COO 113- VILA NOVA- RESIDENCIA em alvenaria-1 suíte, 3
quartos, 3 banheiros, 3 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 vagas de
garagem, dispensa, escritório - Valor R$130.000,00

COO 117 - LENZI- TERRENO COMERCIAL de esquinamedindo
2.716,00m2 -com 65 metros de frente para a rua Vénâncio da Silva
Porto - Valor R$ 110.000,00

COO 129 - RAU - RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, terreno todo murado
pertazendo 2 esquinas- Valor R$ 75.000,00

COO 131 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria próximo ao
FORUM medindo 235,00m2 - 3 quartos, 3 banheiro, sala, escritório,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas com churrasqueira
Valor R$120.000,00

COO 134 - LENZI- TERRENO de esquinamedindo 442,28m2-
Valor R$17.500,00

COO 157 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria medindo
191 ,00m2 -1 suíte, 2 quartos, demais dependências, ficam moveis
embutidos's- Valor R$130.000,00

COO 200�- MOLHA - RESIDENCIA - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem, casa de madeira nos fundos - Valor
R$ 45.000,00

COO 201 - CENTRO - PONTO - lanchonete completa com

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

COO 204 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 450,00m2 - Valor
R$ 20.000,00

.

COO 385 -JARAGUA ESQUERDO - TERRENO na rua Bahia medindo
700,00m2 - Valor R$ 38.000,00

COO 386 - BARRA - SOBRADO medindo 200,00m2 - inacabado - 3
quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha, lavanderia, garagem - Valor R$
75.000,00

COO 387 -' CENTRO - TERRENO COMERCIAL com frente para a

rua João Marcatto, próximo ao Colégio São Luiz - R$ 110.000,00

COO 388 - PiÇARRAS - APARTAMEN10 de frente para o mar -

mobiliado - 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros, ampla cozinha, dispensa,
sala de jantar, sala de TV, sacada, garagem - a 20,00m do mar - Valor
R$ 80.000,00

COO 391 - CENTRO - PRÉDIO COMERCIAL medindo 763,30m2
Valor R$ 230.000,00.

COO 392 - MANSO - CHÁCARA medindo'222.500,00m2 com 250,00m
de frente para a estrada geral- Valor R$ 70.000,00

COO 394 - VILA NOVA - 2 RESIDENCIAS em alvenaria medindo
175,00m2 + 50,00m2 e 1 residência emmadeira medindo 110,00m2
- Valor R$ 200.000,00

.

COD312-SÃO LUIZ-GALPÃO - 2 Gaipões, 6 banheiros, apartamento,
garagem, escritório, 2 salas - Valor R$150.000,00

COO 313 - NEREU - AUTODROMO DE JARAGUÁ DO SUL - Área
total medindo 232.307,00m2 - pista'profissional de corrida na terra
galpões - apartamento - portaria - Valor R$ 350.000,00

COD315-JOÃO PESSOA-ÁREA DE TERRA medind04.658�65m2
- com 37,50m de frente para o Rodovia - Ao lado do Motel Mistérios -

Valor R$130.000,00

'COO 316 - BARRA - TERRENO COMERCIAL na Rua Pastor Alberto
Schneider- medindo 825,80m2 - Próximo a Tritec - Valor R$ 35.000,00

COO 435 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria, 4
quartos, 2 salas, área de festas, garagem, cozinha, lavanderia
dispensa, 2 banheiros, escritório, área de serviço aberta, portão
eletrônico - Valor R$ 75.000,00

COO 436 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria 3
quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -falia
terminar - Valor R$ 50.000,00

COO 438 - NOVA BRASILlA - SOBRADO COMERCIAL E
RESIDENCIAL - 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro - Valor R$190.000,00

COO 439 - VILA LENZI - SOBRADO E RESIDENCIA
Sobrado com 4 quartos, e demais dependências e Residência
com 2 quartos e demais dependências - Valor R$160.000,OO

COO 440 - TRES RIOS DO NORTE - RESIDENCIA em
alvenaria com 5 quartos, 2 sala, 2 cozinhas, 2 lavanderia, 2
banheiros, garagem - Valor R$ 37.000,00

COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo
139.314;00m2 - com residência com suíte rústica - 2 lagoas - rio com
cachoeiras - 4,000 palmeiras real de 3 anos - 1 �OOO eucaliptos de 20
anos - rancho - galpão - Valor R$ 100.000,00

COO 320. - JOÃO PESSOA - TERRENO medindo 870,97m2 - Valor
R$12.000,00

I

COO 321 - GUARAMIRIM - ÁREA DE TERRA medindo 26.180,00m2
- com 56,00 metros de frente para BR 280 - Próximo a FAMEG - Valor
R$ 280.000,00,

COO 322 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA 1 suíte, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, escritório - Valor R$
120.000,00 •

COD� 324 - MOLHA - CHÁCARA - medindo 3.500,00M2 -A cinco
minutos do centro com ruas 100% asfaltadas - área toda escriturada -

2 lagoas com peixes - rancho - jardim - portão eletrônico - residência'
com 4 quartos, sala, cozinha, garagem - terreno murado - pomar -

portão eletrônico - Valor R$ 110.000,00 - Aceita-se outro imóvel de
menor valor

COO 441 - TRES RIOS DO NORTE - RESIDENCIA com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia, banheiro - Valor R$16.0OD,OO

COO 444 - VILA NOVA - RESIDENCIA em madeira - Valor
R$ 45.000,00

COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA EM ALTO.
PADRÃO 364,OOM2 -1 suíte, 2 quartos, sala em dois ambientes,
cozinha, lavanderia, área de festas, adega, banheiro, lavabo,
piscina, 2 vagas de garagem -Valor R$ 230.000,00

COO 447 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria-1 suíte,
2 quartos, 2 sala, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, área de festas,
2 vagas de garagem - Valor R$ 95.0000,0.0

COO 448 - VILA NOVA - RESIDENCIA MOBILIADA -1 suíte
mobiliada, 2 quartos, cozinha mobiliada, copa, sala, banheiro,
área de festa, 2 vagas de garagem lavanderia, dispensa - Valor
R$ 90.000,00

COO 450 - VILA LENZI - 2 RESIDENCIAS - 1 Residência
mista com 5 quartos e 1 residência mista com 3 quartos - Valor
R$ 65.000,00

COO 451 - FIGUEIRA - CHACARA - com residência rústica
em alvenaria com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, galpão, 2 lagoas com peixes, cachoeira,
pontes, ruas internas, trilhas, pomar, documentos em ordem
medindo 15.000,00m2 - com asfalto até a entrada - Valor R$
210.000,00

COO 452 - BARRA - RESIDENCIA em alvenaria faltando
acabamento, 2 quartos, sala cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 45.000,00

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO medindo 285,OOm2
-1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros,
2 garagens - Valor R$135.000,00

COO 454 - PRAIA DE PICARRAS - RESIDENCIA em

alvenaria -1 suíte; 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2
banheiros, 2 vagas de garagem, área de festas, dependência de

empregada - Valor R$ 150.000,00

COO 455 - PRAIA DE ITAJUBA - LANCHONETE - instalação
completa para lanchonete na rua principal da praia - Valor R$
25.000,00

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, sala
em dois ambientes com sacada, cozinha, 'lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 55.000,00

COO 458 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1

suíte, 2 quartos, sala em dois níveis, lavabo, banheiro, copa,
lavanderia, 2 vagas de garagem - Valor R$ 150.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria -1 suite,
3 quartos, 2 salas, copa, cozinha mobiliada, lavanderia, 2

banheiros, 2 vagas de garagem, piscina, área de festas com

churrasqueira e sacada, dispensa, dep. de empregada - Valor

R$140.00o.,00

COO 395 - CORUPA - RESIDENCIA em alvenaria - 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Rural- R$19.000,00

COO 396 - CORUPA - RESIDENCIA em construção com terreno de
900,00m2 - Rural- Valor R$12.000,00

COO 397 - ESTRADA NOVA - TERRENO de esquina medindo
565,00m2 - próximo ao Mercado Brasão - Valor R$ 35.000,00

COO 398 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 230,00m2 - suíte com closet, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, 2 garagens - Valor R$ 85.000,00

COO 399 - MASSARANDUBA - POUSADA - apartamentos
mobiliados, cozinhas. restaurante, canchas de bocha, campo de futebol,
lagoas, estacionamento para 100 veículos, piscinas, áreas de
churrasqueiras - Valor R$ 400.000,00.

COO 400 - FIGUEIRA - TERRENO medindo aproximadamente
1 ,000,00m2 - Valor R$ 20..000,00

COO 402 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiros, área de festas, mini
piscina - AGUAS CLARAS - Valor R$ 65.000,00.

COO 400 - VILA NOVA - TERRENO COMERCIAL com 45,00m de
frente paraOlívio Brugnago e 38,00m de frente para a25 de Julho- Valor
R$ 250.000,00

COO 325 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA - 1 suíte, 5 quartos, 3
cozinhas, 2lavanderias, 2 garagens, 3 dispensas, 2 salas, área de festas
- Valor R$120.00D,00

.

COO 326 - BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 5.697,90m2 -

residência nova em alvenaria, 1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, área de festas, 2 garagens, lagoa - com 50,00m
de frente para a rua BertaWeege - Valor R$ 400.000,00

COO 327 - NER'EU - RESIDENCIA em alvenaria medindo 80,00m2-
3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
25.000,00

COO 208 - LENZI - PONTO - Locadora de vídeo completa em

funcionamento, locação de games - Valor R$ 20.000,00 <' COO 339 - BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 16.000,00m2 - área
industrial- Valor R$120.000,00

COI} 216 - FIGUEIRA - TERRENO INDUSTRIAL - área de
terra medindo 17.000,00m2 ideal para qualquer tipo de industriá ou
comercio na Rua José Teodoro Ribeiro - Valor R$ 300.000,00

COO 342 - CHICO DE PAULO - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área de festas, terreno medindo
3.500,00m2- Valor R$110.000,00

COO 344 - FIGUEIRA - RESIDENclA em alvenaria, 1 suíte, 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, garagem - Valor R$
96.000,00

COO 408 - TERRENO no loteamento Raios de Sol-Jaraguá 99 - Valor
R$ 10.000,00

COO 411 - VILA NOVA - SOBRADO medindo 206,OOm2 - suíte com

hidra, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala intima, copa, sala de estar,
banheiro, lavanderia, 2 vagas de garagem, cozinha - Valor R$180.000,00

COO 412 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria - 3 quartos, sala,
copa, dispensa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
110.000,00

COD413 - SAM PIERO - SOBRADO com 1 suíte, 2 quartos, 2 sacadas,
2 sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo.espaço para piscina
e jardim - Valor R$ 140.000,00

COO 414 - LOCADORA DE VIDEO � Próximo ao Fórum - Valor R$
20.000,00

.

.

COO 417 - RESTAURANTE BREGA KILO - pronto para trabalhar
Valor R$ 35.000,00

COO 418 - JOÃO PESSOA - RESIDENCIA medindo 230,00m� com 1
suíte com closet mobiliado, 2 quartos, cozinha mobiliada, sala de estar,
copa, área de lestas, escritório, 2 banheiros, dep. de empregada, 2 vagas
de garagem - Valor R$110.000,00

COO 419 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suíte, 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,' banheiro, dispensa, 2 vagas de
garagem, área de festas, escritório, dispensa, deposito - Valor R$
85.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo 208,00m2, 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens - Valor
R$ 85.000,00

COO 421 - TRES 'RIOS - CHACARA - Área de terra medindo
aproximadamente 320.000,OOm2, contendo 3 lagoas com

aproximadamente 8.000,00m2 de lamina d'água divididos entre si,
com varias espécies de peixes, acesso em toda a área, galpão rústico
medindo 900,00m2 de área coberta, inacabado, residência em
alvenaria medindo 440,OOm2 também inacabada, quiosque com

churrasqueira na beira da lagoa principal, varias nascentes dentro da
propriedade com águas límpidas e abundantes, diversas árvores
trutüeras nas margens das lagoas e. adjacências, áreas de

preservação natural conservadas ecologicamente, 75% de área
aproveitável e em colinas, 20.000 pés de bananas produzindo, áreas
de montanhas de preservação permanentes, €'Spaço para
estacionamento já na entrada da propriedade, local ideal para
cavalgadas, trilhas ecológicas, eco turismo, parque de lazer, distante
10 km do centro de Jaraguá do Sul (aproximadamente 15 minutos),
documentação totalmente liberada (área rural),

COI? 424 - BARRA - TERRENO COMERCIAL com 16,40m para a
rua Angelo Rubini - Valor R$ 28.000,00

COO 426 - BARRA - TERRENO COMERCIAL medindo 3.726,OOm2
- Valor R$ 230.000,00

COO 427 - LENZI - TERRENO COMERCIAL medindo 525,00m2
com residência mista e sala comercial .,Valor R$ 80.000,00

COO 428 - CENTRO � TERRENO COMERCIAL de-esquina medindo
942,00m2, na rua Epitácio Pessoa

COO 224 - CZERNIEWZCI - TERRENO COMERCIAL medindo
480,00m2 - galpão medindo 70,OOm2 de esquina - próximo à ponte
- Valor R$ 70.000,00

COO 230 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL no centro da
cidade 'medindo 1 ,300,00m2 - Valor R$ 350.000,00

COO 251 - NOVA BRASILlA - TERRENO medindo 470,00m2-
excelente localização - Valor R$ 42.000,00

COO 263 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 1 0.500,00m2 -

residência antiga - Valor R$ 300.000,00

COO 266 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 4000,00m2 - R$
12.000,00

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suíte com
closet e hidra, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$120.DDO,00

COO 348 - BARRA - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 60.000,00

COO 349 - LENZI - TERRENO COMERCIAL de esquina medindo
3� 176,50m2 de frente para a rua Venãncio da Silva Porto - Próximo a

WEG I - Valor R$ 65.000,00

COO 350 - ÁGUA VERDE - TERRENO medindo 468,00m2 - em
frente ao Shopp Club - Valor R$18.000,00

COO 351 - NOVA BRASILIA - APARTAMÉNTO - Edifício Mathedi -

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

COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos, sala
intima, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, escritório, dispensa,
lavanderia, dep. de empregada, área de festas, aquecimento a gás,
3 garagens, muros de pedras, calçamento interno, massa corrida
- Valor R$ 100.00.0,00 (troca-se)

COO 274 - FIGUEIRA - CHÁCARA medindo 50,000m2 - com
excelente residência, lagoas, estrada, muro- Valor R$150.000,00

COO 279 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 1 0.500,00m2 -

galpão novo próprio para qualquer tipo de comercio - residência
em alvenaria - Valor R$ 270.0.00,00

COO 280 - RAU - TERRENO medindo 450,00m2 - próximo à
faculdade - pronto para construir - Valor R$ 25.000,00

COO 281 - GUARAMIRIM - CHÁCARA medindo 63�000,00m2
- área de festas com churrasqueira e piscina Próximo a FAMEG
- Valor R$120.000,00

COO 284-JARAGUÁ ESQUERDO - RESIDENCIA em alvenaria
- terreno com duas frentes, sendo uma para rua: João Januário
Ayroso - Valor R$ 50.000,00

COO 291 - CENTRO - TERRENO medindo 20X35 - 700,00m2-
Próximo a Fiat Javel- Valor RS 350.000,00

COO 294 - VILA NOVA - APARTAMENTO - Edifício Morada do
801- 1 suíte, 2 quartos, 'sala, copa/cozinha, lavanderia, banheiro,
sacada com churrasqueira, garagem - Valor R$ 100.000,00

COO 353 - VILA NOVA - TERRENOS excelentes próximo à igreja
Rainha da Paz - Valores a partir de RS 38.000,00

COO 354 - NOVA BRASIUA - TERRENO medindo 800,00m2 na rua

José Emmendoerter - Valor R$ 50.000,00

COO 358 - FIGUEIRA - ÁREA DE TERRA medindo 38.000,00m2 -

Valor R$ 200.000,00

COO 359 - LALAU - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos, dep. de
empregada, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem'
- Valor R$11 0.000,00

'

COO 360 - CENTRO - RESIDENCIA com 3 quartos, 2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 90.000,00

COD·362 - GUARAMIRIM - SOBRADO com 1 suíte com hidro, 3
quartos, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, escritório, área
de festas - Valor R$130.000,00

COO 365 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO COM SALA
COMERCIAL - 4 quartos, sala, cozinha, 4 banheiros, varanda, 2
telefones, terreno todo murado - Valor R$ 58.000,00

COO 368 - LALAU '- RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte, 3 quartos,
2 banheiros, lavanderia, copa, cozinha - Valor R$ 46.000,00

COO 369 - PR�IA DE ITAJUBA - TERRENO medindo 300,00m2 -

Valor R$ 7.000,00

COO 374 - BALNEARIO CAMBORIÚ - COBERTURA DUPLEX
COM VISTA PARA O MAR - Suíte completa com sacada é vista para
o mar, 3 quartos, banheiro, lavabo, sala de estar, sala, de jantar, dep. de
empregada com banheiro, área de festas com churrasqueira e sacada
- Valor R$ 220.000,00

COO 375 - SCHROEDER - TERRENO medindo 3.750,00m2 - atrás
de Marisol- Valor R$15.000,00

COO 3n - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA medindo 200,00m2 - 4
quartos, 'sala, copa/cozinha, lavanderia, 3 banheiros (falta terminar 1),
dispensa, área de festas, garagem, área. livre - Valor R$ 105.0.00,00

COO 380 - CENTRO - COBERTURA DUPLEX COM PISCINA -

totalmente mobiliada, suíte com closet e hidro, sufte simples, 2 quartos,
dep. de empregada com banheiro, área de festas com piscina, 2 banheiros,
lavabo, 2 vagas de garagem - NEGOCIAVEL

COO 383 - BARRA - RESIDENCIA em madeira, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, dispensa, lavanderia, 2 garagens - edícula em
alvenaria com laje com cozinha, lavanderia, área aberta - R$ 30.000,00

COO 460 - BARRA - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - terreno todo
murado - Val.or R$ 45.000,00
COO 461 -SÃO LUIZ - RESIDENCIA NOVA -1 suíte, 2 quartos,
saia, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área de festas,
floreira, terreno todo murado - Valor R$ 95.000,00

COO 462 - MOLHA - 3 RESIDENCIAS - próximo à pre.feitura
- terreno medindo 1 ,500,00m2 - Valor R$120.000,OO

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 250,00m2, 1 suite, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, garagem, área de festas, dispensa,
dependência - Vator R$120.000,00

COO 466 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1

suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ll b.ooo,oO .

COO 467 - NEREU - RESIDENCIA em alvenaria - 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro. garagem - Valor R$
28.000,00

COO 468 - MOLHA - RESIDENCIA"em alvenaria - 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
28.000,00

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite,' 2 quartos, sala; copa, cozinha, lavander!a,
banheiro, garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira
- Valor R$ 85.000,00

CODI470 - CZERNIEWICZ - SOBRADO COMERCIAL E

RESIDENCIAL - sala comercial medindo 11 0,00m2 + apto
com 3 quartos, 3 banheiros, sala, copa, cozinha, la\tandena,
garagem - Valor R$170.000,00

COO 472 - NEREU - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suite, 2

quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha, dispensa, área ��festas com churrasqueira, dependência, jardim - Valor
100.000,00

COO 473 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1

suite, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiroRsSdispensa, escritório, área de festas, garagem - Valor
95.000,00

COO 296 - NOVA BRASILIA - ÁREA DE TERRA CENTRAL
medindo 3.726,62m2 - com três frentes para ruas comerciais, João
Planincheck - José Emendoerter - Amazonas - já separados 8
lotes comerciais ou residenciais -r Valor R$ 350.000,00

COO 297 - ARAQUARI - FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE
GADO - totalmente formada com todas as benfeitorias prontas e

pastagem - medindo 15�580,OOO,00m2 totalmente cercada - Valor
R$ 4.500.000,00

COO 302 - ANA PAULA - ResidênCia em alvenaria com 3 quartos
na Rua José Narloch - Valor R$ 35.000,00

\
COO 305 - RAU - Condomfnio Renascença - RESIDENCIA nova
de esquina em alvenaria medindo 164,00m2 - 1 suíte, 2 quartos,
sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de
garagem, área de festas, encanamento para aquecimento - Valor
R$ 95.000,00

COO 306 - SÃO LUIZ ., RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte, 2
quartos, 2 salas, cozinha. lavanderia, 2 banheiros, área de festas,
canil, garagem dispensa, escritório, dep. De empregada, jardim
Valor R$105.000,00

COO 310 -, CZERNIEWICZ - RESIDENCIA - Terreno medindo
3.648,00m2 de frente para a Rua: Roberto Ziemann - residência
mista, residência em alvenaria - Valor R$ 230.000,00

COO 429 - CENTRO - RESIDENCIAL OU COMERCIAL - Rua
domingos da Nova - ao lado da radio - Valor R$ 190.000,00

COO 430 - UBATUBA - TERRENO medindo 355,44m2 no loteamento
Jardim Morada do Sol- Valor R$ 15.000,00

COO 431 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos, 2
banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem- Valor R$ 50.000,00

COO 432 - CORUPA - RESIDENCIA em alvenaria, 4 quartos, 4 salas,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem, área coberta - Valor R$
80.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quitéria Tamanini Vieira Péres - Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89259-300 - Jaraguá do Sul - SC
Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
Escrivã(o) Judical; Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE LEILAO / PRAÇA J

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, 036.01.004774-9
Exequente: Chalé Imobiliária e Representações Ltda. .

Executado: Dirceu César Pacher
Hasta Púbtica.Local: Edificio do Fórum - Data(s): 23 de junho de 2003 e 08 de julho de 2003.
Horário(s): 13:30 horas. Descrição do(s) Bem(ns): o terreno situado nesta cidade, contendo a área de 525,00m2, constante do lote
nO 13, fazendo frente em 14,00ms com a rua 160 - Campo Alegre, coincidindo com o alinhamento de maio-fio, travessão dos
fundos em 14;00ms com terras de Dalmar Expansão Imobiliária Ltda., estrema do lado direito em 37,50ms com terras de
AlfonsoBortolini e pelo lado esquerdo em 37,50ms com o lote nO 15 de Loni Tomazelli, localizado no lado ímpar da rua 160 - Campo
Alegre, distante 307,00ms da esquina com a rua 10 - José Theodoro Ribeiro. Sobre o terreno encontra-se edificada uma casa de
alvenaria. Valor da avaliação: R$ 58.198,87 (28/02/2003). Onus: Recursos ou Pendências.
Por intermédio do presente, as partes, seus conjuges, se casados forem, e os eventuais interessados, ficam cientes de que, neste
Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como da realização da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s),
no local, data(s)e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuido(s) ao(s) bem(ns) será(ão) corrigidos monetariamente
até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não comparacendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens naum
alcançarem lanço superior ao da avaliação, serquír-se-á a sua alienação na Segunda data, pelo maior preço, desde que não se
oferte quantia vil. Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a 20(vinte) vezes o maior salário mínimo,
e, dispensada a publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação
(art. 686, inciso VI, e paragrafo 3°, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio
do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimentcide todos, partes e terceiros, foi
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 12 de maio de 2003.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 45 - VILA NOVA - Apto com 02
dormitórios. R$30.000,00 e assumir

parcelamento

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

C047 - RENASCENÇA - (aso com 01 suite,
02 dormitórios. R$120.000,00
;di.OO' .'"

r "" ,'J!I

J

REF36
CENTRO -

Ed_ Dono
Alzira;. com
01 SUITE, 02
DORM
.R$60.000,OO

2132 - JARAGUÁ ESQUERDO - Campo
Sarnpiero I, casa cf 127m2 e edícula de

70m2• R$1.15.000,00

REF 02 - CZERNIEW(CZ - (aso com

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

REF 21 - AMIZADE - Loteamento

8lumengorden. (aso com 01 suite, 02
dormitórios. R$90.000,00

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

REF 66-
CENTRO -

Ed, Izobelo .

(ontendo 01

suite,02
dorm.
R$69.000,OO

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

RÉF 44 - CAMPO SAMPlERO - (aso novo

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

REF32 - CENTRO
Ed. Florença· cl 1 dormitório.

R$43.000,OO

2:126· VtLA RAU· Rua Joaquim Nabuco,
casa cf 92m2 e terreno cf 300m2• R$

43.000,00

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

Você quer continuar morando com a sogra ???, Não,
então pense bem meu amigo, e aproveite para conferir

e comprar um lote da Imobiliária Garcia, país os
mesmos são todos legalizados, a documentação você
recebe toda em dia, e a infra-estrutura e a qualidade
dos lotes é indiscutível. Localizados nos Bairros Nereu
Ramos (Ribeirão Cavalo), Estrada Nova e Vila Rau em

Jaraguá, e o belissímo Loteamento Adelina em

Schroeder. Tudo com uma entrada + financiamento
corrigido pelo salário mlnirno,

E então, deixe sua sogra feliz, e desfrute de plena
tranquilidade vivendo em algo que realmente é seu.

Ligue já para o 275-0019 e reserve já o seu lote.

Imobiliária, Garcia, só está é campeã de verdade em

Jaraguá do Sul !!!

;.'*"�"'�'���._,������-"�'®,�'*";
�

1000 - NEREU RAMOS - Lot. Murara, c/386,00m'
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/480,60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot. Primavera, c! 469,35m'
1036 - ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno c! 21.331 ,16m'
1040· ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1041 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Felix Richert, 406,00m'
1045· NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391 ,00m'.
1046 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321 ,00m'.
1047 - GIARDINI LENZI- Terreno c! 637,70m'.
1048; NOVA BRASILlA - Rua José Emmendberfer, terreno c! 484,50m'.
�

2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa alv. c! 150m' - terreno de 450m'
aceita nego c! sala comI. no centro da cidade
2012 - CZERNIEWICZ - R. Antonio Gesser, 113, c! 160m' e terreno c! 450m' (aceita nego c! Apartamento)
2013 � NOVA BRASILlA -c/ área de 200m' - terreno c! 1200m', aceita apto menor valor.
2021 - JGUA·ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m'·
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, c! 155,00m'
2034 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, c! 326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa c/a7i50m'
2045 - GALPÃO COMERL - R: Antônio Carlos Ferreira c! 500m', terreno c! 121am'
aceita negociação
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c! 176m', terreno c! 450m'
2063 -ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c! 80m', terreno c/518m'. R. Campo Alegre.
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller· Casa Mista c! 130,00m' e terreno c/384,00m'.
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M..L Santana, sobrado c! 186m' e terreno c! 350m'
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c! 100m' e terreno c/360,72m', aceito apto
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c! 345m' e contr. C/163,00m'
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c! 320m' e contr. C/100m'
2081 - R. Prefeito Waldemar Grubba - Servidão - terreno cl1600m' e casa c! 98m'.
2082 -JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno c! 3�6m' e casa c/170m', aceita neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c! 360m' e constr. C/202,00m'.
2086 - TIFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311, ter. c! 720,00m' casa c! 160,OOm'e ed. c! 50,OOm'

aceita casa em Barra Velha
2087 - TIFA SCHUBER - R: E'xp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c! 560,00m' e casa c! 240,00m'. R$ 80,000,00
2092 - TIFA MARTINS· R: Paulo Leoni, terreno c!325,00m', casa cl45,37m' R$ 30,000,00
2094 - VILA LALAU - terreno cl875,00m' e casa c! 123,00m' R$ 75,090,00
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani· Lot. Zanguelini, Terreno c/78,00m' ecasa c! 70,00m'. R$ 35,000,00
2097 - JGUÁ ESQUERDO -Rua Antonio Macedo, Terreno c! 360,00m' e casa c! 135,00m'. R$ 85,000,00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto - Centro· Terreno cllAOO,OOm' e casa c! 244,00m' R$180,000,00
2100 -ILHA DA FIGUEIRA· Morro Boa Vista - Terreno c/I 015,00m' e casa c/I OO,OOm' RS 22,000,00
2101 - CENTRO'· R. Guilherme Weege, ótima localização - imóvel resid., cI comercial. Sobrado c1700m' e terreno c!

570m'. Valor a combinar.
2103 - VILA RAU· Rua 366· Terreno c! 450m'. Casa de madeira de 60m'.
2102 - VILA RAU· Rua 366 - Terreno cl450m' e constr. c! 1 BO,OOm'.
2104 - MATINHOS - PR - casa mista, vende-se ou troca-se por imóvel em Jaraguá
2108· TRÊS RIOS DO SUL· Rua Felix Richert, sobrado comi., c! 336,0Q2 e terr. c/384,00m'.
2109 - SANTO ANTÓNIO - Rua Ilda l.avin . Càsa c! 124,00m' e terr. c! 360,00m'.
2122· TRÊS RIOS DO SUL - casa em alv. c! 142,00m' e terr. cll0.880,00m'
2123 - BLUMENAU - Área constr. 418m'. Vende-se ou roca-se por casa em Jaraguá do Sul.
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c! 367,50m' e construção c/175m'. '

2129 - VILA LALAU - casa de alv., cl142m' e terreno c! 594m'.
2133 - GUARAMIRIM - Casa cl130m' e terreno cl300m'.
2141 - OURO VERDE - Rua João Mass, casacll10m'e terreno c! 322m'.
1Em�

3018 - JARDIM DAS MERCEDES· Apto. Vila Nova
3022 - CENTRO - Ed. Santa Terezinha
.3024· JARDIM DASMERCEDES - Apto Vila Nova R$ 26.000,00+ linanc.

1:{Í_�m,
4003 - SANTO ANTÓNIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.

2091- CENTRO - R. Erich'Mielke, 63,
terreno cf 480m2 e casa cf 170m2, R$

1.10.000,00

2071- NEREU RAMOS - R. Julio Tissi,
cf 210m2 e terreno cf 450m2, Aceito
apto menor valor. R$ 90.000,00

2137 - NEREU RAMOS - rua Maria

Madalena Lopes Santana, terreno cf
412,50m2 e casa cf 98,93m2 R$ 45.000,00

2105 - STO. ANTÔNtO -

R, José Vicenzi, casa cf
200"OOm2 e terreno cf

, 550,OOm2,Aceita nego
cf apto

R$ 95.000,00.

Aceita imóvel de menor valor como

parte do pagamento em Jaraguá
do Sul ou na praia

RS12,000,00lR$ 16,000,00
IRS 12,000,00

RS 100.000,00
R$ 16,000,00
RS 16,000,00
R$ 13,000,00
R$ 11.000,00
RS 17,000,00
RS 38,000,00

(em consL)
valor a com�ra'
RS 80,000,00
R$ 160,000,00
RS 116,000,00
RS 120,000,00
RS 120,000,00
R$ 75,000,00

RS 45,000,00
R$ 48,000,00
R$ 35,000,00
RS 70.000,00
R$ 25,000,00
R$ 43,000,00
R$ 27,000,00
RS 80,000,00
R$ 65,000,00
RS 200,000,00
R$ 45,000,00

RS 15,000,00
RS 50,000,00
RS 30,000,00
RS 80,000,00
R$ 25,000,00
R$
R$
RS
R$ 88,000,00
R$ 60,000,00
R$ 40,000,00

R$ 21,500,00 + finaOC·

R$ 80,000,00

R$ 65.000,00

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

Bngete€
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br

1

� ÁGUA VERDE

'Vende-se uma casa. R$ 42.000,00
�AMIZADE
'Lot. Blumengarden, ej 364 m'. R$ 23.000,00
* Lot. Papp - Casa de 500.00m' ej terreno de 1.495,OOm'. R$ 360.000,00
'Terreno ej 7 .20:Ü,OO m' frente pj o asfalto. R$ 90.000,00
� BARRA
'Casa em alv., loe. na Rua Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
'Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. R$ 58.000,00
'Terreno na Rua Camila Andreatta. R$ 30.000,00
'Casa mista, rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
� CENTRO
1057 - Casa em alv., ej 191,56m' e terreno ej 1.050m'. Semi-acabada.
RSl50.000,00
, Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - ej 1 suíte + 1 qto. - R$ 61.000,00
'Apto. Ed. Lempreeht - Rua José Emmendoerfer,ej 2 qtos e demais dep.
·RS 55.000,00
* Apto Ed. Schiochet, 22 andar. R$ 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, ej 2 suítes, 2 qtos e demais
dep .. R$ 400.000,00
� CHICO DE PAULA
'casa de alv., ej :pOm' e terreno ej 454m', Rua Joaquim Francisco de

Paula, 2358 - 4 qtos, sala, copa, eoz., lav., lbwe, garagem. R$ 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021- Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) c/ 2.548,91, 32x24,80
·RS 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00
'Casaem alvenaria, ej suíte, 2 qtos e demais dep. R$ :1.:1.0.000,00
� GUARAMIRIM •

'VILA PROGRESSO - Casa ej 144m' e terreno ej 375m' - Rua Exp. Manoel F.

Correa,ll.
'CENTRO - Terreno local nobre ej 460,OOm'. R$ 22.000,00
'CENTRO - Casaem excelente estado ej 270,OOm'. R$ :1.:1.0.000,00
'CENTRO - Casa ej 170,OOm', terreno ej 460,OOm'. R$ :1.00.000,00
'CENTRO - Casa ej 144,OOm' e terreno ej 500,OOm'. R$ :1.:1.0.000,00
'AVAí - Terreno ej 360,OOm' e casa ej 133,OOm'. R$ 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área ej 435m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00
liDO-Casa em alv., ej área de 160m', terreno ej 450m', c/ divisão interna, 3
ctos, sala, copa, eoz., área de festas ej ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 318 - Ilha
da Rgueira. R$ 65.000,00
* Terreno ej 450,OOm'. R$ 32.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 nO 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, ej 1200m', fazendo
frente pj Rua João Planinseheek, em 20m, ej 60m de prof. R$ 85.000,00
'Sobrado com Sala Comercial, loe. na Rua João Planinseheek. 1733. R$
250.000,00
�TERRENOS
'Em frente Cond. Azaléia, c/ 800m'. R$ 28.000,00
'Dentro do Cond. Azaléia. R$ 32.000,00
'R: Arduino Pradi, ej 450m'. R$ 27.000,00
"Prôx. Prefeitura, ej 417m'. R$ 37.000,00 .

'R: João €arlos Stein - Jguá Esquerdo, ej 480m�. R$ 36.000,00
'Em frente Estádio João Mareatto- Jguá Esquerdo, ej 297m'. R$ :1.9.500,00
'R: Adolorata Davi Pradi, ej 450m'. R$ 28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE
'casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
'casa alvenaria. R$ :1.8.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL

:casa alvenaria. R$ 32.000,00
casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R$ 32.000,00

� �IBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHACARA_ área de 57.500m'. R$ 75.000,00
� VILA LALAU
, Casa com 260m'. R$ :1.26.000,00
'Casa em aív. ej 172.00m' e terreno de 675.00m'. R$ 85.000,00
� VILA LENZI

R' APARTAMENTO térreo- Ed. Floresta c/ 2 qtos e demais dependências.
$ 40.000,00 i .

::PARTAMENTO 42 andar- MODi/iado- Ed. Floresta c/ 2 qtos e demais dep. R$
•.000,00
TERRENO com uma área de 442,28m', na rua Epídio Martins. R$ :1.8.000,00

� VILA NOVA
, Casa em alvenaria, c/ 3 qtos e demais dep. R$ 45.000,00 + finan.
�VILARAU
'Casa de alv. com 110m�. R$ 55.000,00

OPORTUNIDADEEXCELENTE 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.

SOBR�DO 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HÁ A NOS, BON'S NEGÓCIOS
�

\.. � '22 GARANTINDO I

'-

Centro:oportomento (semi-mobiliado) - Ed. Carvalho - c! área total
de 145,00m', suíte + 02 dorm., dep. empregado c! bwc, solo c!
socado, bwc·soáol, cozinho, área servíço, garagem - Vaiar: RS
95.000,00.

São Luís - coso semi-nove c/ área 130,00m' - suíte + 02

dorm., sola, cozinho, bwc·sociol, área servíço, garagem - terreno

380,00m' - Vaiar: RS 65.000,00.

VilaNova -bonito tnsn em olvenorío (novo) c! área 21 O,OOm'
suíte + 02 dorm., lavabo, solo amplo, cozinho, bwc-sociol, área
serviço, áreu churrasqueira, piscina, garagem pi02 rerres- terreno
400,00m' - Vaiar: RS 180.000,00, ou condu ir o combinar (aceito
cesn ou opto até RS 70.000,00 no negócio)- (Próx. FORUM)

Centro:aporto'mento Ed. Dom Lourenço (novo) - comárea total de
135,00m', suíte -I' 02 dorm., solo c! socado, cozinho, área serviço,
bwc·sociol, garagem - Valor RS 1 07.000,00.

Cenlro:opartamento Ed. Gardênia - c!área total de 70,00m';02
dorm., sala c! socado, mzinha, bwc-sodril, área serviço, gorogem
Vaiar: RS 45 000,00.

Jquá Esquerdo-caso em olv. (novo) c! área aO,OOm'-suite +
0.1 dorm, sala, cozinho, banheiro, área serviço, garagem c!
churrasqueira - íerrenot/ 400,00m'· Vaiar: RS 65.000,00
(aceita apto de menor valor).

Centro: Ed. Riviera c! elevador- ótimo apartamento (semi·mobiliodo)
com área de 150,00m' -suite c!banheira (mobiliado) + 02 dorrnnórios
(mobiliados), cozinha (mobilipdo), bwc·soáol, área serviço ampla, solo
ampla com socado, dep. empregado, garagem pi02 earros - valor RS
105.000,00 (Obs: aceito coso I opto até RS 60.000,00).

LANÇÁMENTOS:
BLUMENGHARDEN - casa novaclsuíte + 02 Jorm. clárea Je 130, 00m2 - RS 78.000,00

BEHLlNG - casa nova cl02suítes+ 01 Jorm. c/área Je 140,OOm2 - RS 85.000,00
JGUÁ ESQUERDO -casa nova e/suíie + 01 Jorm. t/área Je 80,OOm2 - RS 65.000,00

VILA NOVA - casa nova i/suíte + 02 Jorm. t/piscina, área Je 21O,OOM - RS'180.000,OO
NOVA BRASILlA -casa nova t/suíte + 02cJorm. t/área Je 130,OOm2 - RS 135.000,00
SAN PIERO1- casa nova i/suíte + 02 Jorm. t/área Je 130,OOm2 - RS 140.000,00
CZERNIEWICZ -rosn novo c/ suíte + 02 dorm. cl área de 155,OOm2 - RS 120.000,00

(entro:

apartamento
(mobiliado) - Ed.
(orvalho - cl área
total de
145,OOm!, suíte +

02 dorm., dep.
empregada cl
bwc, sala cl
sacada, bwc-social,
cozinha, área

serviço, garagem - Vaiar: RS 95.000,00.

Centro-ótimo sobrado cl área 250,00m2 -suite c! banh�ira e

doset + 03 quartos, 02 solos, cozinho mobiliado, bwc-social, área
serviço, área de fesia, piscina, garagem pi 03 carros, terreno cl
400,00m2 - Vaiar: RS 170.000,00.

Centro -

apartamento
Ed. Schiochet
cl órea total de
IBO,00m1,
suíte + 02

dorm., dep.
empregada,
solo com

socado, bwc
social, cozinho com móveis, órea serviço, garagem, T

salão Jesta e piscina. Valor: RS 87.000,00'.
(negociáveis).

Vila Novo: Excelente Sobrado com área de 250,OOm'-suítec!socado
e banheiro + 02 dormitórios, solo amplo, sala iontor, cozinho, bwc·
social, bwc-serviço, área serviço, garagem pi02 mrros, terreno com

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

Centro -átimo coso em uma loealização privilegiada próx. Duos
Rodos lndustrld- com área de 300,00m', suíte + 05 dorm.,
03 solos, 04 banheiras, cozinho com armários, área serviço,
dep. empregado, garagem pi 02 carros, área de festa c/
churrasqueira - terreno 700,00m' - valor a combinar - acena
imáveis em Florionápolis. I

Centro: ótima casa em alv. c/área
total de SOS,OOm2, suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com
armários sob medida, área serviço,
dispensa, dep. empregada, Vila Rau(Próx. UNERJJ

ótima casa em a/v. c/piscina com órea de 200,OOW, 03 dorm. + dep. empregada, sola
garagempi04 carros, área de festa amp/a, cozinha, bwc-sociaf, área serviço, garagempi02carros, área do terreno
com churrasqueira, piscina e iardim <,

.

550,OOW, área festa c/piscina - RS 110.000,00 (aceita automóve/).
�----------�--�------�--------�--------------------�

- terreno c/ área de 4.SS7,00m2•
(valor a combinar) - Obs: aceita

.

imóvel demenor valor em Jaraguá.

Baependi - ótima casa em alv. c/área 91,00m' - suílet02
dorm., sala, cozinha, banheiro, área serviço, terreno c/580,1IOtrI
+ área de festa de 70, 00m' (com churrasqueira, banheiro,oep.
empregada/, uma bonitapiscina - Vaiar: RS 160.000,00.
Obs: aceita apartamento no ce�tro até RS 100.000,00 no negodo.

Amizade:coso em olv. c! área 160,00m' - 03 dorm. + solo,
cozinho, 02 banheiros, área serviço, garagem (toda em pso
cerâmico) - terreno 650,00m'- Vaiar: RS45.000,00 (aceito
automóvel ou caminhão no negócio).

Centro:
Residencial

Talismã
apartamento

com BO,OOm!
suíte+ 01
dormitório.

RSBO.OOO,OO;
apartamento

com 1 35,00m! suíte + 02 dorm. RS
135.000,00.

Ilho do figueira' ólimo sobrado [semi-nevo) c/ órea 320,00m' - suil.

mobiliada + 02 quartos, sala amplo mobiliada. cozinho mobiliado, bwc·
sociot órea serviço, dep. empregada, área de feslo, garagem pi 02
carros, piso superior c/ ótimo salão -terreno c/ 364,OOm1 - Valor: RS

164.000,00 ou para locação RS 1.200,00-locol residencial.

LOCACÃO:
Centro: Cobertura (duplex) - Id, Dionthus cf. 400m2 - 02 suítes + 02

dorm., dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada,bwc-sociat
lavabo, sacada éoberta' cl churrasqueira, área serviço, garagem pi 02
carros - valor a combinar.
Centro: casa pi fins comerciais Rua: Domingosda Nova - RS 1.200,00.

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

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

Plantão: 9131-0174

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

E-mail: girolla@netuno.com.brL T DA. www.girolla.com.br

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

300,00
602 • CASA DE ALV. CENTRAL PARA FINS COMERCIAIS c/
120m2 - suíte, 2 quartos, dep. empregada, ehu"rrasqueira, garagem
p/2 corras. RS 950,00
603 - CASA DE MADEIRA - CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
604 • CASA DE MADEIRA - ÁGUA VERDE c/ 2 quartos, não é

murada. RS 220,00
605 • CASA ANTIGA ALV. - CENTRO (prÓx. Brega &

� c/ estacionamento nos fundos - ALUGA PARA FINS

WMERClAIS. RS 600,00
606 • CASA DE ALV. + QUITINETE (mesmo terreno) -

VILA NOVA !próx. Gatos & Atos) . RS 450,00
601- CASA DE ALV. - JOÃO PESSOA - c/ 2 quartos. RS 230,00
609 • SOBRADO DE ALV. - VILA LENZI c/ 4 quartos,
murrosqueira, grande sacada. RS 580,00
610 - EXCELENTE CASA DE ALV. C/700m2 CENTRAL

Imo�iliodo).
611 • CASA DE MADEIRA - JOÃO PESSOA (perto tia

ponte de Schroeded - c/ 2 quartos. RS 220,00
613 - CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA
COMERCIALMENTE) c/ sala em 2 ambientes c/ lavabo, 3 quartos,
Hwc's, dep. empregada. RS 800,00
614 - CASA DE AL V. PARA FINS COMERCIAIS - EM

FRENTE HOSPITAL JARAGUÁ c/288m2 em terrena c/
1765,75m2. RS 1500,00
623· APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ - e/2 quartos. RS 280,00
624 • APTO - VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao ltitlo
Supermercado Lenzi) c/ suíte, 2 quartos, sala com sacada. RS
395,00
621· APTOS CENTRAIS (calcadõo) c/ 2 quartos. RS 300,00
629 • APTO - CENTRO (próx. Morcatto) c/ 3 quartos,
I�urrosqueira, garagem p/ 2 carros. RS 825,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcõo
ila. Luzia) c/ 2 qtos = RS 180,00 ** c/ 3 qtos = RS 280,00 **

1/ 1 qto = RS 160,00
m . APrO NOVO - CENTRO - R: João Picolli, c/ 1 quarto. RS
350,00.
.115 • QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir
�e RS 225,00 + condomínio
638 • APTO - RES. DUNKER - CENTRO c/ 3 quartos, sala c/
IOIOdo. RS 45000
m . SALA COMERCIAL no calçadão c/ 120 m2 = RS
3100,00.
m· SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO (Fundos
1!lfg KMll - c/ 50m2. RS 220,00
m . SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES. ROYAL
� el 18m2. RS 300,00
§il. SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO
@Q.NTOLÓGICO c/ 3 ambientes (recepção conjugada) . RS
150,00
.!M_: SALA COMERCIAL ( ,. piso) - VILA LALAU - c/
300m2, estacionamento na frente. RS 670,00 .

ML: SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUEIRA
� Homago) - c/30m2. RS 300,00
!lt:.SALA COMERCIAL NOVA - TÉRREA (fundos) -

UNTRO c/60m2. RS 400,00
.lZLiALAS COMERCIAIS TÉRREAS E NO ,. PISO -

YIIIB1> (ao lado Macon c/32m2. A partir de RS 250,00
�SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO
1/ 40m2. RS 270 00
.!!!.:.sALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP,
íAHQ_jJARRY HADLlCH) c/50m2. RS 280,00
�ALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO

�IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/ 70m2,
om�ientes. RS 300,00

�LA COMERCIAL NOVA - ED: TOWER CENTER

� 65m2, c/ cozinha, garagem. RS 400,00

'I'i'
• SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado

�) c/ 123,�8m2. RS 700,00
�LA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp.
�com m, 1 bwc. RS 270,00
�PÃO - BARRA DO RIO CERRO - c/363m2,

,

;rr;no c/ 530m2, c/ ligação trifósica. RS 700,00

�RENO - CENTRO (ao latia Diviflex) c/ 800m2. RS

}-rfflRENO - CENTRO (ao I�do Wisdom) c/ 500m2� RS
,00

1132 - CENTENÁRIO fPRÓX, APAEI - SOBRADO - el
204,00m2 em terreno de 450,00m2 ( 18 X 25 ) - suíte el

hidro, 02 quartos. RS 150.000,00

1447- SÃO LUís - CASA DEALV. - el 140,00m2 em

terreno de 900,00m2 ( 15 X 34 ) - 3 quartos, garagempl 02
carros. RS 115,000,00

1088 - AMIZADE - CASA DEALV. el 115m2 - suite, 2
quartos, garagem. RS 78,000,00

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

terreno el 616,87m2 - e/3 qtcs. RS 60.000,00 - Aceito troco

por coso, opto ou terreno em Jaraguá

1600 - CASA DEALV. - NEREURAMOSel 156m2, terreno
el 465,38m2 - 3 qtos, dep, empr., ehur, RS48.000,00

1461 - GARIBALDI- SOBRADOel 260m2 - suíte)
quartos, solo el socado, churrasqueira, garagem pi 3

earros.RS 100.000,00

3052 - CENTRO -

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

nõo tem garagem. RS
49.000,00

1196 - ILHA DA FIGUEIRA (prõx. Posto Pérola do
VaIeI - CASA DEALV. - e/240m2 - terreno el 870m2,

suite, 3 qtos. RS 120,000,00 - Aceito troco por coso ou opto.

1315 - VILA LENZI (prõx. Mat. Constr. Piermannl -

CASA DEALV. - el 450m2 - 6 suítes, churrasqueira, garagem
pi 3 torres - com churrasqueira. Aceito opto ou coso.

1051-ÁGUA VERDE-CASADEALV.e/160m2- I

terreno e/400m2, suíte, 2 quartos, churrasqueira, garagem
pi 2 carros. RS 80.000,00

1070 - AMIZADE - {Res. Blumenggrtenl - CASA DEALV. NOVA (/
154m2 - suíte, 2 quartos, churrasqueira. RS 97.000,00

1352 - CASA DEALV. - VILA NOVA - e/150,00m2
terreno de 448,00 m2, e/4 qtos. RS 70.000,00 aceito

imóvel de menor valor no neg,

1994 - GUARAMIRIM!BAlRRO IMIGRANTES (ptóx.
CentrriModa) - CASA DEALVri 140m2 - 3!J1os; RS55.000,00

VENDAS:

1004 - CENTRO - SOBRADO DE ALV. c/270m2, terreno c/
899m2 (31 x 29) - 2 suítes, 2 quartos, cozinha mobilioda, dep.
empregada, churrasqueira, vídeo/porteiro eletrônico, aquecimento solor,
garagem p/ 2 carros. RS 280.000,00
1191 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/240m2 - el suíte, 2
quartos,sala c/ socada, 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
1213 - JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRADO c/ suíte, 2 quartos,
sala comercial grande no térreo. RS 130.000,00
1311 - VILA LENZI - SOBRÀDO ALV. c/216m2 - suíte, 2

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

412m2, suíte, 3 quartos. RS 100.000,00.
1986 - GUARAMIRIM (Porte Altal - CASA MISTA c/200m2

- terreno c/ 616,87m2 - 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira, garagem p/
2 carros. RS 60.000,00 - i\ceita imóvel em Jaraguó
1994 - GUARAMIRIM - IMIGRANTES (próx. Central da
Modal - CASA DE ALV: c/140m2 - 3 quartos, churrasqueira. RS
55.000,00
2003 - CENTRO (ao lado Javel) - TERRENO c/885m2 ( 30 x

29,50 )
2004 - CENTRO - TERRENO - c/ 4.511m2, c/ galpão de 900m2 e

rancho.
2007 - CENTRO - TERRENO c/ 1.350 m2 (27 x 50) - todo
murado.
2072 - AMIZADE - BLUMENGARTEN - TERRENO c/377m2.
RS 23.500,00
2073 - CHAMPAGNATIAMIZADE - TERRENO DE ESQUINA

cl 528 m2 '(22 x 24) . RS 48.000,00
2092 - BAEPENDI - TERRENO c/420m2 (12 x 35). RS

40.000,00 - Aceita pequeno parcelamento.
,

2100 - RIO CERRO 1- RODOVIA WOLFGANG WEEGE
TERRENO c/ 10.000m2 (50 x 200)
2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO c/468m2 (26 x

18). RS 18.000,00
2113 - BARRA DO RIO CERRO (próx. Malwee Malhas) -

TERRENO el 350m2. RS 17.000,00 -

2115 - BARRA DO RIO CERRO (PRÓX. MALWEE) -

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

22). RS 38.000,00
2132 - CENTENÁRIO {próx. Weg IIJ - TERRENO e/420 m2 (
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 ( 15,50
x 29,50). RS 28.000,00
2378 - VILA RAU (rua da Unerj) - TERRENO - e/523,67m2
(14 x 37,47 x 37,34). RS 32.500,00
2461 - GARfíSALDI - TERRENO c/ 21.114,76m2 ( frente e/69
mts, fundos c/ 54mts, Ioda direito cl 2 linhos de 29,50 + 412 mts,
lado esquerdo c/ 31inhas de 34 + 13,90 + 444,50mtsl
2982 - GUARAMIRIM (de frente pi asfalto pi
,Massarantluba) - TERRENO e/42.372m2. RS 40.000,00
3011 - CENTRO (ED. JARAGUÁ) - APARTAMENTO c/ 2 ,

quartos. RS 65.000,00
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, c/ 3
quortos, dep. empregada. RS 49.000,00
3055 - CENTRO· COBERTURA - ED. ARGUS (próx.
Angeloni)- Cobertura Duplexe/ 191,36 - suíte c/ dosed, 2 quartos,
dep. empregada, churrasqueira. SEMI-MOBILIADO. Aceita apto na

negociação.
3351 - APTO - VILA NOVA I ED. ANNA CRISTINA c/2
quartos. RS 85.000,00.
3352 - VILA NOVA - APTOI ED. ANNA CRISTINA c/ suíte, 2

quortos, churrasqueira. RS 60.000,00
4002 - CENTRO - SALA COML - ED. TOWER CENTER c/
100m2 c/ vaga de garagem. RS 53,000,00 + acabamento final
4009 - CENTRO - SALA COMERCIAL TÉRREAI ED.
FLORENCA - c/ 122,96 m2. RS 70.000,00
4201 - GARIBALDI - CHÁCARA (terreno rurall - c/
294.800,00 m2, com ógua. RS 85.000,00 - Aceita carro, cosa na

negociação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Casa em alv. (2 dorm.), c/
área 70m2, em terreno de 589m2•

(Barra).
Preço: R$ 40.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/área total203 m2, em terreno de 533
m2. Rua Goiás (Vila Lenzi). Preço: R$
7�:000,00

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

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Casa aIvenária (1 suíte + 3 .

dorm.), cl área 150 m2, em terreno de
450m2. (São Luis) Próx. BeIl Arte ..

Preço: R$ 55.000,00

Intermediária de Imóveis Ltda.

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

m2. Czerniewicz. Preço: R$
65.000,00

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 em alvenaria (3 dorm., demais
dep., c/ área pifestas e piscinna), c/ área
207m2, em terreno de 800m? lateral rua

Frascisco de Paula. Preço: R$ 70.000,00

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte + 2

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

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/ área de12Om2, em terreno de

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

Preço: R$ 62.000,00

Apartamento (novo),
contendo 1 suíte + 2

dormitórios.
Rua João Marcatto -

.

Ed. Tower Center

(Centro)
.

Preço:R$ 150.000,00

Vende: Casa mista (3 dorm.), c,1 área
115m2, em terreno de495 m2. (Vila
Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

-+ 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).

Aluguel: R$ 400,00

Rua João Picolli, 1 04 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br/.imoveis-sc.com.br

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 2383 - SAO LUIS - R: FRANCISCO HRUSCKA,
REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS 614 _ SOBRADO ALV 320 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH.
GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.000,00 TERRENO 900 M2. RS 90.000,00

REF 2392 - CIERNIEWICI - R: PAULO
REF - 3237 - NOVA BRASILlA - R: DONA BENKENDORF,371-CASAALV220M2:3DORM,BtlNH, REF3210-JGUÁ ESQUERDO-R: JOÃO CARLOS

ANTONIA - TERRENO 405 M2. RS 45.000,00 GARAGEM. TERRENO 500 M2. RS 98.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 2356 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
WEEGE - TERRENO 20 X 30 = 600 M2, 800 METROS
APÓS MALWEE. RS 40.000,00

REF 2398 - SAO LUIS - R: JOSÉ NARlOCH, 1067 -

,

IOBRADO AlV, 550 M2, PISO INFERIOR UMA RESIDENCIA
V I SUíTE, 2 DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SALA
(OMEROAl COM 152 M2. PISO SUP. 2 SUíTES, 2 DORM,
BIBUOTECA, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS 260.000,00

.

REF 2391 - AMIZADE - R: CELESTINO DEPINE

(HAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE C/
ClOSET, 2 DORM, 2 BANIt, GARAGEM 2 CARROS. RS REF 3170 - BARRA·RIO CERRO· - R: LTO.

130.000,000 SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00

REF 3017 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
REF - 2402 - AMIZADE - CASA 114 M2, 1 SUíTE, VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES

2 DORM, GARAGEM. RS 86.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

REF 2400 - VILA NOVA - R: ANGElO
REF 2399 - CHICO DE PAULO - R: 462 - CASA 90 TORRINElll, 222 - CASA MISTA 150 M2, 5 DORM, REF 3213 - ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO -

M2,3 DORM, BANH. TERRENO 420 M2. RS25.000,00 BANH. TERRENO 544 M2. RS 50.000,00- TERRENO 370 M2. RS 26.000,00

REF 9019 - ALUGUEL - JARAGUA ESQUERDO
-R: LEOPOLDO DIE� 126 - CASAALV 110M2, 3 DORM, REF3007 - VILA RAU-LTO ESIO ENKE - TERRENO
2 BANH, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS 550,00 326 M2, RS 19.000,00

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

REF 2393 - riFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1482-CASAALVI39M2,1 SUÍTE,2 DORM, BANHSOCI�
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

REF 7002 - NOVA BRAsíLIA - R:
VENÂNCIO DA SILVA PORTO - ALUGA SALAS

COMERCIAIS 70 M2. RS 300,00

REF 2404 - ÁGUA VERDE - R: LATERAL R:
LEOPOLDO MAYER - CASA ALV 60 M2. RS

32.000,00

REF 3228 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
PIAZERA - TERRENO 420 M2. RS 20.000,00

REF 2360 - BARRA RIO CERRO - R:
DOMINGOS VIEIRA, 160 - CASAALV C/ 120 M2, 1

REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA SuíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 615
WEEGE - TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00 M2. RS 72.000,00

. RER 2380 - VILA RAU-LTO. ESIO ENKE - CASA
REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

NOVA 102 M2 TOTALMENTE PRONTA RS
TERRENO 385 M2. RS S.OOO,OO ENTRADA + 65 000 00

'

S6 X RS)OO,OO",
• ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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riapwII
" Nas proximidades do Fórum
" Entrega: Dez/03
" Financiamento direto c/ a construtora
" Aptos-c/ 6reas de 140m2 e 170m2, aproxidamente
" Prestações c/ 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

" Defronte a concession6ria Ford - Centro
" Entrega: Ago/03
" Aptos c/ 6rea de 160,OOm2
" Garagem privativa
" Excelente acabamento
" Piscina no terraço
oI, Playground
" Salão de Festas
" 2 elevadores
" 30% de entrada e o saldo
em até 50 meses c/ correção
pelo CUB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i rn v e s

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

275-0606
Sua 'alllflla trsereae Ulll lar aqui

ENiiiSÊiCLllSíVA��
�27 �
',�-",...... ,....

Vendas facilitadas':l. 1financiamento

própri�
Localizado na rua RobertoZiemann, bairro Amizade.

Ed. Aléssio Berri

Centro - I suíte + 2 dorm.

(206m2).
R$ 75.000,00 + pare. pelo Cub

Voei compra ra

_começaR
_esmago_oI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotor.nrtim I finanças

Corsa. a.c., d.h.
Gol Special
Corsa 4p. 1.6
Parati GTI 16v
Ka

.

Blazer DLX
Corsa Sedan
Gol impcável, 4p
Palio EX. ar cond. 4p
Gol 1.0 cornpl.
Gal MI
Corsa Sedan. GL. 1.6
VW 16.220 truque baú
Gol! GL compl.
Escorl Hobby
Gol Plus i
Tipo SLX. cornpt.
Escort L· Euro
MB 709
Opala Comodoro SLE
Pampa 1.8
Escort L
Moto CB 450DX
MB truque e baú 1313
MB 1513 caçamba

02
01
01
99
99
99
99
99
97
97
97
97
97
96
96
95
95
94
93
90
90
89
88
83
79

branco
branco
branco
vermelho
cinza
branco
branco
branco
cinza
branco
vermelho
branco,
branco
azul
azul
azul
cinza
vermelho
vermelho
vinho
verde
verde
cinza
amarelo
amarelo

G
G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G
G
A
D
G
G
G
G
D
D

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$ 13.500.00
R$ 12.500.00
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

::ii:i<E;il�'h â!l1tei'a':::'

370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do' Sul· se
Gol GIII, 4p
Gol GIII

Corsa Sedan
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa "sedan Super
Gol MI

Escort GL

Mondeo CLX

Pampa L 1.8
Uno EP 4p
Corsa Super

,
Saveiro CL
Golf GL
Astra GLS

Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS
Monza classic 4p

, Pálio EX

Goi 16v

Cinza
Branco

Prata
Cinza

Verde
Vermelho
Prata
Cinza
Branco
Vermelho
Prata

Branco
Azul

Cinza
Azul

Branco

Verde
Branco
Prata
Prata

01

00
00

99
99
99
98
97

96
96
96

96

95
95

93
93

93
87

97
00

FIAT Palio EDX, 4p 97 Laranja R$10.900,00
PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo, 4p, cornpl. 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$11.5DO,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� ",feito WaldQmar,Grúba, 37�1�'Jaraguâ'do'Sul,

GM

Corsa Wind 4p Branco

Astra Sedan GL, cornpl. Airbag Prata

01

99

98

98

96

96

G

G

G

G

G

G

Vermelho

Verde

Preto

Bordô

VW

Branco

Branco

FIAT

Verde

Cinza

Verde

Vermelho

Bege
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

"4V.��EfElrÔ:wiLDEM41(â�lJí�,iª.Ô��i'Aí��ôivIÊI�'�'i��ijAG'iiA'�lIô'SUL'i'

Vectra GLS cornp.

Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar

Kadett Sport

96

96

GPointer CU

Gol 1.0, 2p G

01 G

G

Palio Fire Mod. Novo

Uno Mille' SX, 4p
Palio EDX cl a.c,
Uno ELX, 4p

97

96 G

95 G

GUno 1.5 88

Seja' parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

rodão
1.8, compl. - ar e dh

4p,16v
cornpl., 1.8, 16v
cornpl., GL, 2.0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
c! opc.
cornpl.
compl.,1.0
c/ capota de fibra
cornpl,
compl.
4p, I.t., d.t., a.q.
compl., gasolina
4p, cz ooc.

.

álcool.
ãlcool,1.6
I.t., d.t., Aq,

Gol
EscortSW
Vectra

UnoSX,1.0
Kadett

Ranger
Palio EDX
PampaLl.8
Toyota Corolla
Vectra Gl.S
Uno Mille Elet
MonzaGLS
Escort Verona
Parati 1.8
Saveiro
Goll.8
Santana
Gol

Jipe passeio
Gol

99 branco
98 bordô
98 branco
97 champagne
97 cinza
97 'prata
97 grafite
96 branca
95 grafite
94 verde
94 verde
94 bordô
94 prata
92 bordo
92 bordô
91 azul
91 azul
88 branco
58 prata
96 branco

Clio 1.0, 4p, compl,

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

vw

99
95
91

99
94
94
90
85
85
78

99
98
98
97
97
95
92
91

98
88
93
93

. 91
89

01 prata

Palio EX, 1.0, 2p, l.t., d.t., v.e.
Tipo, 1.6, compl., 4p

.

Uno Mille, limp. desernb.,

Gol MI 1.0, 2p, cornpl.
Goll.0
Logus
Santana GLS, 2p, cornpl., 2.0
Gol S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

bordô
azul

'

branco
azul mel
azul
prata
prata

bege
GM

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e,
Corsa, 1.0, 2p
S-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, cornpl.
0-20, cornpl.
Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.

branco
azul

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar

Escort 1.6
Escort Hobby 1.8
Escort Hobby 1.6 _

F-1000, diesel, motor MWM, v.e,
Escort L, álcool, desemb., a.q.

chumbo
azul mel.
cinza
bordô
vermelho
cinza

RENAULT

372-0676

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, cornpl. 87

Chevette SL, 1.6, álc. 85

Opala 4cc, relíquia, gas. 78

Fusca 1300 . 78

Fusca 1300, gasolina 73

GolCL 91

Kadett 94

vermelho

bordô

grafite rnet.
bordô

azul

branco

branco

bege
vermelho

branco

branco

bege
prata
vermelho

, .

neqocms
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

99
98
97
97
96
93
92
92
91
91
80
80
76
72
72

70
95

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 9.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.400,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 9.500,00
R$9.500,00
R$7.300,00

.....

Scenic RT

Uno Mille, 4p
Kadett light
Del Rey
Escort Hobby
Escort L

2001
2001
2001

Branco 2000
Verde 1999

1999
1997

1996
1995
1995
1994
1993
1989

Fantasia 1974
Azul 2000

1994

Cinza 1994
Dourado 1988

1994
1993

fone/FâX; 37Qoi2'7,Q9 !

Wald

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$ 12.200,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.200,00
R$ 8.800,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00
R$ 26.500,00
R$ 7.600,00
R$ 7.�00,00
R$ 3.800,00
R$ 7.200,00

8.300,00

Gol Plus GIII Cornpl.
Corsa Millenium

Corsa Wagón
Megane RN

Gol 16v cornpl,
Marea ELX

Preto
Prata
Verde

Cinza

Tempra SX cornpl.
Corsa Wind
Astra GLS

Tipo SLX 2.0

Vectra GLS

Tempra 8v

Buggy
Honda CBX 750 Four

Cinza
Azul
Vermelho
Vermelho

Bege
Branco
Amarelo

Verde

Preto
Prata

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 �$ 4.000,00
97 R$ 3.900,00
99 R$ 13.900,00
02 R$ 7.000,00
71 R$ 2.500,00

Branco

Verde

Branco

Prata

Vermelho
Preto

Azul

Branco

Bordô
Azul
Prata

Vermelho

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

Goll000
Fiesta CLX Branco

Falcon Prata

YBR 125 cl partida Prata

XR200R Branco

Saveiro 1.6 gasolina, d.h. Azul

Tornado Vermelha

Fusca Branco

Seja parceiro
da BV Fi-nanceira
e faça ótimos

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negoclos
neste espaço!

, .

neqocms
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Assessoria no financiamento
\ '!i:;�\':l1%'0 .

com a CAIXA
u·"·;"'.'h"·.Liberação do FGTS na

aquisição do apartamento

• Totalmente funcional
• Design moderno
• Esquadrias de alumínio
• Hall com piso em cerâmica
• Pe[;sonalização do seu

apartamento

I
I,
I

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

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

l .� ... _ .. �_..,._ .. ... __ .. _ .. __ .. " .... ._. __ .. _ ... ...__ ... ...... _. __ .... �._.__ .. ..... _ ......._ ...

() prédio:
Tllbulnp'io tÍgua quente ... Clrurmsqutim n« sacadrl
Opçt1o 2 vagi/s de garagem
Opção g�m18e1lJ c/dep. Priuatioo
Completo sistellla de segurllll�'a

.
� I

Localização do Prédio: Rualeopoldo Mahnke, I

Pe to do Cn. be B 'ira Rio

70 meses para pagar
1<$ 1."5,000,00 entrada

saldo direto t:/ II Coostrutar"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ais Qualidade
Para o lar e para a Indústria'

rECN.
CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

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

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

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

Nova II, de esquina. R$
18.000,00. Aceito carro de
até 10.000,00. Tratar: 273-
0454 cj Celso.

Aceito proposta. Tratar: 370-
0103 cj Tatiane ou Cecilia.

(proprietário)

ALUGA-SE quitinetes
lobiliadas. Tratar: 370-3561

t/ proprietária

PROCURA-SE- moças pj dividir,
aluguel. Tratar: 370-6110 cj
Rozeléia

CZERNIEWZ - vende-se, cj
300m2, cj casa de
madelr a, na rua da Scar.

R$ 32.000,00. Tratar:
275-2165 cj Ocimar ou

Simone após 18:30.

(proprietário)

!AEPENDI - vende-se, com

,xcelente acabamento, ,Cond.
�einoldo Bartel, 727, cj 100m2,
lqtos, 1 suíte, 1 bwc social, 1
laga de garagem. R$
ôS,500,00. Tratar: 373-9000.
�oprietário )

PROCURA-SE - moças pj dividir
apto. Tratar: 9124-7770 cj
Julia.

PROCURA-SE - rapazes não

fumantes pj dividir apto, Vila
Lenzi. Já possuo apto
mobiliado. Tratar: 9132-7652

JOÃO PESSOA - vende-se, cj
1.600m2, rua asfaltada, próx.
entrada Schroeder. Tratar:
372-0171. (proprietário)tENTRO - vende-se, cj 02j03

�ormitórios. R$ 25.000,00
ffitr, + parco Tratar: 9979-9970.
I�roprietário )

LOT. JUVENTUS - vende-se. R$
25.000,00. Tratar: 376-2683
ou 9112-47L\. cj Elson.

(proprietário)
BARRA DO RIO CERRO -

vende-se, cj 520m2, lot. CasatENTRO - vende-se, quitinete.

A

L
E
N

Prazer emH
atender bem.A

171-8655 275-0452

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 cj Santiago Creci n2

3359jSC

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 cj
Santiago Imóveis Creci n2

3359jSC

VENDE-SE área de

73,50x120mts, já limpa, luz,
água e asfalto em frente. Área
8.820m2, 800mts da praia e

500mts da BR 101. R$
32'.000,00 negociáveis ..

Tratar: 9131-2213 Creci
1931 J.

VENDE-SE - próx. ao clube.dos
viajantes. Entr. + parco em

50x. Tratar: 376-2683 ou

9112-4711 cj Elson.

(proprietário)

VILA LENZI- vende-se, terreno
de esquina, cj 450m2, próx.
Escola Giardini Lenzi. Tratar:
371-6418 ou 9973-5212.

(proprietário)

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 cj Santiago Creci nº

3359jSC

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 cj Santiago
Creci nº 3359jSC

1. Casa de alv. com 1C6���oSm2 (Nova-com estilo Imoderno)- 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 alvenaria com 180,OOm2 - Rua Luis Bortolini

I518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
• Casa mista no Loteamento Firense com 80m2 - madeira
de lei- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00.
- Ou a vista R$ 27.500,00.
• Casa de alv. Semi-acabada- lote 207 - Ouro verde.
R$ 13.000,00 ( + 25 X 300,00).
• Casa de madeira - Lote de esquina.(asfalto) Rua José

I
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• Casa de alvenaria com 100,OOm2 - Rua João Carlos
Stein, 111.0- R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria 75,OOm2-0uro verde -Lote

243.R$ 30.000,00 + prestações.
'

• Sobrado de Alvenaria com 140,OOm2 , no

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

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

ILoteamento 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 Campossampiero R$ 25.000,00

I.
Lote na Rua Waldomiro Schmidt(Jguá

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

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO.

• Capmossampiero " • Firense I • Firense "
• Zonqheline • FLAMBOYANT - Cond.Fechado

Empreendimentos Imobiliários" Marcatto

A'I(. Mal. Oedoro, 1179

!Jir371-1136

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormítóríos (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas· Situado no Ceníro- Pertinho do mar- 6timo Negócio. R$
180.000,00

.

Apartamento - Lindo - Frente ao Mar· 3 Dormitórios (Suíte - Close! •

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180.000,OP
ZELlO BURATTO Rua 500 • nO 400 '. CRECI296 :

47 9983-5920· 47 367·1993
. ,

R$ 10.000,00 R$ 110,00_--;
$ 18.000,00 R$ 198/00_�

R$ 30.000,00 R$ 330,00_--1
R$ 40.000,00 R$ 440,00_---1
R$ 60.000,00 R$ 514,00_--1
R$ 100.000,00 R$ 857,00_--i

INFORMAÇÕES:(47) 9981-3627 tI Paulo
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VENDE- SE UMA LINDA CASA
Valor R$ 130.000,00

Terreno com 870 m2 , rua asfaltada, sobrado em

alvenaria.f.Zõm-, com tijolos maciços, cobertura em itaúba
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.

CORREIO DO POVO 19

nascentes, cachoeiras', luz Tratar: 376·0264 cj Denilson.
elétrica, cj 17 cabeças de gado. (proprietário)

empregos

BARRA VELHA - aluga-se,
galpão, 25xl0mts, 400m2 de

construção, 2 bwc, 1 cOZ., 2

bares, 1 bilheteria cj caixa. R$
35.000,00 negociáveis. Tratar:
(47) 345-0187. (proprietário)

VENDE-5E -loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371�5512.

(proprietário)

VENDE-SE - na divisa de
Palmeiras cj Jaraguazinho, a

22km da Malwee, 80 rnorgos,

AUX. PADEIRO - precisa-se, cj
prática. Tratar: Rua José T.

Ribeiro, 921 ou tel. 370-4299

após 14hs.
AJUDANTE -precisa-se de

ajudante de caminhão, pj
carregar e descarregar cepilho,
dou moradia. Tratar: 372-0108.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

'0 melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

�Caragud Fuja do aluguel! Ligue-nos.
37:1.-4000 - R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua�veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROCURA·SE

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

(trabalho domiciliar), salário fixa
+ comissão. Tratar: 371-8153-
Consórcio União.

consorcias, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

REPRESENTANTE COML -

precisa-se cl experiência, pI DIARISTA - ofereço-me pI
atuar na região de Jaraguá do trabalhar. Tratar: 371-1919 de
Sul. Tratar: 275-3555 cl manhã.

Rosangela.
DIARISTA':'" ofereço-me pI
trabalhar, tenho experiência e

referência. Tratar: 9903-9383

cl Clovisa.

SUPERVISORES - precisa-se pI
indústria do bem estar. Requer
2ª grau e telefone. Tratar: 9992-
6045 ou 371-6418.

ENFERMEIRA - se oferece pI
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

consórcio, c/ telefone em casa

1a=r:1
I

I
I

I Peirão de colchões Ecoflex
I' Colchões a preço de Fábrica

I
Serão mais de 300 peças de colchões

I Todos os tamanhos e modelos

OFEREÇO-ME - pI trabalhar com
tele-entrega na parte da noite,
possuo moto. Tratar: 371-

9187.

SOLDADOR - se oferece pI
, trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado
e maleta c/ segredo -

R$ 950,00
Marca: 18/10

EDELSTAHL ROSTFREIISBSl
Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

Mini Empresa

precisa de

empréstimo de

R$ 5.000,00

Tratar: 276-3214

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.

Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/6.

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

CURSO TÉCNICOEM ENFERMAGEM
CURSO TÉCNICOEMALIMENTOS
CURSO TÉCNICO DE TRANSAÇÕES

IMOBILIÁRIAS

senac

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

'Assistente Administrativo
yN ·"2?::�

Técnico de Transações Irnobiliári,!s

18h45às22h15 ss teo.oc e« 1+1R$85,0II

30/06 a 04107103 2-8"6- 19h às 22h, R$145.00

Junho 2003 2iia6a 19h às 22h 1 + 36 de R$189.00

140h Junho 2003 2· e4· 19h às 22h R$ 690.00 ou 1+5 RS 120,00

850h Jurih02003 2' á 6' 19h às 22h 1+19 R$170

INAUGURAÇÃO
Aproveite as Ofertas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



03 :BADO( 21 GI�1,);lnhO de 2003 'CLASS'
--,.,...��--------�---I

.

CORREIO DO POVO 21

"

I

, .

UltImas vagas para o curso

de LinuxBásico da Unerj
i

Pela crescent� procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dosprofissionais de sistemas

�eilltonnação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirem
uma l11el11or colocação no mercado além da grande procura por parte dos alunos da

instituição e a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acadêmico

(Omo uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
�rojeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e software livre em

laraguá do Sul-e região) aUnerj abre as incrições para o curso deLinux Básico.
A pr�posta 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

listema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos -do sistema
(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à Internet

ilrdvés de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber e
mails através doNetscape.
PúblicoAlvo:
.Interessados em conhecer e utilizar o Linux em computadores pessoais;

) ·Profissionais iniciando treinamento em Linux;
,AlunosdeSistema de Informação,
pré.requisitos :

I Conhecimentos básicos de informática.
AIgu1l1aexpetiência comuso de outros sistemas (DOS,Windows. etc) ..)
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

�articipante e um para o instrutor, projetormultimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores com a Internet.
O investimento será deR$ 95,00 poraluno.

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253.
extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

www.sc.senai.br
:(47) 372 95

novo ursodastla

Serviço de tira-dúvi<fas on-lihe via telefone ou e-mail das 8
às 21 h de segulÍdill a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 mino

imettreinamento@ieg.com:br: resposta em até 24h

F?ne:·�75-000 I : pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Instituto MiIlenium de Ensino e.

Tecnologia éurna empresa Jaragtlaense.
formada por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional,
em Informática, SeoretariadG e Adrnlnlstraçãó,
fornecendo mais de 15 cursosdlterentes.

Atualmente os proflssiohaisdo iMET estão,

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da empresa,
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

.

colaboradores até a escola.O IMET vai até você.
"

_ Fast Help
Àtendimento realizado na própria empresa ou em casa. você
liga e solicita a visita do-nosso Consultor. Dúvidas�ligue·nos.

ça o seu cadastro. quando sentir necessidade é só ligar.
Você pode adquirir quantas horas você quis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AERO CARGO'
CARGAS e ENCOMENDAS AÉREAS 371.0363 ,

, NACIONAIS E INTERNACIONAIS
, www.brasilaerocargo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Promoções

veículos
CORSA-vend-esse, Sedan, 01,
4p, branco. R$ 15.500,00.
Tratar: 9132-9695.

KADETT - vende-se, GS, 90,
compl. R$ 8.000,00. Tratar:
371-4916 ou 9973-3051.

!lASER - vende-se, 97,
�ul,gasolina, 4x2, DLX, 2.2. R$
18.500,00 + pare. Tratar:

m5·1024.
'

Imperdíveis
OMEGA - vende-se, GLS, 94,
compl., 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.-

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, n2 140 - Centro - Jaraguá do Sul

IIIEVETTE - vende-se, 91, DL,
1.6, gasolina, original. Tratar:

m3-5388 ou 370-2559 c/
Ilarcos.

R$ 14.000,00 + 20x R$
482,00 consórcio aLI R$
19.000,00 à vista. Tratar:
9103-0077 ou 372-1642.

9905-3900 c/ Marcos. troca-se por Gol bola, 4p. Tratar:
--�------- <, 9125-0556 ou 379-1750.
SIENA - vende-se, 99, 1.0, c/
52.000km rodados, 4p, travas
capô e v.e., prata. R$
13.000,00. Tratar: 9975-2338

UNO - vende-se, 93, cinza, c/
película. R$ 6.800,00. Tratar:
370-3279 c/ Claudio.

OPALA - vende-se, 81/88, aro
15, branco. Troca-se por moto.

Tratar: 9111-5630.

WRSA - vende-se, wagon, 16v,
�,23.000km completa + a.c.

II 18.300,00. Tratar:
�53.5541 (meio dia ou após
11:30min)

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
87. Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f.,
v.e., t.e., trava interna de porta
malas, I.t., d.t., trava para

crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

TEMPRA-vende-se, 92, compl.
+ rodas. R$ 7.200,00. Tratar:
370-3574 ou 9125-6237 c/
Laerte.

UNO - vende-se, ELX, 1.0,
gasolina, 95, IPVA e

licenciamento 2003 quitado. R$
7.600,00. Tratar: 371-9992 c/
Davi

ESCORT - vende-se, Zetec, 98,
compl. - ar. R$ 14.000,00.
Tratar: 275-3758 c/ Flávio ou

Franciele.
OORSA-vende-se, GL, 95, 1.4,
:1U1, compl., a.c., d.h.,
M1putador de bordo, v.e., t.e.,
� + acessórios. Tratar: 273-
1001.

FIORINO - vende-se, furgão, c/
GNV, 98. Tratar: 376-1772 PALIO - vende-se, Weekend

Stile, 97, compl. Tratar: 9973-

FIORINO-vende-se, 92, branca,
. 5212 _ou 371-6418.

furgão. R$ 5.500,00. Tratar:
9953-6301 c/ Carla. PALIO - vende-se, Weekend,

TEMPRA -vende-se, 96, 8v. R$
11.000,00. Tratar: 376-010.

UNO - vende-se, Mille, 8, 4p,
preto, v.e., t.e., alarme. R$
9.000,00. Tratar: 9132-9695.

F-l000 - vende-se, 79,
amarela. Tratar: 376-

1772.
TIPO-vende-se, 95, 1.6, compl.,
4p, branco. R$ 9.500,00.
Tratar: 376-1772 c/ NeiIORSA - vende-se, 98, 4p, c/

:�.R$ 2.500,00 + pare. Tratar:
110·3574 ou 9125-6237 c/
!aerte.

97, branca, c/ v.e.. t.e., alarme
inteligente. Aceito troca por
carro de menor valor. Tratar:

UNO - vende-se, LX, 95, 14p,
branco. R$ 8.500,00. Tratar:

275-3809.

VERONA - vende-se, 92, 1.8,
álcool, bordô. R$ 7.500,00.
Tratar: 9132-9695

MAREA - vende-se, 99, 2.0,
20v, compl., 63.000km, azul.

UNO - vende-se, Mille, 94, 2p,
!.t., d.t., a.q. R$ 7.000,00. Ou

CB-SOO Prata

..... Ii@•
Falcon Prata 2001

��.1V__l"
Sahara Roxa 1997

XT225cc Vermelha

NX-200 Verde

Twister Azul 2002

U) YBR-125 E Azul 2001

<C
Titan KS Prata 2001O

<C Titan ES Prata 2001
U)

:;) Títan Verde meto 1999

Titan Azul 1996

TOd�._4:
CG 125

..... 1
CG 125

CG 125 Branca

BizKS Vermelha

Dream Vermelha

Vectra GlS 2.0 Branco

Fusca 1.500 Branco 1973

Parceria. Quem ganha é vocé!

( 311-7311)(311-1910J
Faça consórcio de Moto Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
"antes de ser contemplado.

Seu Auto a partir de

1'6'2,85.

mensais

C 100 Biz KS a partir de

65,!!
U)

�MlilDEa&iIH_'__�
O Tit;n KSE Verde O Kn,;

.

Z

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se
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R$ 7,70
R$ 7,70
R$ 7,70
R$ 7,70

SÁBADO, 21 de junho dn� ii

'Bosch

Bosch

Boséh
Bosch

Bosch

Bosch

Bosch

Bosch

aceita-se, troca. Tratar: 370-
8640.

GOL - vence-se, 98, prata, 16v,
4p. R$13.800,OO; Tratar:

Q132.9695.
.

GOL..;. vende-se, Special, 01,
branco. R$ 12.000,00. Tratar:
370-4810 cl Amarildo a tarde. VOYAGE-vende-se, 83, branco.

R$ 3.500,00. Tratar: 9905-
3900 cl Marcos.

GOl-vende-se, 90, CHT, prata,
álcool, rodas de liga leve 14. R$
5.500,00. Acerto carro de
menor valor. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

'

f=lapdi'SC04.1/2'" Grão 40

FER'RAMENTAI
Bc. MÁQUINAS

276·3102

Flapdisco 4.1/2" Grão 60
"

'Flap' disco 4.112" GrãO 80
Plap atsco 4.112" Grão. 120

Flap disco 7" Grão 40

Flapd/soo 7" Grão 60
,

Flap llisco ?" Grão 80
f/af)' ·tIi�éO 7" Grão 120

RuaWalter Marquardt, 590 (próx.imo Posto Mime)'

R$16,85
R$16,85
R$16,85
R$ 16,85

Espeêía!izado em
estofamento,
automoblllstlco
em conre e

tecido-

E-mail: estafariagaucha@netono.com.br
www.embraínfo.com.brjestofariagaucha

I
FUSCA - vende-se, relíquia, 74.
R$ 2.400,00. Tratar: 9132-
9695.

FUSCA - vende-se, 95. R$
5.800,00 à vista ou R$
4.300,00 entro + parco R$
147,00. Tratar: 376-3212.

GOl-vende-se, GTS, 92, compl.
Troco por carro financiado.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774. f;

GOl-vende-se, 97, MI, branco,
cl opc. R$ 10.500,pO. Tratar:
376-1772.

GOL - vende-se, 95/96, LO,
modo antigo, verde met., básico.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

,
KOMBI - vende-se, 97,
cabeçuda, envldraçada-Rs:
"10.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9125-6.237 cl
Laerte.

SAVEIRO-vende-se, 02, cornpl.
R$ 20.000,00. Tratar: 371-
9101 ou 372-1161.

manual e nota fiscal. Tratar:
371-7542 (lU 9965'5774.

GOl.-:-,v�hde"se; 81, gásoüna,
c/ar,qS'sportivos. Tratar�-273-
0471.", ,

GOL - vende-se, 95, branco, GOL - vende-se, Special, 01,
gasolina, a.c., d.h., compl .. vermelho, vidros verdes, som.
Tratar: 371-2898 ou 9955- R$ 12.600,00. Tratar: ,370-
5858. 4810

GOl-vende-se, 98,Ap, 16v, cl

BARRA VELHA - aluga·s
galpão, 25x10mts, 400m2
construção, 2 bwc, 1 coz., I

bares.xl bilheteria cj caixa,
35.000,00 negociáveis, Trat
(47) 345-0187. (proprietário I

VENDE-SE -loja de confecçõ <

cl estoque e móveis, óti

ponto, aluguel acessiveL ij

10.800;00. Tratar: 371,551 o

(proprletário) ,ól

CAMINHÃO 1513 - vendes J
79, cl carroceria, reforma0,
R$ 35.000,00. Tratar: 37

0164 ou 275-6179 cj Vailat

�jll�.·I:�����..--....--------------�.
311.-8153
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litra GLS, 4p 99 Pampa 1.8i capota 97 DE CARROS E
COISa Super 4p

98 Escort GL 96 CAMINHÕES COM MAIS
vectra GLS 2.0 97 Fiesta 1.0 2p 95

!""aGL 4p 95 Ranger XLT 4cc 95 DE 15 PARCELAS PAGAS.
H02.2 95 Pampa 1.6. capota 93

E MOTOS ACIMA DE .20
I.�a GLS, 4p 94 Versailles 2p 92

I.�a SL/E, 2p, 93 Verona GLX, GNV 92 PARCELAS PAGAS.
I""a SL/E 4p 92 Escort XR 3 89 PAGO À VISTA.
�ett SL/E, 91 91 E�cort 1.6 L 87

�e� 500 DL 91 Tratar: (47) 9951-3905
I,�a SL/E, 2p 90 Palio 1.0, 4p 98

Olala Diplom .. 4p 88 Palio 1.0, 2p 98

,,�a SL/E, 4p 86 Uno 1.0, 4p 96

OIeyette SL 84 Uno 1.0, 2p 96

Tempra 4p 95 interculado, reduzido. R$
�11.0, 16v, 4p 99 Elba 1.5, 2p' 92

I",ti 1.0, 16v, 4p 99 65.000,00. Tratar: 37119-87
�IMI, 1.0 98 8esta GS 01

OU 275-0777 OU 917-5639 cfC01.0,2P 95 Peugeot 106 99

çoCL,1.6 89 Jeep JPX Diesel 95 Olimpo.
�ICL 1.6 87 Mazda Cabo Dupl. 94

flJ1.6,BX
'

86 8MW IA 2p 93

fusca 1300 75 CB 400 II 82
Puma GTB 4.1 78

98 Maverick 75
98 Ford "A" 29
98

Fone: (47)
370-8622

reformado. R$ 26.000,,00.
Tratar: 370-0164:01" I,

xa,

Trai
tário O-vende-se, motor 1111,

leI. Tratar: 273-6242 ou

cçõ 9510 hor. comI.

óti
el �O - vende-se, 75,
551 tceria, motor 1113. R$

óOO,OO. 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: 9979-1437.608 - vende-se, 78,

oceria de madeira. R$
óOO,OO. Tratar: 9981-4378. vw 8140 - vende-se, cf baú,

95. R$ 38.000,00. Tratar: 370-
0164.

COMPRO
CONSÓRCIOS

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermelha. Tratar: 9132-2852
finais de semana.

BIZ - vende-se, 99. R$
1.200,00 +19x R$ 135,00.
Tratar: 370-1823 cf Ilson.

CBR 1000 - vende-se, 95. R$
19.500,00. Tratar: 9107-8246
ou 472-0372 c,L Ronaldo.

KAWASAKI - vende-se, ZX11,
95, preta. R$ 18.000,00. Ou
troca-se por carro. Tratar: 9107-
8246 ou 472-0372 cf Ronaldo.

SCOOTER -vende-se, Sundowm.
VW 16220 - vende-se, truck, R$ 1.600,00. Tratar: 9125-
baú novo, 97, turbinado, 5442.

CORREIO DO POVO 25

OIGTCAR
(47) 371-4142

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

Contamos ainda com serviço·de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspenção.

Especializ.ada: GM • FIAT· VW· FORD

, VENHA NOS V'ISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi
(ã 300 mt após a Marisol)· Jaraguá do Sul

SERViÇOS COM GARANTIA

COMPRA. VENDA - TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-599'9

TABELA DE USADOS

® Consórcio

Regata
'H4t�te (» ��

PEÇAS • ACESSÓRIOS • OFICINA

CIOO BIS KS OI/OI PRATA
�UNDOWN WEB 100 O KM VERMELHA
CG 125 TITAN KS O KM AZUL
�TRUDER 125 OKM AZUL
CG 125 TITAN KS 01101 AZUL
CG 125 TITAN KS 01/01 PRATA
CG 125 TITAN KS 00/00 VERDE
CG 125 TITAN KS 02/02 VERMELHA
CG 125 TODAY 90/90 VERMELHA
YBR 125 K o1/02 PRATA
CBR450 SR 89/89 BRANCA/AZUL
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
XLR 125 KS 01101 PRETA
X 4 FALCON 01/01 PRATA
VlRAGO 250 96/96 BORDO
VIRAGO 250 98/98 PRETA

� .

.

) �,: Prefeito Waldemar ,Grubba, 3.449 * Defronte ao DG ,da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Biz, cl partida ,
Azul 02 R$ 1.200+ finan.

Titan Azul 98 R$ 1.000+ finan.

Renault 19RT Preto 96 R$ 7.500+ finan.

Kadet light Bordo 94 R$ 8.500,00
DT 180 para trilha Branca 89 R$ 1.500,00
Agrale 27.5 para trilha Branca 87 R$ 1.000,00
Santana CD, 4p, compl., álcool Azul meto 86 R$ 4.200,00
Parati LS, álcool Branca 85 R$ 4.000,00
Chevette SL, rodas esp., álcool Prata 85 R$ 3.500,00
Belina, gasolina Prata 84 R$ 2.500,00
Fiat Oggi Vermelho 84 R$ 1.200,00
Gol BX, rodas esp. Verde 83 R$ 2.600,00
Passat TS, gasoHna Verde 82 R$ 2.300,00
Brasília original Verde 77 R$ 2.000,00
Brasilia 76 R$ 1.800,00
Fusca 1300, antigo original 69 R$ 3.000,00
F-350 62 R 7.00000

Pionner, cl controle, módulo de

potência de 1.800w e 1 par de

alto falantes 69. Tratar: 9111-
5630.

ALTO FALANTE - vende-se, de 6
polegadas 240 wattz roadstar

triaxial. R$ 100,00. Tratar 371-
2850

CARRETINHA - vende-se, pI 3
motos, cl - IPVa e

licenciamento 2003 em dia,
novo. R$ 950,00. Tratar: 371-
9992 cl Davi.APARELHO CD - vende-se, cd

pionner 536, cl controle
remoto, frente destacavel. R$
290,00. Tratar 371-2850

COMPRA-SE - jogo de rodas aro

13, de monza 93, liga leve.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510 hor. comI.APARELHO CD - vende-se,

acompanhantes
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

iJaraguá do Sul cf Local

I
.. Disc:el����rt������_ m __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• __

diversos

APARELHO - vende-se, de

ginástica, athletic 2001. R$
750,00. Tratar: 371-6238.

AQUÁRIO - vende-se, grande,
1,00x0,40x0,40 cl aparelhos
de oxigênio, filtro e 12 peixes.
Tratar: 370-3076 ou 9991-

·2356 cl Ademar.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-

3561.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de poodle micro-toy,
vacinados e desvermtnados,
com 75 dias. Tratar: 372-

2231.

CACHORRO - compra-se,
filhote pequinês fêmea. Tratar:
371-2511 c/ Magali.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de poodle micro toy,
cl 75 dias, desverminados e

vacinados. Tratar: 372-2231.

CACHORRO - vende-se,
filhote de pincher nº 1. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cl
Noeli

CACHORRO - vende-se,
filhote de cocker. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se,
filhote de poodle. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

CAIXA DE SOM - vende-se,
marca CCE, pretas, modelo 3
em 1. R$ 40,00. Tratar: 376-
3666 cl Paulo.

CAMA - vende-se, tubo lar,
branca, de casal. R$ 100,00 .

. Tratar: 371-7761.

CARRINHO DE LANCHE

vende-se, compi. Tratar: 371-
9099 cl Ney.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, cl 2 meses de uso, cl
R$ 15,00 em crédito. R$
270,00. Tratar: 9963-9596
cl Germano.

CELULAR vende-se,
Ericsson KST88. R$ 130,00.
Tratar: 9902-8683.

SÁBADO, 21 de junho de 20 is

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, 7 meses de garantia,
nota, carregador. R$ 270,00.
Tratar: 370-4170 (recado) ou
9905-2992.

CELULAR - vende-se, Nokia

3280, 5 meses de uso, pré
pago. R$ 180,00. Tratar: 370-
0471 ou 371-0222.

CELULAR - vend-esse, da

giobal. Tratar: 9132-8290.

CELULAR vende-se,
Motorolla Baby, da Vivo, cl
cartão, 4· meses de uso. R$
160,00. Tratar: 9125-9031
ou 373-0564 cl Daiane.

INSTRUMENTO MUSICAL -

compra-se bateria usada.

Tratar: 376-1933

JANELA - vende-se, de

alumínio cl vidro, nos

formatos: 1,85xl,25 e

1,55xl,25 e 0,80xO,63(bwc)
e 0,45xl,25. Tratar: 371-

6134 c/ Laércio.

JOELHEIRAS - vende-se, cl
articulação, marca Teu-fit,
seminova. R$ 50,00 cada.

Tratar: 372-0664 cl Audren.

LAVA-LOUÇA - troca-se por
celular pronto da TIM. Tratar:

371-9091.

CELULAR vende-se, LIQUIDIFICADOR - vende-se,
motorolla, da Global, pré-pago,

.

industrial. R$ 200,00. Tratar:
R$ 200,00. Tratar: 372-1652. 371-9091.

CELULAR vende-se,
Motorolla C331, 2 meses de

uso. R$ 320,00. Tratar: 376c
0010

,

ESTEIRA - troca-se, elétrica,
nova, na garantia, por máquina
reta ou overloque industrial até

R$ 700,00. Tratar: 370-6110

ESTOQUE - vende-se, de

bazar, cl ou 51 balcões.

Aceita-se carrono nego Tratar:
275-2482 hor comI.

GELADEIRA - vende-se,
Brastemp, Frostfree. R$'
400,00. Tratar: 372-0744 cl
Vanda.

LIVRO - vende-se, Mein Konpf
(minha luta) de Adolf Hitler.

Tratar: 376-3062 ou 9969-

0574 cl Elaine.

LOJA vende-se, de

confecções, no centro. R$
30.000,00. Tratar: 9974-

8468 ou 9109-6201.

LOJA - vende-se, feminina na

Marechal Deodoro da Fonseca.
Tratar: 372-3139.

MÁQUINA - vende-se, de

ese;rever elétrica. R$ 100,00.
Tratar: 371-9091.

MÁQUINA - vende-se, de

costura industrial.
2.000,00. Tratar: 371-909

MÁQUINA - aluga-se. Trai
370-6110.

MÁQUINA -

vende.s
interloque. Tratar: 370-356

MÁQUINA - vende-se
jeans. Tratar: 370-3561.'
MERCADO - vende.s
instalações de marcado
retirar do local.
20.000,00. Aceita-se carro

nego Tratar: 9121-3921.

MOTO - vende-se, Shop
Bandeirante a bateria, nova,
caixa. R$ 400,00. Trai
372-3961 ou 9132-4526
emir.

MÓVEIS - vende-se ou Iro

se, móveis novos de I

(balcão, casulos, manequin
Tratar: 370-3561.

MÓVEIS - vende-se,
montar loja de roupas. Trai

372-3139.

PANIFICADORA - ven

se, equipamento comp
excelente ponto, clienl
formada. Tratar: 37

4300.

PROCURA-SE - u

prespontadeira de 2 agulh
pI comprar ou alugar. Trai
370-6110.
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CROMOART
ÇRIAÇÁO & FO,OLtro

cromoarte@terra.com.br
u

ulh
Ia!

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

TERRENO COMERCIAUCONDOMíNIO CENTRO

com 3.900 m2, totalmente aproveitáveis
Fone 275 3070- CRECI 8950

TERRENO NOVA BRASILlA

com 496 m2, totalmente plano
rua alfaltada

Fone 275 3070 -CRECI 8950

CORREIO DO POVO 27

preparou uma promoção especi;:J1 para você que

quer ser um profissional liberal.
Fazendo a sua inscrição até o dia 11 de julho,
você terá um desconto de 10% no valor da matrícula.

Emais, trazendo este

anúncio você terá direito a apostila
inteiramente grátis.

Aproveite o quanto antes, pois as vagas são limitadas.

·SALÃO.E ESCOLA DE CABELEIREIROS

Av. Prefeito Waldemar Grubba,2474 Fone 275·2481

TíTULO ACARAí - vende-se ..

R$ 100,00. Tratar: 371-1495
cf Darci.

TíTULO BAEPENDI - vende
se. R$ 250,00. Tratar: 9902-
0732 cf Junior.

TíTULO CANDEIAS - vende
se. Tratar: 376-1595:

VESTIDO - vende-se, de

prenda, nº 38. R$ 50,00.
Tratar: 276-0316

.

VIDEOGAME - vende-se,
Dream Cast, cf 2 controles,
20jogos, 1 memory card VMU
+ 1 rambol Pac. R$ 450,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cf 2 controles, 10

cds, 1 memory cardo R$
300,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cf 10 cds, 2

cintroles, totalmente
destravado. R$ 850,00.
Tratar: 376-2206.

mingos R. da Novà, '154
� Jaragu6 do Sul .- ,se
47) 275-0495

* PLAYSTAIION 2

'X60X
, PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NlNTENOO 64

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• GAME BOY COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe Mratiodea1elldlhiEilío: s!gillldaa !lgWldadas IG;OO ás22;OO

Rua: BerthaWeegue ,1087· Barra· Jaraguádo Sul· E-mail plan�tagame@ibestcom.br

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cf 40cds, memory
card, controle analógico. R$
310,00. Tratar: 9991-6734
cf Paulo.

VIDEO lOCADORA - vende

se, rua Maria Humbelina da
Silva. R$ 22.000,00.
Tratar: 371-2525 ou 275-
0945.

A PODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IIVestindo a Mulher nos
melhores

momentos da Vida"

I
modo gestante e moda feminino

Venha conferir nossa

coleção de Inverno 2003

Centro Comercial W. V. Sala 05 -

No calçadão da Marechal. Tel.:370-0 181

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Oscar Schneider, 72, nesta cidade, filho de Valdir

Westphal e Sonia Kreyssig Westhal

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Ponte Pensil, 139, Schroeder, neste

Estado, filha de Vitório Martins e Adelina

Bertholdi Martins

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ADRIANO JOSE NOGUEIRA - RUA ADOLF PUTTJER 86-
NESTA;
ANTONIO TUON - RUA FRANCISCO HRUSCHKA 59 - NESTA
AUTO ELETRICA E MECANICA CATARINA - RUA ROBERTO
SEI DEL 1423 - CORUPÁ
BRASQUISA INDUSTRIAL LTOA - ROD GUILHERME JENSEN
S/NR - MASSARANDUBA;
BRASQUISA INDUSTRIAL LTOA -ROD GUILHERME JENSEN
S/NR - MASSARANDUBA;
BRASQUISA INDUSTRIAL LTOA - ROD GUILHERME JENSEN
S/NR - MASSARANDUBA;
CELSO BATISTA RIBEIRO - RUA 25 DE JULHO 1153 APTO
03 - NESTA;
CLAUDIO EDUARDO MABA - RUA LEOPOLDO AUGUSTO
GERENT 135 - NESTA;
CLAUDIO EDUARDO MABA - RUA LEOPOLDO AUGUSTO
GERENT 135 - NESTA;
CLAUDIO EDUARDO MABA - RUA LEOPOLDO AUGUSTO
GERENT 135 - NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS LTOA - RUA BERNARDO
DORNBUSCH ,54Q - NESTA;
CODEJAS COMP DE DESENV DE JARAGUA D - RUA JOSE

FACHINI S/NR RIO MOLHA - NESTA;
CRISTIAN KUCHENBECKER - RUA MARECHAL FLORIANO, 10
- NESTA;
DUOIA MANUTENCOES LTDA - RUA JOAO JANUARIO AYROSO
109 SALA 01- NESTA;
JOSE RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA - AV PREF WALDEMAR
GRUBBA 3000 - NESTA;
JULlA ZALESKI - RUA EMMERICH RUYSAN 110 - NESTA;
JULlA ZALESKI - R�A EMMERICH RUYSAN 110 - NESTA;
LAURINA DA SILVA FRONZA - ANGELO TORINELI 78 RES,

AMARILLY BL C A - NESTA;
LOURIVAL DE SANTANA - RUA MARIA UMBELlNA DA SILVA

258- NESTA;
MARCELINO CARLOS GRUNER - ERVIN DOEGE 41- NESTA;
MARCELO ARIGONY RIBEIRO - RUA JOAO SANSON 42 APTO
09 - NESTA;
MARIA CRISTINA SCIASCIA - RUA EMIL BUROW, 223 - NESTA;
MILIANE PATRICIA DE ANDRADE - RUA EDUARD KRISCH, ti

1222 - NESTA;
MOACIR DOS SANTOS SILVEIRA - RU JOSE NARLOCH LT I203 AO LADO 1825 - NESTA;

, a

MOHR & CRISTOFOLlNI LTOA ME - RUA 784 NR 120 - NESTA; �
NASPACK COM REPRES LTOA- R JOAO JANUARIO AYROSO, 1
2700 - NESTA; °I
PANIFICADORA E CONFEITARIA PAOMANIA LTOA- VENANCIO i�lDA SILVA PORTO 255 - NESTA; .

PARTNER ACION ELETRICOS LTOA - RUA LEOPOLDO JANSEN

�GI'120 - NESTA; I

PATRICIA KUNH SCHUSTER - FRANCISCO TODT 97 - NESTA;
o

PLAKAS INO E COM RÉPRESENTAC - R GUSTAVO I
FRIEDMANN 134 - NESTA; �
PRODUTOS ALlM FLEISCHMANN ROYAL LTOA- R. GUSTAVO e
GUMZ 488 - NESTA;
PRODUTOS ALlM FLE�SCHMANN ROYAL LTOA- R GUSTAVO qU

GUMZ 488 - NESTA; a
RAFAEL HACKBARTH - RUA ALBANO PICOlLl S/N - NESTA;
RÉINALDO JOSE FURLANI- RUA RIBEIRAO CACILDA SjNR- to
NESTA; 5
RICARDO KNISS - RUA EGON KOCH S/N - NESTA; "

RUBINIINDUSTRIA DE TRASFERS LTOA - RUA 750 N 81- III
NESTA; V
SORVETERIA THEVES LTOA ME - R FRANCISCO HRUSCHIíA

lo
279 - NESTA;

oU 1r
E, como os ditos devedores não foram encontrados,
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por ln'

termédio do presente Edital, para que os mesmO) a

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debl�,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena

e

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 5 de junho de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

ALUGUEL DE TRAJES

ti 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial
do Registro Civil do 12 Distrito de Jaraguã
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 N2 24.294 DE 16-06-2003
EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO

CARTÓRIO DE SCHROEDER - SC
VALDINEI WESTHAL E CRISTIANE MARTINS

E, para que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital,
que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde -s e r
á

afixado por 15

(quinze) dias.
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Dois estilos,
um objetivo

t;
[s, !

f.lca a I

I� mça com nouida
� ,

lH, ta, segundo o fi lho Alexandre Meldau, era oferecido um serviço
LT Jaraguá do Sul. Era o plantão 24 horas nas áreas de pediatria,

al,e ginecologia e obstetrícia e mesmo sendo uma cidade razo

f6: �rande e com poucos médicos, houve uma grande resistência

I �s médicos recém chegados ingressassem no corpo clínico e
CIO internar os pacientes nos hospitais da cidade. \\ Ela levava as

EN �ara Curitiba NA hora de darem a luz", comenta Alexandre.

fA;
IpOUCOS e com ajuda de alqurnas pessoas, O' Hospital Jaraguá

W1
o �rtas para a Clínica Santa Cecília. Muitas crianças vieram ao

NO
as mãos da doutora Cleusa e cuidadas pelo doutor Herberto.

I ela fiel e vinda de vários pontos de Jaraguá do Sul e região se
vo iumentando o movimento e iniciando a construção de uma ver

�A; ,arca da excelência em serviços médicos prestados em que o

R- lo era o grande referencial.
'

I ,�o casal e o colega Luiz inauguraram a sede própria da Clínica
i- lia, localizada na Rua Walter Marquardt, que foi deixada para
IKA Vão dar continuidade ao trabalho iniciado pelos pais.

loi cremada, da mesma forma que o marido. Á cerimônia foi
oU 1111 Curitiba, na presença de familiares, amigos e colegas de

, in'

:�:. ,amigos e para todos as pessoas que usufruíram dos serviços
ISdo casal, a perda é irreparável. O engenheiro mecânico Wil
des Molina, 35 anos, em seis anos de amizade "pede-se perce
diosidade espiritual do casal. Tanto na área profissional como
demos dizer que eram pessoas de grande sensibilidade, amigos
"carismáticos e com muita vontade de mudar as coisas que
il11 erradas ou injustas".

Clínica Santa Cecília em Curitiba nos anos 70

Clínica Santa Cecília em 1978 em Jaraguá do Sul

"

'

t_

Inauguráção do prédio próprio em 1985 atendendo no memo local até os dias
de hoje
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IRAíZES: EXPosiçÃO ITINERANTE REVELA MAIS UMA FACETA DA OBRA DE FOLCLORISTA DE SANTA CATARINA FALECIMENTOS

Obra de Franklin Cascaes passa
por uma nova fase de estudos

JARAGUA DO SUL -

Quem ainda não conhece

a obra de Franklin Cascaes

não pode perder a oportu
nidade de ver de perto o

trabalho do maior folclo
rista de Santa Catarina, atra
vés da exposição itinerante

"O Universo Bruxólico de

Frariklin Cascaes". A mos

tra está em Jaraguá do Sul

desde o dia Hl de junho; na
Unerj e depois segue para
o Museu Emílio da Silva,
no centro da cidade, no
período de 3 a 28 de julho.
No dia 2 de julho está pre
visto a realização de um se

minário sobre a obra do

folclorista, no Shopping
Center.

A promoção é do

evento é do Sesc com apoio
do Museu Universitário da

UFSC (Universidade Fede
ral de Santa Catarina) onde
se encontra o acervo do

folclorista. A intenção des
ta mostra, segundo o técni

co em cultura do Sesc de

Jaraguá do Sul, Sérgio

Obras estarão na Unerj até o dia 27 de junho
Divulgação

Pedrotti, é propor uma

nova leitura sobre a obra de.
Cascaes. "O Sesc, analisan-

.'

do a sua obra, descobriu
que Cascaes é um grande
contador de história", de
fine o técnico. De acordo

com ele, o objetivo é mos

trar as obras do mais im

portante pesquisador da

cultura litorânea catatinense

e incentivar as pessoas a

conhecerem mais sobre sua

história. EmJaraguá do Sul,
a iniciativa tem o apoio da

Unerj, Museu Emílio da
Silva e Fundação Cultural.

Franklin Cascaes é re

conhecido internacional

mente como folclorista

comprometido com as

raízes da cultura cata

rinense. Sua vida confun
diu-se com a história das
comunidades da Ilha. Tra

balhou em funções do co

tidiano, como, por exem
plo, na confecção de

balaios, cordas de cipó,
tarrafas, louça de barro, na

agricultura, no engenho de
farinha e na pesca artesanal.
Nasceu em 16 de outubro
de 1908, em Itaguaçu, mu
nicípio de São José. Viveu
até a adolescência entre pes
cadores e agricultores, onde
desenvolveu sua grande
sensibilidade para a cultura

de origem açoriana.
Entre as 18 obras em

naquim e textos inéditos,
apenas duas obras conheci

das estão sendo apresenta
das: "O Boitatá" e ''A gran
de Bruxa". A produção e a

coordenação do projeto é

de Valdemar Klamt e Luiz

Moukarzel. Pesquisadores
Hermes Graipel e Sérgio
Carneiro Bello.

Tradicional Festa de São João é neste final de semana
t

JARAGuA DO SUL -

Hoje à noite, por volta das

23 horas, o céu de Jaraguá
do Sul será iluminado pela
maior fogueira já feita em

J araguá do. Sul. Como

acontece todos os anos, a

Comunidade São João Ba-
.

tista, na Vila Chartres, pro
move a já tradicional festa
junina, que tem como des

taque a enorme fogueira.
De acordo com o tesou

reiro da Comunidade, Irio
José Bortolini, a estimativa
é de que seis a setemil pes
soas compareçam ao even

to, que é prestigiado por
pessoas de toda a região.
"Temos estacionamento

para 300 veículos e nem fi

zemos publicidade porque
não temos' condições de

. abrigar mais gente", afir
ma Bortolini, que tem 59

anos de idade e acompa
nha as festividades de São

Fogueira tem cerca de 30 metros de altura

João desde que era peque
no.

A fogueira é feita por
uma equipe de voluntários

que começam a trabalhar no

projeto em janeiro, época
em que vão para o mato

cortar as árvores. A susten

tação da fogueira é feita

com eucaliptos e o enchi-

mento com outros tipos
de madeiras nativas. ''As es

tacas são levantadas com a

ajuda de um guindaste e o

restante é feito pelos
festeiros. A tarefa é perigo
sa e exige muita habilida

de. Graças a Deus não

acoriteceu, até agora, ne
nhum acidente grave", sa-

lienta Bortolini.

A festa começa a partir
das 19 horas com missa.

Depois do culto religioso
tem início asa festividades'

propriamente ditas, com
venda de quentão, pinhão,
churrasco e outros pratos da

gastronomia regional. A
fogueira será acessa por
volta das 23 horas. Depois
tem baile com animação da
banda Som da América.

No domingo prosseguem
os festejos com missa às 10

horas. Às 15 horas começa
a tarde dançante com a

banda Som da América e

às 16 horas acontece uma

das etapas do Sertanejão,
festival de música sertaneja
realizado pela Fundação
Cultural em várias etapas e

em lugares diferentes. Às 18

horas está previsto o sor

teio da rifa e encerramento·

da festa. (MHM)

PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO AUTONOMO

EM TEMPO PARCIAL OU
INTEGRAL.

Req.: 22 grau/telefone
(47) 275-3122 ou 9955-9782

Rosânqela Cartomant
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros

i
�------------------------------------�j
Há mais de 25 anos em Jara�uá do Sul e Re�ião I

I
I

Alende de 21 a Sáb. apÓs às 11 floras cf horamarcada peJo lei.S'MIII I

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
isnoo - Matriz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro
19hOO - São Fransisco de Assis

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
08h30 - Molha
19hOO - Matriz
08hOO - Santa Luzia

09h30 - N. Sra.deFa·

NOSSAMENSAGEM

"Ouern é este, a quem até o vento e o

. mar obedecem"
,Ieg

O mar simboliza os perigos na vida. E vi;
ver é atravessar esse mar. Fundamentai e

que levemos Jesus conosco. Se ele está em

nosso barco, nosso medo dos perigos é fai;
ta de fé: \\ Por que sois é tão medrosoS.
Ainda não tendes fé?". Sim, Deus garante:
"Eu dermaquei o mar com meus limites�
lhe pus ferrolho e portas, dizendo: Até aqUI
chegarás, e não

'

além"! Sem fé e �A.r::o:o�io:o:.: -

com medo, nem se-,
quer nasceremos

para a vida, continu
amos no antigo que
já passou. Se alguém
está em Cristo, é cri
atura nova. O que
era antigo, agora é
tudo novo.

@
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTD�·
Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105

Ed. Florença .1" andar 125
Fones: (047) 371;1910 e 275.3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, �atalhão da Alegria.In

���'faz O Jaraguaense rir,
lais
lado JARAGuA DO SUL - o

d ltalhão daAlegria daTur
lula do Ratinho, que desde

l'
início de 2003 estão jun
�fazendo todos rirem na

4° ',estão na cidade para

os ma curta turnê. Santos,
s Ia, Chaveirinho, Tatu,
20 ropinho, Bailarino, Ca-

itão fazem espetáculo
ao, brando dos,bo�s tem

�, do grupo Os Trapa
óes,

Além das apresentações
circos e no programa
Ratinho, o pessoal tem

m especial atenção com

'crianças. "Escrevi um li-
o

,o e estou doando a ren

para o Hospital do
incer em São Paulo",
lica Iran, que interpreta
)antos. Iran se refere ao

livro "Santos na Vila

Paçoca", lançado ano pas
sado.

O grupo trás uma no

vidade para Jaraguá do

Sul. Se você conhece al-

guém que não gosta do

apelido que tem, escreve

uma carta contando o por
quê do apelido e com o

endereço de seu amigo.
Leve a carta para o circo e

entregue pfira algum dos

integrantes. Sua história vai
ser analisada pela equipe.

As apresentações
acontecem às 16 e 20 ho-

ras, hoje e domingo, in
gressos R$ 5 e R$ 10. As

seções têm shows diferen
tes. O Circo Irmãos
Power fica próximo à ro

doviária.

Artigos em fios e lãs, Biquínis,
Maiôs, Fltness (ac:8cfemla)

GERAL CORREIODO POVO 9

ACIDENTES: AUMENTO DE OCORRÊNCIAS PROVÉM DA FALTA DE ATENÇÃO E EMBRIAGUEZ

Eventos
hotelaria

movimentam
em .laraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - O

governadorLuizHenrique da
Silveira abriu nesta quinta fei
ra o 17' Encontro Catari
nense deTurismo eHotelaria

organizada pela Associação
Brasileira da Indústria de

Hotéis de Santa Catarina

(AbihjSC). Paralelamente
acontecem a 15' Exposição
de produtos para Hotéis, 5'
Encontro Sul-Brasileiro de

Hoteleiros. A novidade é o

I" Seminário de Turismo e

Hotelaria, voltado aos estu

dantes de cursos 'de, turismo
e Hotelaria.

"O Desafio dos Novos

Tempos" é o tema do en

contro que reúne empresas de r

todo país ligadas à classe ho

teleira. Estão sendo realizadas

Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo. Praticamente tudo

queum hotelprecisapara fun
cionar bem é encontrado na

feira. Produtos para limpeza,
decoração, softwares, eletro
eletrônicos, desing estão espe
rando os hoteleiros.

SirleteAlves, da organiza
ção do, evento, espera cerca

de mil pessoas visitando a

exposição. 'Já são quase 400

inscritos.Esperamos entre 800
e mil pessoas", comenta.

,

Os acadêmicos de turis

mo têm um incentivo para
seus estudos. Sete trabalhos
foram selecionados para se

rem apresentados aos visitan
tes neste sábado, 9 horas no

Parque Municipal de Even

tos.

Vicky Bartel

Desde o início do ano até maio, foram computados 1218

palestras e mostras de traba
lhos emvárias áreas ligadas ao
setor.

A 15' edição da exposi-

ção está acontecendo noPar

que Municipal de Eventos,
reunindo 34 empresas de es

tados como Rio Grande do

Turismo Cultural cresce em Jaraguá do Sul

O cenário é aJaraguá do pos dificeis. Manteruma ban- Aí se inicia a história do turis- Para espanto de Udo, os
Sul dos anos 60. Cidade pe- da com tantos integrantes mo cultural em Jaraguá do visitantes adoraram o local e

quena do norte catarinense. como a Banda Lira da Auro- Sul. resolveram voltar no ano se-

Um bairro do interior cha- ra não era tarefa fácil.O trans- PEQUENAS IDÉIAS - guinte. O aconselharam para
mado Aurora. Poucas famí- porte era amaior dificuldade. Em uma das várias turnês que investisse no lugar, na es-
lias de descendentes de irni- Muitas pessoas, instrumentos, que fizeram pelo Brasil, um trutura e que recebesse mais

grantes alemães residiam no malas. Mas foi-se levando dos músicos, o jaraguaense turistas. A idéia foi ganhando
local. A diversão era algumas com a coragem de quem está Udo Borchardt, conhece um forma.

festas e brincadeiras que acon- disposto a fazer o que gosta. casal de alemães em São Pau- Em outra excursão pela
teciam entre osvizinhos. No início da década de lo. Eles se interessam pelo 10- Alemanha, com a banda

Tudo corria calmo. Até 80, a situação tomou-se insus- cal de onde vem o grupo e Bavária, alemães se interessa-

que o professor primário e tentável e a banda disolveu- resolvem conhecer Jaraguá ram em conhecer Santa

maestro, Vicenz Wee, vindo se. Pouco tempo depois foi do Sul durante aSchützenfest Catarina. No início deste sé-

da Alemanha, chega no bair- formada a Bandinha Aurora. Como bom anfitrião, Udo, culo, dois irmãos conheceram
roo Pouco tempo depois foi Desta vez com menos inte- procuta hotéis na cidade e re- a região norte do Estado.

formada a Banda Lira da grantes, oitono total. Mas con- gião para os novos amigos. Gostaram tanto quevoltaram

Aurora, com 25 integrantes. tinuaram a levar o som ale- Mas a decepção, todos esta- repetidas vezes. Assim nasceu

Animavam as festas da região mão pelo estado e pelo país, vam lotados. a Rota Alemã.

e enchia de orgulho os mo- com a mesma alegria. Para não desapontar os Apesar de tanto sucesso

radores do bairro. No irúcio dos anos 90 a paulistanos, resolve oferecer
,
com os turistas de fora, Udo

A banda foi espalhando banda encerra as atividades. sua casano sítio. "Eudisse para não conseguiu apoio interno.
sua fama por toda Santa Pouco tempo depois suje a eles que a residência é simples A prefeitura não deu a aten-

Catarina e outros estados: nova versão: aBandaBavária. e que esteve fechada por ção que a idéia merecia. Pre-

Grandes bailes e festas eram
_-

Com o repertório parecido, muito tempo", explica. As- feitos passaram e pouca coi-

animados pelasmarchinhas e . eles continuam animando bai- sim, o casal trouxe outro ca- sa foi feita. No máximo uma
músicas alemãs. les, festas, encontros no Esta- sal e os filhos para passarem melhoria na estrada. Mas o

Mas eram também tem- do, no Brasil e na Alemanha. dez dias por ali. sonho prossegue.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE

IF-I: GIANCARLO FISICHELLA DECLAROU QUE CHEGARIA ATÉ A PAGAR PARA CORRER NA FERRARI

Luca diMontezemolo não quer
contratar italiano para Ferrari

Luca di Montezemolo

veio a público afirmar que
não há nenhum tipo de res

trição à contratação de um

piloto italiano para a

Ferrari, como comenta boa
parte da imprensa euro

péia. Mas o presidente da
escuderia também disse

que as chances não são

muito grandes no atual

momento do time. "Ver

um piloto italiano vencen

do pela Ferrari é o sonho
de muitas pessoas. Algu
mas vezes, os sonhos se

tornam realidade, outras
vezes, não. No momento

certo, nós vamos tentar",
explicou o dirigente. Quin
ta-feira; Giancarlo Fisi

chella declarou que chega-

Montezemolo: "Contratação de não-italianos vai acabar"
Divulgação

ria até a pagar para correr

na Ferrari, dada a situação
difícil pela qual passa na

Jordan, ainda que te�ha
ganho sua primeira prova
na carreira neste ano (GP

do Brasil). O italiano está

em sua oitava temporada
e não teve a oportunidade
de guiar por uma equipe
grande. "A escolha de um

piloto italiano está relacio-

nada muito mais às consi

derações e razões do que

propriamente a motivos

políticos ou econômicos",
revelou Montezemolo.
Luca também comentou

que uni dia vai acabar com
a tendência de contratar

pilotos não-italianos em

sua escuderia.
A última vez que um

piloto local· guiou uma

Ferrari foi em 1992, com
Ivan Capelli. Até o final de

,

2004, ao rpenos, nenhum

piloto italiano deve sentar

no cockpit da Ferrari -

excetuando-se Luca Ba

doer, que é test driver.
Neste período, o contrato

de Rubens Barrichello ex

pIra.

ParaMoss, David Coulthard não será campeão no GP
StirlingMoss, em meio às

defesas e os preparativos para
o GPda Inglaterra, afirmou
que David Coulthard é um

bom piloto,mas nadamais que

isso. E mandou: "Não acho

que ele vai ser campeão",
afirmou o britânico. Para

amenizar, Moss, que também
nunca foi campeão, disse que

,

Barrichello aceitapontuação
Contrário à opinião de

Michael Schumacher e Luca

di Montezemolo, Rubens
Barrichello não se opõe ao

novo sistema. de pontuação.
"No final da temporada,
deveria ser intetessante pon
tuar nas corridas deste ano

com o sistema daúltima tem

porada. Mas agora é este sis

tema com o qual temos que
conviver. Reclamar agora é

como comprar um par de
tênis que você queria há tem
pos e depois você vai dar
uma volta em várias lojas pra
ver se você encontra um pre
ço mais barato", comparou
o brasileiro.Junto com 6 ale-

mão e Felipe Massa,
Barrichello passou a semana

realizando testesno circuito de
Silverstone. Ele aproveitou e

disse que o tempo não mu

doumuito desde a época em
que vivia no pais, no inicio de
sua carreira. ''Na terça, estava
muito quente e tudo estava

fantástico, mas a partir de

quarta voltou ao tempo nor

mal inglês, com, um vento

forte e céu nublado", afir
mou o ferrarista. Sobre seu

desempenho,Rubens disse ter
ficado feliz por ter sido Q

mais rápido nos últimos dias,
já que o setup de sua F2003-

GA estava perfeito.

o escocês seria um excelente

campeãomundial. "Mas acho
que o Kimi e o Alonso são

dois caras que têm potencial
para serem ótimos", acres-

centou. Moss venceu 16

corridas na F-1 e marcou o
\

mesmo número de poles.
Coulthardganhou 13 e saiuna
frente em 12 oportunidades.

Nürburgring: primeira e,

última de Jacques
Jacques Villeneuve tem

boas recordações de Nür

burgring Foi láqueo canaden
se, em sua quarta prova na ca

tegoria, ganhou pela primeira
vez, com aWilliams, em 1996.
E coincidentemente tomou-se

o local de sua 11 a

e,última vitó

ria, um ano depois.A diferença
fica só na nomenclatura das

provas: o ptimeiro era parte do
GP da Europa, o outro, de

Luxemburgo. Mesmo assim,
apistaque fica em território ale

mã não é uma das favoritas de

Jacques. "Não sou um grande

ta de Nürburgring como uma
pista", explicou o piloto. ''No
ano passado, eles mudaram ,o

traçado e eu não achei muito

interessante"', acrescentou
Villeneuve.

O campeão de 1997 está

mais confiante para essa eta

pa, a nona do campeonato.
"Nós deveremos estar mais

competitivos lá este ano do

que estivemos no ano passa
do, Há algumas oportunida
des de ultrapassagem, então
acredito que será uma boa

corrida", finalizouVilleneuve.

O diretor-comercial da
,

Jordan, Ian Philips, revelou
que a Jordan escondeu da

Gallaher, proprietária da

marca Benson + Hedges,
que estaria negociando
com a Vodafone, empre
sa de telefonia celular que
está sendo processada pela
equipe britânica. A afirma

ção surgiu durante a audi
ência que aconteceu quin
ta-feira, no Tribunal de

Londres. O motivo da

omissão se deu porque a

Vodafone teria exigido,
para que fechasse contra

to com o ti�e de Eddie

��__,, , ?_�B�gO, 21 dej�_ho de 20 IAS!
.--

Jordan omitiu acordo paralel Co
-que se tratava de uma si ae
ação de espera", respo
deu Philips à pergunta BI

advogado da Vodafon �a n(
Charles Aldous. A Bens �ào a
é a principal patrocina0 aOS j<
ra da escuderia neste an fiM·
Aldous apresentou ta �a B
bém uma carta possiv (Orn(

mente escrita por Ed �o T

Jordan à Orange, tambê As p
de telefonia celular. Co lolta
data de 21, de abril leguI
2001, o irlandês tenn, (e[ra

contatos de patrocíni em
com a empresa, isso u miaç
mês após o tal contrato o f

time com a Vodafone t �uta,
sido fechado. GOS I

Eddie Jordan está p[ nnal

cessando a Vodafone ai �arci
gando ter feito um contr men

to de patrocinio com ntv

companhia em março o GOS

2001, via telefone, em qu larir

seu presidente, DaVI nas

Haines, haveria confirma O c

do a parceria com a fras troe

"O acordo está feito". Gor:
ua

WEBBER BUSCA OITAVO LUGAR Cat

Mark Webber já 'tem meta traçada para o resto o Gel
, .

d J fi I' ,COI
Mundial, O australiano a aguar a irmou que utara par

,

'..

I "S fi na
ue

terminar em oitavo ou nono ugar. e eu tear ape ,

, loe
atrás dos pilotos das equipes grandes, ou conseguI

fiae

superar um deles, já será um grande resultado", falou
FP'

Atualmente,Webber tem seis pontos e está em 12° lugar

Jarno Trulli, o oitavo, tem 12. "Acho que é uma met

Jordan, que não houvesse

o patrocínio de nenhuma

empresa vinculada ao ta

baco. Assim, o time não

avisou que poderia haver

uma possível rescisão de

contrato com a Benson.

"Ficou decidido que os
manteríamos (a Benson +

Hedges), achava que era

perfeitamente aceitável já

bem' possível."

FFET DE FEIJ01tDA
.',.'

PARA ALMQ.�,9
" '" "

'TODOSOS
" '

Aberto de Quarta à saea
Sábados Domingos e,'

Especiali2ado em

Reservas para F
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1el Começa o Grand SlamTim

na si ae Tênis em Blumenau
espo
lUta BWMENAU - A chuva

afon aa noite de quarta-feira
3ens �ào atrapalhou a abertura

:inaa aoS jogos dó Grand Slam

te an nM de Tênis 2003 - eta

I ta �a Blumenau. A disputa
ssiv iOmeçou na quinta-feira
Ed· ao Tabajara Tênis Clube.

mbé As partidas iniciaram por
Co IOlta ao meio-dia e pros
ril leguem hoje à tarde. O en

:nta\ cerramento será amanhã,
,cíni em a entrega da pre
;0 u miação.
uod Hoje estão sendo dis

ne t �utados 48 jogos, dividi-
aos em oito grupos, até o

í pr final da tarde. Ao todo,
e ai �articipam da etapa Blu

lntr nenau do Grand Slam

orn fiM Tênis 170 tenistas

;0 a aos Estados de Santa Ca
fi qu rnrina e Paraná nas catego
laVI nas masculino e feminino.
irrna O campeonato tem pa
Eras trocínio da TIM, opera
" aora de telefonia celular

aa banda A em Santa

Catarina, Paraná e região
) a aePelotas (RS) e apoio da

par Confederação Brasileira

ena UeTênis (CBT) e Federa

:gUl
Iões Catarinense e Para-

I
naense de Tênis (FCT100 '

Igar
FPT)..

O Grand Slarn TIM

de Tênis é considerado o

maior torneio do Paraná

e um dos principais de
Santa Catarina. "Estamos

investindo no Grand Slam

porque acreditamos que o

tênis é um esporte bastante
difundido no Paraná e

'Santa Catarina, o que nos

aproxima ainda mais da

comunidade, além do

grande retorno que tive

mos ano passado", avalia
o Gerente de Vendas

Corporativas da TIM Sul,
Adriano Coral.

A premiàção está pre
vista para ocorrer no do

mingo por volta das 13

horas, com a entrega dos
troféus aos campeões da

etapa Blumenau. As pró
ximas etapas ocorrerão

em Curitiba (PR), entre os

dias 17 e 27 de julho, e se

gue depois para Criciúma

(SC), entre os dias 4 e 14

de setembro. A grande fi
nal será em Curitiba, em
dezembro, quando será

feita uma competição en

tre tenistas catarinenses e

paranaenses, revelando o

Estado campeão.

"Pelo que, Sé alguém
está em. Cristo, nova
criatu:ra é; as coisas
velhas já flas,saram;
eis que fudo se

fe;;: novo."
2. Coríntios 5,17

Rua Max Vvilhehn, 289
Baependí - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

ESPORTE CORREIODOPOVO II

I ATLETISMO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE MENORES ESTÁ ACONTECENDO EM SÃO CAETANO DO SUL

Atletas jaraguaenses integram
seleção catarinense em SP

]ARAGuA DO SUL - Três

adetas jaraguaenses estão em

São Caetano do Sul, São Pau
lo,neste final de semana, defen
dendo o Estado de Santa

Catarinanumacompetição na
cional. Trata-se do Campeo
nato Brasileiro de Menores de

Adetismo, que· reúne os dez

melhores competidores do

ranking brasileiro, em todas as

provas. Diego Ricardo Peiters,
16 anos, quarto colocado no

ranking;AlanQuedesMacedo,
16, ocupa a oitava colocação, e
PricilaFritzki, 16, tambémoita

vo lugar, garantitam vagas no

campeonato e buscam bom

desempenho para trazer resul
tados positivos para casa.

Diego e Alan vão partici
par das provas de cem

metros rasos e revezamento

4 x 100 (Medley), e Pricila vai
. atuar no epitado. O técnico

dos jaraguaenses, Adriano
Moras, diz que esta é a equipe
com maior núinero de ade

tas rankiados participando do
brasileiro. ''As competições
realizadas em pistas sintéticas,
em Itajaí, proporcionou aos

adetas uma pteparação boa,
dando condições para que se

FutebolSuíço acontece hoje
MASSARANDUBA - o de cada, além dos dois me-

futebol �ai proporcionar
uma alternativa de lazer à

comunidade neste final de
semana. Hoje acontece a se

gunda rodada do Campe
onato Aberto de Futebol

Suíço, competição que teve
inicio no sábado passado,
composta por 18 equipes
divididas em três chaves. A
coordenadora de esportes
do Departamento de Es

portes da Prefeitura da ci

dade, Miriane Jacobowski,
diz que o número de parti
cipantes superou as expec
tativas, já que o esperado
era envolver aproximada
mente 15 grupos. ''Agora as

três chaves disputam entre

si, classificando dois times

lhores terceiro colocados por
índice técnico. Depois, as oito
equipes competem no mata
mata, até chegarmos no

finalista", explica.
Promovido. para or

portunizar a integtação entre

os adeptos desta modalidade

esportiva, o campeonatoatraiu
jogadores de cidades como

Guaramirim, Barra Velha e

Treze de Maio.

Na rodada de hoje, en
frentam-se Treze de Maio x

Asa Branca, Glória xUnidos,
ÁguiaDourada xPatrimônio,
Ribeirão da Lagoa x Butuca,
Braselio xHaco Fios,Guarani .

x Rio Branco, Micar x Juil,
Dipil x Landeti e Confecção
Hitan x Santa Cruz. (FR)

superassem e conquistassem
excelentes marcas", mencio
na. As provas têm inicio hoje

.

pela manhã, por volta das 9

horas, estendendo-se até ama
nhã. Moras acrescenta.que os
resultados da competiçãodes
te final de semanavalempon
tos para a participação do

Campeonato Sul-brasileiro da
modalidade, previsto para
acontecer nos próximos 15

dias. "Os adetas que ficarem
em primeiro e segundo luga
res têm vagas garantidas", diz.

Na opinião do técnico,
Diego tem grandes chances

de conquistar resultados ex

pressivos. ''De qualquer for
ma, os três atletas tem mais

um ano para atuar naMeno

res, então, em 2004, estarão
num grau técnico mais com

petitivo", salienta.
ESTADUAL - No próxi

mo final de semana, dia28, será
a vez dos adetas da equipeMi
rim atuaram nas competições
do campeonato catarinense. A

etapa será realizada na cidade

de Timbó, valendo como

umapréviaparaaOlesc (Olim
piada Estudantil de Santa

Catarina). (FABIANE RIBAS)

Após ser transferida duas vezes devido ao mau tempo
nas ultimas semanas, a quinta etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo acontece neste final de
semana, na cidade de Joinville.
A equipe Raumak Racing, com o piloto Raulino Kreis

Júnior, vice-campeão Marcas "N" 2001 e vice Mar
cas "B" 2002, vai em busca da liderança do campeo
nato na Marcas A. "Estou bem otimista em relação a

prova de Joinville, por se tratar da prova que temos mais
perto de Jaraguá do Sul, onde moro, terei o apoio de
uma grande torcida, o que com certeza me motivará
ainda mais para conseguir a vitória", diz o piloto, que
conta com apoio de Romaço, Fernando Seguros, Elmeca,
Raumak, Difuso, Rede Perola, Vê Mais, Similar, JAV
Automação, Oficina M$ringá � F&F Racing,

Vaipara o Garibalcli?
Vópej slol,

Prefeitura Municipal
de Jôraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICICLlSMO: A TERCEIRA ETAPA DA COMPETiÇÃO ACONTECE HOJE, ENTRE CORUPÃ E JARAGUÃ DO SUL
\

Volta a se em Mountain Bike-

passa pelas cidades da região
JOINVILLE - Com a

participação recorde de

158 atletas, começou quin
ta-feira a sa Volta a Santa

Catarina em Mountain

Bike. A largada aconteceu

emJoinville, quando os ci

clistas partiram para um

giro de quatro dias nos

quais vão cruzar a região
interiorana entreJoinville e

Jaraguá do Sul.

A expressiva marca de

participantes abre a fase

internacional da Volta de

Mountain Bike, com a par

ticipação de atletas do

Chipre. A prova integra o

calendário da UCI· CUnião
Ciclística Internacional). A
promoção é da Federação
Catarinense de Ciclismo,
que já realiza no Estado

outro evento com a chan

cela da UCI, a Volta

Ciclística Internacional de

Santa Catarina.
'Os principais nomes

-do País confirmaram pre
sença. "Estamos abrindo a

quinta edição de mais um

evento consagrado pelo

Vicky Bartel

Ciclistas de diversas cidades do Estado percorrem cidades do Vale do Itapocu

arrojo e pela persistência da reção à Estrada Duas Ma- minar todas as etapas so-

equipe da FCC", declara mas. mando o menor tempo.
o presidente da entidade, Ontem, durante a se- Dificuldades e obstáculos

, João Carlos de Andrade. gunda etapa, os bikers cir- de todos os tamanhos es-

Trilhas e estradas cularam entre Schroeder e peram pelos ciclornon-
interioranas da região .do Corupá; a terceira aconte- tanhistas. A FCC conta

i

Vale do Itapocu formam ce hoje, entre Corupá e com o apoio do Golden

o cenário no qual vai se Jaraguá do Sul, terminan- Bingo, Comitê Olímpico
desenvolver aVolta aSanta do no Parque Malwee. E Brasileiro, Confederação
Catarina em Mountain a prO\:a final, amanhã, será Brasileira de Ciclismo,
Bike. Depois da largada, um circuito no parque do Governo do Estado, atra-
os ciclistas foram para Município. As provas têm vés da Secretaria da Orga-
Schroeder, município vizi- início da largada sempre às nização do Lazer e Fes-

nho a Joinville, cruzando 9 horas, O vencedor da porte (Federação Catari-

o bairro VilaNova em di- Volta será o ciclista que ter- nense do Desporto).

Malwee vence devirada e fica perto dos lideres do grupo C
JARAGUÁ no SUL -

Após estar perdendo por
1 a ° para o Atlântico/
Erechim, a equipe Malwee
conseguiu vencer a partida
por 5 ai, na noite de quar
ta-feira, no Ginásio do

Atlântico, em Erechim

(RS), pela segunda fase da .

Liga Futsal. Com esta vi

tória, o time catarinense

encosta nos lideres do

Grupo C, somando nove

pontos, em três vitórias e

duas derrotas. Já a equipe
gaúcha fica mais longe da

briga pela classificação. No
outro confronto da noite,
válido pelo Grupo D,
Poker/Maringá/Amafusa
e Carlos Barbosa empata
ram em quatro gols (1 a 1

no primeiro tempo). O

jogo foi realizado no Gi

násio Chico Neto, em

Maringá (PR). O empate

não alterou as posições da

chave, na qual o time de

Carlos Barbosa continua na

segunda colocação com

oito pontos, em quatro jo
gos e o de Maringá na lan

terna, com dois pontos em
€inco partidas.

Hoje pela manhã, a par
tir das 11 horas, enfrentam
se UCS/Multisul e Atlânti
co/Erechim e, na segunda
feira, a Malwee pega a

Ulbra, às 19h1S, na casa do

adversário.

CATARINENSE - No
.

Campeonato' Estadual. de
Futsal, a equipe jaraguaense
segue na liderança, somando
32 pontos, estando à frente

da Unoesc/Asme e Colégio
Catarinense/FME. O próxi
mo confronto da Malwee

será com aUmbro/Clarice/
Pinhalense, às 20h30, na casa'
do adversátio.

:t':/��275-1862

SÁBADO, 21 de junho de 20 '�
ARTUR NETO PODE MUDAR O FIGUEIRENSE �O novo técnico do Figueirense, Artur Neto, pode faz
o time voltar ao esquema 4-�-2, além de mudar algu
nomes na equipe. No primeiro treino que comandou
tarde de quarta-feira, no Orlando Scarpelli, ele test
alterações que podem ser confirmadas para o jogo
próxima rodada do Campeonato Brasileiro, aman
contra o Fortaleza, em Florianópolis.
O zagueiro André Luís pode aparecer no lugar do
esquerda Triguinho; o lateral-direito Pedro tem chane
de entrar no lugar de Paulo Sérgio; e, no ataque, Robe
poderá ganhar a posição de Léo Macaé. Artur Neto n

confirmou as mudanças, mas observou atentamente
desempenho dos titulares e dos reservas no prime'
coletivo' da equipe sob seu comando.

Ponha mais cor em sua vida.

o que é o Lar das Flores

•

j •

i

Associaçâo Assistencial para Idosos - Lar das Flores é uma i
entidade sem fins lucrativos que funciona como um centro:
de convivência para idosos. Primando pela qualidade de

vida, disponibiliza aos idosos quartos individuais, áreasde
lazer, capela, restaurante e atendimento ambulatoriaL

Quem ela atende
Pessoas idosas que por opção desejam residir no Lar das

Flores. Os idosos têm liberdade para sair, passear, VISItar

familiares e amigos e recebê-los no Lar das Flores.

Que tipo de Voluntário ela precisa
Ci

• Médico
• PsiçÓlogo
• Fisioterapeuta

Com quem falar e onde

Hermes Krüger Administrador
Maria Menel Sussiatto - (Dona Lia)

R: Luiz Kienen, 253 - Centro -Jaraguá do Sul- se
Fone 47 275-2867

'Voluntário
'João muru(o tem Só faCta começar a aqir-

"rJ!!�JLm
em soiuções
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