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O coordenador da pesquisa, Ademir Valdir dos Santos, que entrevistou 2648 pessoas e colheu
detalhes do perfil dos consumidores da cidade, do atendimento nas lojas

25% dos consumidores

jaraguaenses compram fora
-Pesquisa coordenada pela Unerj, apresentada

nesta terça, diagnostica perfil do consumidor de

Jaraguá do Sul e faz importantes revelações para
o atacado e varejo. Foram apresentadas ao público

as três edições da pesquisa, realizadas durante o

natal de 2000 e dez/jan/fev 2002/2003. A
socialização aconteceu no auditório do Centro

Universitário. PÁGINAS 4
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Cesar Junkes

Décio da Silva testando as máquinas doadas do laboratório de Acionamento Eletrônico na Apolitec Página4
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Cavalos, gatos, pôneis, cabritos, ursos,
tigres brancos e diretamente dos Estados Unidos
SPIDERMAN, O HOMEM ARANHA .

Um mega show dedicado a todas as famílias
Luxuosamente armado na RuaCel. Procópio Gomes de Oliveira

Adquira seus ingressos no Posto Pérola
Assine o Correio do Povo e ganhe ingressos

Arquivo

Jaraguá do Sul guarda um

patrimônio histórico muito grande.
Sua preservação cultural andou um

pouco esquecida, mas está sendo
retomada nos últimos anos está
voltando a ser valorizada Página 9

'Torneio de tênis

acontece sábado
Os adeptos do tênis de mesa

interessados em participardoTorneio
Regional da modalidade podem
efetuar as inscrições até amanhã, no

Juventus ou no Armazém do Livro,
no valor de R$ 5,00.

PÁGINA 11

Futsal jaraguaense
classifica-se para

"-

final da O lese
PÁGlNAI2

Kentucky está em 10

lugar por equipes
nó catarinense
PÁGINA 5

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial

Paralela

Turismo

2.85702.8620

2.9200 3.0000

2.80002.9000.
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Empresas e investimento social o
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RACHEL P. CRUZ - advogada em Curitiba, E-mail:
advcom@advcom.com.br

Responsabilidade social empresarial, refere-se a estratégias de
sustentabilidade a longo prazo das empresas que, em sua lógica de

desempenho e lucro, passam a contemplar a preocupação com os

efeitos sociais e ambientais de suas atividades, contribuindo para o

bem comum e para a melhoria da qualidade de vida da comunida-
, de. Expressa compromissos muito mais amplos do que aqueles
previstos em-lei, 'como as obrigações trabalhistas, tributárias, sociais e

as relativas ao meio ambiente. Manifesta-se, sobretudo, através da

adoção e disseminação de valores, condutas e procedimentos posi
tivos dos po:ât��;;de vista ético, social e ambiental, bem como da

realização d� llvestimentos privados no camp'0 social.
"

,

O impulso que esse movimento vem tomando nos últimos anos

torna absolutamente necessário que as empresas brasileiras, suas fun
dações e institutos passem a desenvolver novas formas de parceria
com o govérnb e a s�ciedade e adotem modelos inovadores de

'.gestão, com a aplicação racional de seus recursos em programas e

projetos sociais, no lugar de financiamentos ou doações a fundo

perdido.
"

Tal, postura empresarial é determinante para a constr'ução de
uma forte imagem corporativa perante a comunidade, que ainda

pode ser potencializada, com a associação de suas marcas e produ
tos a causas sociais.

Dados recentes' divulgados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa
Econôn'uca Aplicada), demonstram que 59% das empresas brasilei
ras, desenvolvem ações em beneficio da comunidade, sendo que em
2000 os investimentos sociais privados foram da ordem de R$ 4,7
bilhões. �,

E ao contrário do q4e se imagina, o que define o alcance das

ações sociais das empresas não é apenas o valor do investimento,
mas a forma como ele é realizado.

Atualmente, verifica-se que a maioria das empresas desenvolve
uma ação social tímida, de cunhomeramente filantrópico, sem garantia
de continuidade e sem avaliação dos reais' benefícios para a

comunidade; é a empresa que age compelida por uma obrigação
moral e assistencialista. Emmuitos casos, possuem verdadeira intenção
de contribuir para o desenvolvimento da comunidade, mas por
absoluta falta de planejamento não usufruem todos os beneficios
fiscais e extrafiscais existentes.

Um grande exemplo de incentivo fiscal mal aproveitado pelas
empresfls, é o oferecido pela Lei Rouanet, que possibilita o

investimento privado em projetos sócio-culturais, permitindo à

empresa um abatimento no imposto de renda até o limite de 4%

(quatro por cento) do valor devido. Outro fato des�onhecido por
muitos refere-se à possibilidade das empresas realizarem doações a

entidades civis sem fins lucrativos (desde que qualificadas como

utilidade pública o� OSCIP), e também deduzir esses valores de seu

imposto de renda, até o limite de 2%, (dois por cento) do lucro
operacional.

.

A legislação brasileira contempla essas e outras possibilidades de
incentivo a investimentos sociais privados, desconhecidas ou sub-

'

. aproveitadas pelas empresas.
"

,.

Em um mercado onde a competição testá cada vez mais acirrada,
a realização dê ações de responsabilidade social, sobretudo aquelas
voltadas a satisfazer necessidades ou criar beJ)eficid�' à 'população
carente, constitui um significativo diferencial na gestão dos negócios
da empresa.

Todavia, para serem eficientes, as ações sociais devem ser resultado
de uma estratégia bem desenvolvida, devendo ser contemplada
.inclusive no planejamento tributário' da empresa. E para serem

, efetivas, estas ações devem, ser realizadas poruma empresa consciente:
Consciente de Seu papel na comunidade em que atua. Consciente de
seus deveres perante a comunidade ,e perante o Governo. E

,': igualmente consciente de seus direitos como empresa-cidadã.
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ImAlfabetizar para cre-scer

o governo .federal 'está fa

zendo todoo-possfvel para mo
bilizar os setores da sociedade

para a luta de' errádicação do
analfabetisn1()' entre jovens e

adultos. De acordo' com dados
do Ministério da Educação, o
governo federal pretende, em
quatro anos, alfabetizar nada
menos que 20milhões de jovens

,
e adultos brasileiros.

Ontem, representantes de
20 entidades ligadas ao setor de

Educação participaram de uma

reunião com o Secretário de Es

tado da Educação e Inovação,
]acó Anderle, para a finalização
do Plano de Trabalho para
erradicação do analfabetismo

em Santa Catarina, onde estima
se que existam 250 mil analfa

betos. O plano será encaminha

do ao Ministério de Educação
ainda esta semana.A diretora do

Programa de Erradicação doMi
nistério da Educação, ]anete
Beauschanps, esteve presente
ao encontro e sinalizou que o

projeto desenvolvido por Santa

Catarina poderá ser usado como
modelo para os outros Estados

brasileiros, caso seja considera

do consistente para tanto.

alunos, envolvendo

alfabetizadores. Atualmente, :
Secretaria atende 11 mil aluno �
nos Cejas espalhados pelas cida �
des do Estado, o,

Aqui em ]araguá do Sul,ove oc

011
reador do PT, Marcos Scaparto k
reuniu os segmentos interessado �u

,

em uma primeira reunião sobr ,rI
o plano de erradicação do anal n

fabetismo. Até agora, os leviU1 .�

tamentos realizados N II
. microrregião do Itapocu, apon·

'

, d "
tam um numero pequeno eps
soas analfabetas, mas como uma II

, �,
das partes do programa preve a

rr

definição do quem é realrnen� 1�

analfabeto, certamente esses nú'

meros vão aumentar.

A proposta do governo de

erradicar o analfabetismo re,

presenta um dos maiores de,

safios e caracteriza a vontade
dos governant'es de tirar o pais
do plano do sUbdese�volVi'llmento, Afinal, é precIso co'

nhecer e entender as idéias e

propostas e isso' somente �
possível quando se tem doJ1]l'

nio da escrita e da leitura, co·

nhecimento mais do que fun'

damental para o crescimento
de uma nação.

r
Alfabetizar nada
menos que 20

milhões de jovens e

adultos
brasileiros _J

Também ontem o secretá

rio ]acó Anderle teve reunião

com os reitores das 13 Univer

sidades do Estado, que serão as

entidades capacitadoras dos al

fabetizado-res. Participam do
Plano Unificado da Secretaria
entidades como o Sesi, Senat,
Senai, Sesc, Banco do Brasil,
Pastoral da Criança, Acafe, en
globando todas as universida

des fundacionais e outras orga

nizações não governamentais.
A secretária-adjunta de Edu

cação e Inovação,' Selma
Westphal, que está coordenan
do o' trabalho desenvolvido

pela Gerência de Educação de

]ovens eAdultos, informou que
os Cejas estão estudando a re

alidade; local e fazendo um le

vantamento,.. por região, do Ín

dice de analfabetismo e que a

primeira etapa do plano em San

ta Catarina Visa atender 50 mil

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos'dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�'
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ogovernador Luiz Henrique da Silveira entregou para análise
doministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto,
durante audiência, uma série de projetos de convênios entre
Santa Catarina e a Umão, totalizando um repasse de R$ 170

milhões ao Estado, em quatro anos. Os primeiros projetos
prevêem a capacitação de agricultores familiares em cooperati
vas e pata o uso correto de defensivos agrícolas, construção de

asilos para armazenar milho e apoio federal ao programa
Nossa Casa, de moradias populares para o meio rural. O
déficit habitacional em Santa Catarina é de 20mil casas.

ERRADICAÇÃOCPI
.

!o presidente da CPI (Cernis
�o Parlamentar de Inquérito)
�einvestiga a Casan, deputa-
00 estaudal do PT, Dionei
Walter da Silva, convocou os

aemi)is integrantes para mais

luma reunião, realizada ontem,
I� 19 horas. A reunião foi técni

,1:1, com o objetivo de informar
� deputados que integram a

iO CPI sobre o andamento da

mesma.ACPI da Casan foi ins
iilada para investigar a origem

00 Oa dívida trabalhista da Casan,
da �e supera os R$ 350 milhões.

Desde a sua instalação, ocorrida
ve

OCIdia 13 demaio, já foram rece

r!
Ndos diversos documentos so-

o
!citados aoTribunal de Contas,

lo �indicato,TRT,Procuradoriada
br razenda e Casan. No total, são
la! �16 ações trabalhistas movidas

ao .�os funcionários.

�h IE .

ln· NTRE ASPAS �

Representantes de 20 entida-
des ligadas ao ensino partici
param ontem, no auditório
da Secretaria de Estado de

Educação e Inovação de uma
reunião para finalizar o pla
no de Trabalho para
erradicação do analfabetismo
em Santa Catarina, que será

encaminhado ao Ministério

da Educação, nesta sexta-fei
ra. A diretora do Programa
de Erradicação doAnalfabe
tismo doMinistério da Edu-

cação, Janete Beau-schamps
esteve presente ao encontro.

J
Ela salientou que a meta é

alfabetizar, em quatro anos,
,

20milhões de jovens e adul
tos e o projeto de Santa.
Catarina poderá ser adotado
comomodelo, caso seja con-
sistente e representativo,

,es- "Cada município enfrenta uma realidade diferen

ma le". A afirmação é do presidente do diretório munici

êa �al do PFL de Jaraquá do Sul, Valdir Bordin, ao. co-

mentar a situação do PFL como oposição ao governo
lte

1,tadual e federal.
lU-

de Dr. Pedro Chuji Nishimbri
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835
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-INICIATIVA: DEPUTADO FEDERAL INAUGURA GABINETE DESCENTRALIZADO EM JARAGUÁ DO SUL

Deputado federal Paulo Bauer
eleitor

• ,w

quer aproximaçao com

JARAGuA DO SUL - o

deputado federal Paulo

Bauer (PFL) inaugura nes
te sábado, às 10h30, gabi
nete descentralizado, loca
lizado na Rua Venâncio da

Silva Porto, número 21, sala
12. De acordo com o pre
sidente do diretório muni

cipal do PFLdeJaraguá do
Sul, Valdir Bordin, o de

putado pretende instalar

gabinetes descentralizados
em todas as regiões onde
o mesmo teve uma boa

votação. "A intenção do

deputado federal Paulo
Bauer é de instalar escritó
rios em Jaraguá do Sul,
Canoinhas, Joinville e

Florianópolis", exem

plifica Bordin. -

.

O presidente do PFL

de Jaraguá do Sul ressalta

que o escritório. do depu
tado federal não pode ser

confundido com a sede do

Fotos: Arquivo

Deputado inaugura gabinete neste sábado, em JS

diretório, gue funciona' ao

lado da sala de Paulo

Bauer. "Somos todos do
mesmo partido e estamos

em busca da concretização
dos mesmos propósitos,
mas o gabinete do depu
tado estará funcionando
todas as tardes, com aten

dimento à comunidade,
mas sem nenhuma ligação

com o diretório, de forma
independente", esclarece

Bordin. Segundo ele, a.in
tenção de Bauer é visitar os

gabinetes descentralizados

a cada 15 dias.
Ainda de acordo com

Valdir Bordin, o PFL de

Jaraguá do Sul está buscan

do sua reestruturação e a

instalação do escritório do

deputado federal vai aju
dar nesse processo, porgue
a atuação do escritório será

a de ouvir as reivindicações
dos municípios, encami
nhar projetos e prestar es
clarecimentos sobre o fun

cionamento dos procedi
mentos políticos. em

Brasília e também infor

mar sobre a atuação de um

deputado federal. Quem
vai assessorar o deputado
federal em seu escritório

em Jaraguá do Sul é a ex-.

secretária municipal de

Educação, Isaura Silveira

da Luz.

No gue se refere às pró
ximas eleições municipais;
Bordin salienta gue ainda é

cedo para definições, mas
admite gue, pelo menos por
enguanto, o PFL não tem

nenhum nome forte o sufi

ciente para disputar a eleição
com candidato próprio.

Comissão aprova participação popular no Orçamento
FLORIANÓPOLIS - A

Comissio de Finanças e

Tributação aprovou ontem
a proposta dos deputados
petistas Dionei Walter da

Silva e Wilson Vieira, gue
garante a participação po
pular na realização das 29

audiências regionais em

gue serão discutidas e de"

finidas as prioridades de

cada região, servindo de
diretrizes pata a confecção

No RESTAURANTE MAJESTIG
anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

Regionalizado e da Secre

taria de Estado de Plane

jamento, Orçamento e

Gestão; As audiências para
a definição do orçamento
serão, pela primeira vez, re
alizadas em conjunto entre

o executivo e o legislativo.
O projeto dos deputa

dos petistas vai garantir o
eguilíbrio entre os dois

poderes nas audiências e a

participação popular, com
Deputado destaca a participação popular no Orçamento 'direito a voto, durante a

realização das mesmas.

do Plano Plurianual e o

orçamento .anual do Es

tado. A Comissão tam

bém aprovou o cro

nograma de datas e a pau
ta das audiências apresen
tadas pelos deputados
petistas.

Segundo Dionei, com
a aprovação do projeto,
será possível, a partir de

agora, gue toda a socieda

de participe das definições
de onde será investido �
dinheiro público oriundo
dos impostos pagos por

cada cidadão catarinense.
As audiências serão realiza
das entre os dias 21 de ju
lho a 8 de agosto, de' se

gunda a sexta-feira, nas ci
dades sedes das 29 secre

tarias regionais.
Serão feitas duas audi

ências por dia, em regiões
distintas do Estado. Duas

eguipes serão formadas

para coordenar os traba

lhos, constituídas por asses-
'

sores parlamentares, técni
cos da Coodenadoria do

Orçamento Estadual

Dionei lembra gue as au

diências terão importante
papel pedagógico, mos
trando para a população
como se monta o orça
mento, de onde vêm os

recursos e como são apli
cados. "Precisamos cons

cientizar a população sobre
a importância de exigir a

'nota fiscal e denunciar a

sonegação; por exemplo,
para gue seumunicípio seja .

contemplado com mais

verbas", observa o depu
tado.
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I CONSUMO JARAGUAENSE TEM QUASE O TRIPLO DA RENDA DO RESTO DO PAís

Pesquisa revela detalhes dos
\

consumidores jaraguaenses
}ARAGuA DO SUL -

Lançado nesta terça-feira,
no Auditório do Centro

Universitário deJaraguá do
Sul' (UNERJ), a terceira

edição da Pesquisa "Perfil
do Consumidor, Hábitos
de Compra e Atendimen

to emJàraguá do Sul", en
comendada pela Câmara

dos Dirigentes- Lojistas e

realizada pelo Departa-
.

mento de Pesquisa da

UNERJ.
.

A pesquisa apontou que
25% dos consumidores da
cidade fazem suas com

pras em outras cidades da

região. Apurou também

que o jaraguaense tem o

triplo da média salarial do
resto do país. Esses elogi
os aos consumidores não

se repetiram no atendi-

Vicky 8arlel
Debate detalhou pesquisa encomendada pela CDL

mento, 55% dos entrevis-
,Ir-

tados considerou bom.
Após a socialização dos

dados houve um debate

Novo laboratório na Politec
}ARAGuA DO SUL -

O Diretor Presidente da

Weg, Décio da Silva, entre
gou ontem ao Centro

politécnico GeraldoWer

ninghaus um-Laboratório
de Acionamento Eletrôni

co, com 12 bancadas didá
ticas.

O laboratório vai aten
der o Curso Técnico de

Eletrônica, dentro de sua

nova concepção de for

mação profissional e

tecnologia de ensino. "Po
demos transformar o Cen
tro Politécnico em um cen

tro de referência. Quere
mos que vários setores se

jarn fortes' em Jaraguá do

D
_.

d S'I d b d
Cesar.Junkes

ecio a I va, mostra as novas oze . anca as
.

Sul", comenta Silva. O in- 292 mil.

vestimento total é de R$ Junto com o laborató-

onde o público questionou
a metodologia da pesqui
sa. "O que é regular? O que
é bom?", perguntavam.
A pesquisa foi apresen

tada por 'completo, con
templando as três edições.
A primeira foi realizada no
Natal do ano de 2000. A

segunda e terceira etapas
durante dezembro e feve

reiro 2002/2003.' Foram
entrevistados 2648 pesso
as, 56% do sexo masculi

no e 42% do feminino. O

responsável técnico da pes
quisa, Ademir Valdir dos
Santos, éoordenador de

pesquisas da Unerj, conta
que essa pesquisa envolveu
uma equipe de mais de vin
te pessoas, entre estudan

tes e professores. "Investi
gamos ponto de compras
.no centro e nosbairros".

rio daApo�tec, aWe�man
tém uma parceria com a

Unerj em pesquisa e desen
volvimento de geradores
elétricos. Esse projeto tem

orçamento de R$ 865 mil.

Décio da Silva doou os

equipamentos, a Unerj é

responsável pelamanuten
ção dos softwares e de

equipamentos e os recursos

do Finep são utilizados para
aquisição de equipamentos,
micro compu tadores,
softwares e impressoras.

O Centro Politécnico

mantém cursos em três áre

as: técnico em informática,
em eletrônica e em cons

trução civil.

Acijs comemora 65 anos com visita de Luiz Herique
\

}ARAGuA DO SUL -

A associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do'
Sul comemora seus 65

anos de fundação com

uma reunião do Fórum de

Líderes com empresários
da região Sul do país.

O evento vai contar

com a presença do presi
dente' do Fórum, Her
mann HeinemannWever,
também presidente do

Conselho Consultivo da

Siemens, no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul

e contará também com a

presença do governador

Luiz Henrique da Silveira.

Wever falará sobre o

tema "Perspectivas de
crescimento da economia'

brasileira em 2003/
2004", a partir das 19:30

horas, no Clube Atlético

Baependi.
A reunião dos mern-

bras do Fórum de Líde

res da Região Sul aconte

ce às 17 horas e prevê de

bate sobre o Plano de

Ação 2003-2004. Às 19

horas os integrantes do
Fórum de Líderes parti
cipam do 45' Encontro de,
Empresários.

QUINTA�FEIRA, 26 �_e junho de20 UI
,

O Projeto de Lei que dispõe sobre a preferência
aquisição de unidades habitacionais populares p
deficientes físicos foi sancionado pelo Governador
16 de junho e transformado na Lei n° 12.587.A
estabelece que nos programas de construção de hao
tações populares financiados pelo Poder Público o

qu� contém recursos orçamentários do Estado, terà
uma cota de 1 0% (dez P9r cento) reservada a pess

portadoras de deficiência física permanente.

SAÚDE
O ministro da Saúde, Humberto Costa, abriu hojee
Brasília a primeira etapa do Fórum de �aúde Suple
mentar. Ele afirmou que o principal problema ase

resolvido nessa área é o fato de as pessoas que contra r
taram planos de saúde anÍ:e� da Lei 9656/98, quere
gulamenta o setor e amplia o número de doenças
procedimentos cobertos, estejam enfrentando clificul

dades para receber o atendimento determinadopel
nova legislação. O fórum tem como objetivo apre
sentar propostas para o ordenamento do setor, avali

en

ar a integração desse segmento com o Sistema Único
Q

r

de Saúde (SUS) e fazer um balanço do impacto da
oe

regulamentação da Lei 9656/98 após cinco anos de 'o

vigência. Sua intenção é direcionar a discussão paraa os,

garantia da qualidade da assistência integral à saúde, 1m

PLANETÁRIO
Escolas públicas e particulares já podem agendara :�ta
visitação ao planetário SESC. A programação conta 'ae�

com seminário, vídeos temáticos, oficinas e visitação ;o�
orientada. As escolas devem agendar a visitação pelo .od', I

fone (47) 371-9177 ou 371"8930. O PLANETARIO sic
SESC, que tem apoio do Shopping Center Braithaupt .r I
em Jaraguá do Sul, estará aberto à visitação de 24/01 :0,

a 08/08/2003, no Shopping. O ingresso por pessoa 11

custa R$ 0,50. Oportunidade únicapara visitação em .ró

Jaraguá do Sul! �a

PRovA0 , I�el
. O CEJA, Centro de educação de Jovens e Adultos,

4'
lor

ligado a Gerência de Educação e Inovação da 2
�a

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, :e
promove nos próximos dias 12 e 13 ele julho, a pn- le:

meira etapa do exame supletivo, o Provão. O objeci- �

vo do exame é facilitar o reingresso dos alunos no 10i

-ensino fundament;U emédio, avaliando a condição de Ue

cada um para, se necessário, eliminar matérias da gra- �u

de curricular. Até omomento se inscreveram 854pes- �(
, ij�

soas para o exame, que acontece no campus da Unefl'
la

"Eu sou a

ressurreição e a

vida, quem crê em

mim, ainda que
morra, viverá".

João 11:25

. Rua �ax Wilhelm, 289 I
lJaependi - JaraguÓ do Su

Fone: (47) 370-6180

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sicólogo de cães adestra
rumais emJaraguá do Sul

JARAGuA DO SUL -

re
ara que o cão seja real-

ali
ente o melhor amigo do

I{ -

. omem é preciso que haja
niCO .

rmorua entre o cachor-
D da '

o e o dono. Apesar de
s d '0 serem fatos corriquei
!raa s, eventualmente, ocor
.e. ,m situações em que cri

.

ças ou adultos são ata

dos por cães. O especia
Ir a "ta cinófilo e treinador de

I1ta iies Renzo Tomaz

,ão lomaniello está emJaraguá
rI lO Sul há três anos eferu
eo

do trabalho na área de

'ico!ogia canina, para evi
r problemas desse gêne
o. O adestramento pode

oa 'errealizado no canil ou na
m rópria residência da pes-

�a que solicita o serviço.
- Primeiro, avalio o

mima! para poder perce
ler o diagnóstico

�' lomportamental, analiso o
.

�au de atividade que tem,
.

le é ativo, passivo ou
l-

I
.

eatlVo. O treinamento
.

�de ser feito em cachor
o lOS entre seis meses até qua
e troanos de idade, em qual-

�uer raça, sempre seguin
�o a favor do instinto da

,

natureza do cão -, expli
�o especialista. Ele desta
ra que o adestramento é

UUportante também para
\

animais com problemas
de comportamento,
como latir demais, que
destroem os móveis das

casas, fazem as necessida
des em lugares
inapropriados, entre ou

tros -.

Para as pessoas que es

tão preocupadas com a

segurança de suas respec
tivas propriedades,
Romaniello faz trabalho de

guarda empresarial, de

forma que o cão é condi
cionado a agir quando
existe uma situação hostil

ao mundo dele. "Se far

para a segurança da casa,

passo os comandos para
o dono do cachorro, para
que possa comandar o ani

mal", diz. O canil também
oferece o treinamento

Agility, destinado para cães

superativos, que precisam
exercitar para canalizar a

energia excessiva. "Nesse

caso, o animal faz corridas
com barreiras (cross dog),
atividade que teve inicio na

França", explica.
O treinamento pode

levar de três a quatro me

ses. As pessoas interessa

das podem entrar em con

tato pelo telefone 9994-

5241.

GERAL CORREIODOPOVO 5

Vicky 8artel

Lira de 29 teclas é exclusividade

integrantes e uma exclusivi
dade. "Somos a única ban
da de fanfarra que utiliza a

Lira de 29 teclas. Nenhuma

onde 'a gente não vai. Sou

apaixonada por isso". Sua'

paixão pela fanfarra tem

uma boa explicação. "Mo
rei 14 anos aqui na frente da
escola".

Helena Hencke, direto
ra da escola, conta que a

banda é da comunidade .

''Participam alunos de 5" à

8" série e de outras escolas

do bairro". Os ensaios

CULTURA ESCOLA E COMUNIDADE SE UNEM PARA GARANTIREM ACESSO À CULTURA

Q. Hornorn Evolui

Fanfarra fazendo história no

acesso à culturapara crianças
Para crianças, a experiên

cia de tocar algum instrumento

musical pode levá-la a ser

uma pessoa mais equilibrada.
Como são poucas as opções
de lazer nas comunidades, a -:

música acabavirandoum pas- ,

satempo produtivo.
Pensando nessas possibi

lidades, foi criada em 1999,
na EscolaMunicipal de Ensi
no FundamentalJonas Alves
de Souza, a Banda Rítmica
com Lira. Criada após doa

ção dos instrumentos.
Depois de cinco anos de

atividade, a Banda tem im

portantes títulos em seu cur

rículo. São dois campeonac
tos estaduais, quatro regio
nais e várias apresentações
em cidades do. Estado
como Gaspar, Concórdia,
Lages, Itapema e pela região
do Vale do Itapocu.

Regida por Sérgio
Pacheco, que é voluntário, a
banda conta hoje com 38

escola tem".

Algumas mães acom

panham bem de perto os

ensaios e todo desenvolvi-
. menta da garotada. Ida dos
Santos, mãe da Andréa, é

uma das mães que partici
pam de tudo. "Não tem

acontecem aos sábados.

"Mas quando tem algum
evento eles ensaiam direto",
explicaHencke.

Mas nem tudo são flo

res. A banda só tem unifor

me porque a escola Alberto
Bauer doou. As viagens são

financiadas pelos pais. Os
instrumentos também fo
ram doados. O regente tra

balha como voluntário.
"Precisamos de um músico

para acompanhar a garota
da. Os arranjos das obras
foram feitas per dois meni

nos", comenta Pacheco.
Iniciativas como essa de

vem ser abraçadas pelo po
der público com alternativas
de lazer para crianças e ado
lescentes da periferia, geral
mente excluídos das práticas
culturais elitizadas e vulnerá-

.

veis ao crime e às drogas. Dar
apoio a essas iniciativas nada
mais é que uma obrigação
do poder público.

A tradição que não acaba, passa pelas gerações
Devido a cultura ger

mânica estar enraizada em

nossa rêgião, é tradição das
rádios ter um programa com
músicas alemãs. E se depen
der do radialista Flávio

Loudero, essa tradição não

acabará jamais. Desde mar

ço de 2002 comanda o pro
grama "Sucessos da Música

Alemã", na Rádio Comuni
tária FM 104.9, de

Gararnirim, aos domingos,
das 8 às 9:30 horas.

Atualmente Flávio pos
sui arquivo com aproxima
damente 4000 músicas. No

começo adquiria Cds pot
importação, agora mantêm
um intercâmbio com gra
vadoras, promotores de

"" .. DivulgaçãsoCultura alema em destaque nas ondas do rádio

música e grupos musicais

que doam CDs. Todas as

cartas enviadas são res

pondidas com CD, sem

custo algum, pois eles fa
zem questão de mandar,
pois é a música e cultura
deles que está sendo

divulgada.
Com as festas de ou-

tubro, a música alemã vai

ganhando mais espaço.
Muita gente acha que a

música que tocam no pro
grama são iguais às das fes

tas, tipo marchinha. "A
música alemã se moderni
zou. Tocamos todos os rit
mos da música internacio

nal, como rock, pop, dan-

ce, disco e 'mais", conta
Louderb. Seu objetivo é

preservar e divulgar a mú
sica alemã, principalmente
à nova geração. "É o nos

so folclore e precisamos
preservar".

Além da boa música

alemã, o programa tem

reportagens e curiosidades
da Alemanha. Uma vez

por mês, é selecionado um
cantor (a) ou grupo musi

cal, trazendo 30minutos de
música com seus maiores

sucessos, trazendo dados
históricos e discografia da
carreira. "Nunca vou de
sistir de fazer este progra
ma em Jaraguá", finaliza
Loudero.
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ARRAIA
c

U2 CO'ver

H oje a parti r das 19 horas tem arraiá
, do D i Lo renzza.

O menú será completo: canjicada
mineira, caldo de feijão, pinhão,

vinho quente, broas de fubá, bolo de

milho, bolo de laranja,
suspi ros de amendoim, cuca ...

A banda CAFÉ COM LEITE animará
ainda mais a noite.

BAILE
A 6a Fase de Comércio Exterior da U ner]

promove no dia 05 de julho baile na

Sociedade Amizade
com a bandaDanúbio Azul. Os ingressos

antecipados
estarão a venda no Correio do Povo a R$

6,00.

luciana, Anelise e Mayara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHEVETTE - vende-se, 79,
motor novo. Tratar: 9124-5547

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.()00km completa + a.c.

R$ 18.300,00. Tratar:

9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

MONZA - vende-se, SLE, 94,
4P. Tratar: 9978-8012.

i _,.. . ...

velculos
OMEGA - vende-se, GLS, 94,
GNV. R$ 15.500,00. Ou troca

se por vectra 97. Tratar: 9902-
1178 ou 275-2012.

OMEGA - vende-se, CO, 94,

C1IoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS

14.000,00 + 20x

482,00 consórcio ou

19.000,00 à vista. Tratar:
9103-0077 ou 372-1642.

malas, r.t., d.t., trava para

crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

PALIO - vende-se, 97. R$
10.000,00 ou R$ 2.000,00 +

36x R$ 403,00. Tratar: 9123-

7355 ou 370-3574.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f .. ,

v.e., t.e., trava interna de porta

azul meto R$ 13.700,00.
Tratar: 9903-9595.

OPALA - vende-se, 81/88, aro

15, branco. Troca-se por moto.
Tratar: 9111-5630.

5-10 - vende-se, 97, cabine

dupla, GNV. R$ 27.000,00.
Tratar: 371-6898.

MAREA - vende-se, 99,
2.0, 20v, cornpl.,
63.000krn, azul. R$

R$ 10:000,00 R$ 110100----l
R$ 18.000,00 R$ 198,OO----l
R$ 30.000,00 R$ 330,00_......-1
$ 40.000,00 R$ 440,00_--<

R$ 60.000,00 R$ 514/00_---l
R$ 100.000,OO R$ 857,OO_---l

FIAT PREMIUM - vende-se, 87/
88. R$ 3.500,0. Tratar: 276-
1007 c/ Alexandre.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

ScÉNICALIZE E

cuo AUTHENTIQUE 1.. 0 16V

Melhores Com pr•• 2003
em suas Categorias.

.scénIC ALlZÉ 1.6 -16V

Faróís com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes. Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Direção Hidráu5ca,
Vidros e Travas Elétricas·e Volante de Couro.

Taxa Para toda linha Renault
Rede Renauít. 183 Concessionárias no Brasil.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348-8460 .

Vale do Itajaí e Litoral Norte � SC

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370- 6006

õas 00 tara oa Juros: d� 0% ae tliis para Ioda Unh:): R�llllult � dllda atá 30 J 06 (200.1 rtnarctamentc C�C (.Crédito Dir�tl),:lO ConSlIll!dl)r) com anlr;ida (I .. 6Q%, do .... nor do v'lículo + S(lld!� financiado em 12 ',I�!",� senuurcs - IOF, rtneocramentc Renllul eíravês ca ca. da crécnc, rmanctamanto Q Investimento R>ln:.'lult oc Brasn.raxa oe abertura de
AC Lnâcncnrsacr érnc 'Sujeito a análise ii aprovação de cadastro. Condições válld'Jsna data d� puolc açãc de,ste aruncto ou ell9Uartlo oe-arem os estccues. t2) P:eço pala pagamento a �\sla ercu ,o.m O nnencrarnento.aqut proposto do Novo Renavlt Crio Auínenücue � pertas 1.0 '(fi 20031"2.004 sem Alr Bag O�lo, COI sôuca.sem opcionais, Preço

On�!)��r:S;���l����r������'�·i;��;��jtl��r���tJf���i��S !���UnSsO ft�l���l���J�I�S�;:u������t��(II!I�I�eS��án��r:I���pa��c�j�,í,� :5?1I0�����'ats3jl:��re;'����e3��.�����saev��aci���s��n���I��7��n�i�!� i�������'�� �1��������I�e�!�;�s1 �6�!iw���g�so�?�;:.�n�f��I��������:!o3gr��,��2g���� �1��U��A°;l'�t:�\t�� �������Q��'li::J: �l:;l�r�ls ���rg�1���'
i1é Controll) de POILiÇ�(l do AI per vercuros Automotores. Cintos o» s ecurança em conunto com AlI 8n!Js eavam vroas
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�A"ld'�AÁ/
1JeJea����.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900,

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001
" Au•• C.....r LYDA.

, �

",
,

, CAM.NHON.....
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraquá do Sul- SC .

'

VOLKSWAGEM FQRD
Gal MI Branco G 1997 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Gol GLI 1.8, d.h. Prata G 1996 Escort L 1.6 Vermelho G 1990
Santana 1.8, trio Azul G 1989 Escort GL 1.8 Prata G 1993

Voyage CL 1.6 Branco A 1983 Verona GLX 1.6 Dourado G 1990
Fusca 1300L, Bege G 1979 Mondeo HLX SW Verde G 1999

RAT Stratus LX Preto G 1998

Tipo 1.6, compl. Branco G 1995 PICK-UP
Uno 1.6 R Branco G 1990 D-20 Branco D 1990
Palio Weekend Branco G 1997 F-1000 Bege D 1987

Palio 1,6, 4p Vermelho G 1999 F-1000 HSD Vermelha D 1997
GM Silverado DLX T Vermelha D 1997

Corsa GL 1.4 Azul G 1995 F-100 motor MWM Amarela D 1979
Corsa Wegon 16v Cinza G 1999 D-20 Gabinada 4p Branco D 1987
Monza SL/E cl CD Azul A <' 1988 Pagero GLS, couro Verde D 1999

Omega GLS 2.0 G CAMINHÃO
Chevette 1.6

Pampa l.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc
Ranger 4p diesel

Pampa 1.6, capota.

QUINTA-FEIRA, 26 de junho dnOQ ijUI

Fone: (47)
370-8622

00

99
ss

00
ffi

93

92
9J
97

01

99
00
89

S7

92
89

74

97
ss

ss
03
93

versanres 2p
Verona 4p
EscortXR 3

Escort 1,6 l
Escort Zetec 4p
Escort Hobby
Escort Hobby

Astra GLS, 2p
Vectra GLS
VectraGLS
Blazer DLX Diesel

Monza GL 4p
Monza Sl/E, 2p.
Monza Sl/E 4p
Monza Sl/E 2p
Corsa 1.0 2p

Gol Turbo 4p
cor i.o, 16v, 4p
Gol MI, 1,0
Gol Cl, 1,6
Gol ci 1,6
Santana GLS 2p
voyage ci 1,6
Fusca 1300

92
!!i
es
87

W
!!i
94

Palio 1.0, 4p
Palio 1.0, 2p
Palio 1,6 4p
Fiorino Furgão
Uno 1.0, 4p
Tempra 4p

Sesta GS

Peugeot 106
Audi A-31,S

Pagero v6

Suzuki 1.0 2p
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo Dupl.
ÇS 40011
Maverick

Ford "A"

O!
93
!!l
!!i
94

ss
94
82
75

29

Bernardo Dornbusch. próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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XR 200
Kadet I ig ht
opala Diplomata GNV

Gol CL álcool
santana CD, 4p, compl., álcool
Parati LS, álcool
Chevette SL, rodas esp., álcool

Belina, gasolina
Fiat Oggi

'

Passat TS, gasolina
Fusca
Brasília
Brasília original
Brasilia
Fusca
F-350
F-600, caçamba

Vermelha
Bordo
Bordo
Grafite
Azul meto
Branca
Prata
Prata
Vermelho
Verde
Branco
Marrom
Verde
Branco
Azul
Azul
Azul

95
94
91
90
86
85
85
84
84
82
82
78
77
76
75
62
73

R$ 3.800,00
R$ 8.500,00

R$ '5.500,00
R$ 4.200,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.200,00
R$ 2.300,00
R$ 2.800,00
R$ 1.800,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 2.000,00
R$ 7.000,00
R$ 11.000,00

'ALIO - vende-se, Young, 01,
�rdo, c/ d.t., I.t., a.q. e a.f. R$
i.OOO,OO + 23x R$ 400,00.
Iratar: 276-0605 ou 275-
1069.

�MPRA - vende-se, 96, 8v. R$
11.000,00. Tratar: 376-010.

�NO - vende-se, LX, 95, 4p,
janco. R$ 8.500,00. Tratar:
175-3809.

. �NO - vende-sé, Smart, 01, 4p.
�18.500,00 +12x R$ 433,00.
!ratar: 9101-4807.

UNO - vende-se, 93, 4p,
película. R$ 6.800,00. Tratar:
370-3279.

BELlNA - vende-se, LDO, 84,
prata. R$ 2.300,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 hor.
comI.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
1.0, gasolina, cinza, licenciado
2003. R$ 6.300,00. Tratar:
372-3922

ESCORT - vende-se, 84, motor
seminovo: R$ 1.600,00 + 12x

R$ 164,00. Tratar: 9134-7950.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

ESCORT - vende-se, XR3, 93,
compl, Tratar: 9978-8012 c/
Vilson.

ESCORT - vende-se Hobby, 94,
1.0, licenciado até 06/04,
cinza. R$6.300,00 Tratar: 372-
3922

.

, CORREIO DO POVO 3

OIGTCAR
(47) 371-4142

"a tecnologia a disposição do seu veículo "

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspenção.

Especializada: GM· FIAT· VW· FORD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi
(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguá do Sul

S E R V I ç O S C O M G A R A 'N T'j'c �;í.�

Parceria. Quem ganha é vocé!

(311-1910) (311-13 ri)
Faça consórci-o de Moto Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado.

j

C 100 Biz KS a partir de

65,Z!
Seu Auto a partir de

162'm!�s
Rua Fritz Bartel, 99 _. Baependi - Jaraguá do Sul- se

Fakon Prata

Sahara Roxa 1997

XT225cc Vermelha 1998

NX-200 2001Verde,

Twister Azul 2002

�IIYIBIRm-11215IEIIIIIAzIIUIIIlIlIlIl12010!11I1dI
Q Titan KS Prata 200 I
................1..'..« Titan ES Prata 200 I

� ........ml.....III....
- Titan Verde meto 1999

Titan Azul 1996

Toda Prata 1990

CG 125

CG 125 Branca

BizKS Vermelha

Dream Vermelha

Vectra GLS 2.0 Branco

Fusca 1.500 Branco 1973

U')

���� II
� Titan KSE Verde O Km

Z
_._•...•I.I.�._.l)mill.:a.�&_)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

MS 1620 - ano 98, revisado c/ garantia. R$ 4.571,00
entro + presto R$ 746,00 AC usado N/C
MS 1418 - ano 95, revisado c/ q ara'nt la. R$ 3.800,00 ,

entro + presto R$ 621,00 AC usado N/C
MS 1935 - cavalo ou completa, revisado c/ garantia. R$
4.950,00 entro + presto R$ 808,00 AC usado N/C

,

Scania 113-320 - ano 95, cavalo ou completa, revisado

c/ garantia, R$ 5.700,00 entro + presto R$ 930,00 AC

troca N/C
.

Tratar: (Oxx31) 3292-7786.

F-3S0 vende-se"
carroceria, motor mercedes.

R$ 7.000,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor.

comI.

FIESTA - vende-se, Street,
4p, preto, 02. R$
14.500,00. Tratar: 9957-
9387,

BRASILlA - vende-se, 77,
antiga. R$ 1.800,00. Aceito

troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

FUSCA - vende-se" 75,
bege. R$ 2.400,00. Tratar:

276-3478 ou 9112-9177cl
Justino.

FUSCA - vende-se, 80,
13001, branco, cl isofilme.

R$ 2.500,00. Tratar: 9113-

5389 cl Rose

GOL - vende-se, GTS, 92,
comp!. Troco por carro

financiado. Tratar: 371-
7542 ou 9965-5774.

GOL - ve nd e-s e , Special,
01, branco. R$ 12.000,00.
Tratar: 370-4810 cl
Amarildo a tarde.

GOL - vende-se, Special,
01, vermelho, vidros

verdes, som. R$
12.600,00. Tratar: 370-
4810

PASSAT - vende-se, de

mão, automátlco, 4p, compl.
R$ 18.000,00 ou R$
5.400,00 +36x. Tratar:

9123-7355 ou 370-3574

cl Waldir

PASSAT - vende-se, 82. R$
2.800,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510 hor. eornl.

SANTANA - vende-se, GLS,
2.0, 88, compl., 4p. R$
6.500,00. Tratar: 376-2554
ou 9123-7713 cf Marcos.

SANTANA - vende-se, 86,
CD. R$ 3.700,00. Tratar:'
370-6188 cl Sidnei.

SANTANA - vende-se, CD,
4p, comp!. R$ 4.200,00.
Aceito troca. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510 hor.

comI.

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c .. 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro

de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

PEUGEOT - vende-se, 405

GRr, 96, compl. Tratar:

372-0560.

RENAUlT 19 .,;. vende-se,
98, 1.8. 4p, compl., cl
rodas liga. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-3809.

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 cl Ilson.

BIZ - vende-se, Cl00, 01,
preta. R$ 3.500,00. Tratar:

9901-3809.

BIZ - vende-se, 00, preta,
com partida elétrica. R$
3.600,00. Tratar: 371-2850

horário de almoço

DARlEE - vende-se, 96. R$
2.500,00. Tratar: 371-2800

cl Jonas.

XlX - vende-se, 90, branca.

R$ 2.300,00. Trtar: 27'6-

QU INTA-FEIRA, 26 de junho de2�� QU

3066 ou 370-0730 ou

9113-6532 cl Carlos.

APARELHO CD - vende-se,
Pionner, cl controle, módulo de

potência de 1.800w e 1 par de

alto falantes, 69. Tratar: 9111-

5630.

RODAS - vende-se, 16, bino,
igual Audi A3, pneus ,P700,
novos. Tratar: 9121-7967 cl
Junior.

SOM - vende-se, automo-tivo, ,1
aparelho de Cd, cl controle e

SAVEIRO - vende-se, G2, 00,
branca, cornpt., GNV. R$
19.000,00. Tratar: 9131-

0130.

BESTA - vende-se, Kia, 97.
Tratar: 370-7774 ou 9973-

5449.

CITROEN JUMPER - vende
r

se, 15 lugares cl serviço.
Tratar: 371·0316 ou 9133-

5019.

,

CLlO - vende-se, Hatch, 00:
1.6 RT, prata, airBag
duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite

de som, t.e. 5p, trava pi
crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00,
Tratar: 370-8928.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcioná�
Públicos, Estadual ou Federa
ativo, inativo, cl desconto�'

folha 51 consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empré�

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. RuaJoiIJ

Planischeck; 293, s/6,
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

frente descartável, 2 pares
69 bravox, 2 pares de com

,Hinor, 2 sub 12 polei
Endurence, 12k bravox em
mód. Digital de 1200 RM
Roadstar cl 1 mód. 50
ornideron. Tratar: 9975-690
cl Wagner.

Bosch
Bosch
Bosch

Bosch

Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

Flap disco 4.1/2" Grão 40
Flap disco 4.1/2" Grão 60
Flap disco 4.1/2" Grão 80
Flap disco 4.1/2" Grâo 120

Flap disco 7" Grão 40

Flap disco 7" Grão 60

Flap disco 7" Grão 80

Flap disco 7" Grâo 120

FERRAMENTAS
Bc MÁQUINAS
276..310

R$ 7,70
R$ 7,70
R$ 7,70
R$ 7,70

Bosch

Bosch
Bosch
Bosch

R$16,85
R$16,85
R$16,85
R$16,85

Consórcio

--Regata
�tt:vdmesete � meMa'tl

erA
8

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS
C 100 BIS KS 01/01 PRATA
SUNDOWN WEB 100, OKM VERMELHA
CO 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 0l/01 AZUL
CO 125 TITAN KS 0l/01 PRATA

CO 125 TITAN KS 00/00 VERDE
CO 125 TITANKS 02/02 VERMELHA
CO 125 TODAY " 90/90 VERMELHA
YBR 125K '0l/02 PRATA
CBR450SR 89/89 BRANCAlAZUL
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
XLR 125KS 01/01 PRETA
NX4FALCON 01101 PRATA
VIRAG0250 96/96 BORDO
VIRAG0250 98/98 PRETA

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3A49 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almo�o
,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12�l QU[NTA-FEI�A, 26 de junho de 2003

APODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS
preparou uma

promoção especial
para você que quer ser um

profissional liberal.
Fazendo a sua inscrição até
o dia 11 dejulho,
você terá um desconto de 1
no valor da matricula.

E mais, trazendo

este anúncio você terá
direito a apostila
inteiramente grátis.

SALÃO E ESCOLA DE CABELEIREIROS

Av. PrefeitoWaldemar Grubba,2474 Fone 275 • 2481

diversos
AQUÁRIO - vende-se, grande,
1,00,,0,40x0,40 cl aparelhos
de oxigênio, filtro e 12 peixes.
Tratar: 370c3076 ou 9991-

2356 cl Ademar.

de poodle. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli

CAIXA D'ÁGUA - vende-se, de

10.000Its. R$ 1.100,00.
Tratar: 276-0511 a noite.

AR CONDICIONADO - vende-se,
7.500btus, cl nota, quente e

frio, consul. R$ 600,00. Tratar:
9113-5389 cl Rose.

CAMA - vende-se, bicama,
marfim, cl baú, seminova. R$
250,00. Tratar: 9117-5839 ou

370-8986.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-

3561.
CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
pI imóvel, de R$ 50.000,00.
Tratar: 9975-6231 cl Juarez.

BICICLETA vende-se,
ergométrica, seminova. R$
150,00. Tratar: 372-0203 cl
Marlene.

CAVALO - vende-se, manga
larga, paulista. Tratar; 273-

6242 ou 9133-9510 hor. comI.

BOX - vende-se, 1,40x2,00,
novo. Tratar: 372-3752 cl
Rosiana ou Vilson após 18hs.

CELULAR - vende-se, Motorolla
C331, :2 meses de uso. R$
320,00. Tratar: 376-0010

CACHORRO - vende-se, filhote
de pincher nº 1. Tratar: 373-'
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

CELULAR - vende-se, DM150

da' LG. R$ 170,00. Tratar:
9117-5839 ou 370-8986.

CACHORRO - vende-se, filhote
de cocker. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli
.

CELULAR - vende-se, Nokia

5125, ótimo estado. R$
160,00. Tratar: 9905-2102

CACHORRO - vende-se, filhote COMPRA-SE - equipamentos e

PSDW

c!} :�'lf/ Rua FranciSCO. Fischer, 100-:: Centro • Jaraguá do Sul

Wmpm!iQM@j:_9;.''i_!'',tiM1I FONE: (471 371.21' I

CORREIO DO POVO 5

móveis pI Clínica de

Fisioterapia. Tratar: 275-1631

cl Teima após as 15hs.

CONSÓRCIO - vende-se, União,
carta de crédito, não

contemplada. Tratar: 274-8364

cl Claudemir

CORTADEIRA - vende-se,
elétrica, nova, pI tecido. Tratar:
370·3561.

FILMADORA - vende-se, JVC. R$
650,00. Tratar: 372-0663.

FILMADORA vende-se,
portátil, Panasonic. Tratar: 372-
3752 cl Vilson após 18hs.

FOGÃO A LENHA - compra-se,
usado. Paga-se a vista. Tratar:

9997-2280 falar cl Lurdes ou
. sebasttão.

FREEZER - vende-se, 1801ts.

Tratar: 371-8040.

GELADEIRA vende-se,
Brastemp, Frostfree. R$
400,00. Tratar: 372-0744 cl
Vanda.

IMPRESSORA - vende-se,
Bematec, fiscal pi restaurante
ou lanchonete. Tratar: 376-

1481.

INSTRUMENTO MUSICAL -

compra-se bateria usada. Tratar:
376-1933

LAVA LOUÇA - vende-se, Enxuta,
pI 6 pessoas. R4 250,00.
Tratar: 371-0196.

LOJA - vende-se, de confecções,

Concessionária

�l!.!!!�r�cf.!.�.! l1BliJO
Automóveis S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-31.13

Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G
Gol Special 01 branco G
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Gol Special, a.c. 00 branco G
Parati GTI 16v 99 vermelho G
Ka 99 prata G
Slazer DLX 99 branco D
Corsa Sedan 99 branco G
Gol impecável: 4p 99 branco G
Palio EDX, ar cond. 4p 97 cinza G
Gol 1.0 cornpl, 97 branco G
Gol MI 97 vermelho G
Corsa Sedan, GL, 1.6 97. branco G
VW 16.220 truque baú 97 branco D
Golf GL compl. 96 azul G
Escort Hobby 96 azul G
Gol Plus I 95 azul G
Escort L· Euro 94 vermelho A
MS 709 carroçeria 93 vermelho D
F·l000 cabo Dupla tropical92 vinho D
Opala Comodoro SLE 90 vinho G
Pampa 1.8 90 verde G
Escort L 89 verde G
Moto CS 450DX 88 cinza G
Gol GL 1.6 87 branco A
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D
MS 1513 caçamba 79 amarelo D

Com ra Vende Tr,'o'ca

R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 45.000,00
R$ 14.800,00
R$ 13.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.000,60
R$ 10.900,00
R$ 12.900,00
R$ 65.000,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.300,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 28.000,00
R$ 6.300,00
R$ 5.900,00
R$ 4.900,00
R$ 3.300,00
R$ 4.500,00
R$ 45.000,00
R$ 29.000,00

Financia

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá {to Sul � se

Gol GIII, 4p
Gol GIII

Corsa Sedan

Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Su per
Gal MI

Escort GL

Mondeo CLX

Uno EP 4p
Corsa Super
Saveiro CL

Golf GL

Astra GLS
Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS

Pálio EX

Gol16v

Branco
Branco
Bordô

.

Branco
Branca
Cinza
Preto
Bege
Branco

\ Branco
\. Verde

Branco
Branco
Branco
Márrom
Vetwe
Verde",et.
Bordô

FIAT Palio ED, 2p 97
Tipo, 4p, cornpl, 96
Tipo, 4p, -ar 95

VW Gol,4p 99
Kombi passag.mod novo 97

Passa!, compl.+Aul.. 95
Gol 94
ApoloGLS 91

GM Corsa, 4pcl opc. 98
Corsa 98
Corsa 97
Corsa Pick-up 95
Monza GLS, -ar 95
Omega 93,
Monza 90

FORD Escort 87
Del Rey 84

RENAULT Clio, -ar 01

Cinza

Branco

Prata
Cinza

Verde

Vermelho

Prata

Cinza

Vermelho

Prata

Branco

Azul

Cinza

Azul

Branco

Verde

Prata

Prata

01

00

00

99

99

99

98

97

96

96'

96

95

95

93

93

93

97

00

R$ 9.700,00
R$ 9.300,00
R$ 8.000,00
R$13.200,00
R$10.900,00
R$17.800,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$11.500,00
R$10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.800,00
R$ 9.300,00
R$11.900,00
R$ 5.300,00
R$ 4.000,00
R$ 2.200,00
R$16.500,00

"" I. - -

.. , ... ,

Av. Prefeito Waldemar Gruba; 3747 ..; Jaraguá do Sul'
i{

9;AGE.N:COR
f!ill1,1I',1'.'1i &:-:

GM
Corsa Wind 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar

Kadett Sport

Branco
Prata

Vermelho
Verde

Preto

Bordô
VW

Vermelho
Branco
Prata

FIAT

Verde

Verde

Preto
Bordo

Vermelho

Bege
FORD

01
99
98

98
96

96

G

G
G
G
G

G

Gol Special
Gol Special
Gal MI, 1.6

02

99

97

G
G

G

Palio Fire Mod. Novo
Palio EDX cf a.c.
Uno Mille EP

Uno ELX, 2p
Uno ELX, 4p
Uno 1.5

01
96
96
95

95
88

G

G

G
G
G
A

Fiesta 1.O Prata 98 G
Escort L Dourado 84 G

.AV. PREFEITOWALÍlEMAR GRUBA, 38.�9 IBÂIRRO VIEIRA - JARAliUÁ DO SUL

I,

I:

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

'RI:Iª.er�S·,.E:Pitãçip Pessôa,<1170 ...

91 azul

Twister

Gol

Siena

EscortSW

Vectra

UnoSX,1,O
Kadett

Ranger
Palio EDX

Pampa l1.8

02 vermelha

99 branco

99 Prata

98 bordô

98 branco

97 champagne
97 cinza

97 prata
97 grafite
96 branca

C/ partida, 2" dono
4p,16v
6 marchas, compl. - are d.h.

compl., 1,8, 16v

cornpl., Gl, 2.0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
c/ opc.

compl.
compl.,1.0
c/ capota de fibra

completa
compl.
compl.
4p,'c/opc,
completo
álcool.

I.t., d.t., A.q,

Blazer DlX 96

Toyota Corolla 95

Vectra GlS 94

Escort Verona 94

Omega GlS, 2.0 93

Parati 1.8 92

Gol1,8 91

verde met.

grafite
verde

prata
preto
bordo

azul

Santana

Rua João Januário Ayrosor 65
371·5343 - .(47) 9903-2936

Palio EX).1.0, 2p, l.t., d.t., v.e.
Tipo, 1.0, compl., 4p
'Uno Mille, limp. desemb.,

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
l.ogus
GoT S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

99
95
91

99
94
94
85
85
78

99
98
97
97
95
93
92
91
86

98
88
97
93
93
91
89

01

VW

bordô
azul

branco
azul rnst,
azul
prata

bege

branco
GM

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
S-10 Oeluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
0-20, compl.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.
Monza SLE 1.8

FORD

��gg� il16V, 4p, compl, - ar

Escort 1.8, 16v, 4p, compl.
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8L
F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl.

chumbo
azul met.
prata
bordô
cinza
vermelho
cinza

prata

372-0676

Gal MI 1.6, gas. 97

Kadett Gl, 1.8, gas. 96

Golf Gl, 1,8, 4p, gasolina 95

Monza Gl 2.0, 4p, cornpl. 94

Kadett 94

Escort Gl, gas, 91

GolCl 91

Gol, 1.6, gasolina 91

Gol Cl, 1.6, gasolina 89

Monza SlE, '1.8, cornpl. 87

Fusca 1300 78

Fusca 1300, gasolina 73

vermelho

bordô

grafite met.

bordô

vermelho

azul

prata

branco

branco

bege
'branco

bege

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

a,v.e.,t.e.
'lIaSedan,1.6
,jPlus,prata
1j

99 .

98.

97

96

93

92

92

91

91

80

80

76

74

72

72

70

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$12.500,00
R$ 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$13.000,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00

R$ 9.500,00

'·ij,aq.,d.!.
1000
'!vetteDL
l�cel!12p
'IG,diesel
'sta

:lSii(Toda 4000) Diesel
!cel!
sta

IGd', lesei, relíquia

, .

neqocros
neste espaço!

�\Valter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Gol Special
Gol GIII

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

Gol1000i
Gol1.6
Santana 1.8

Gol1000

Branco
Branco
Verde
Branco

. Prata
Vermelho
Preto
Azul
Branco
Bordô
Azul
Prata
Vermelho

02 R$ 12.500,00
00 R$ 15,500,00
90 R$ 6.000,00
00 R$ 13,900,00
87 R$ 3,900,00'
96 R$ 7,900,00
91 R$ 6.500,00
92 R$ 12.500,00
97 R$ 9,500,00
95 R$ 9,500,00
95 R$ 9.500,00
86 R$ 4.500,00'
94 R$ 4.000,00 assumir

97 R$ 7.800,00
01 R$ 9.800,00
02 R$ 4.000,00
97 R$ 3.900,00
99 R$ 13.900,00
02 R$ 7,000,00
71 R$ 2.500,00

Fiesta CLX Branco

Falcon Prata

YBR 125 c/ partida Prata
XR200R Branco

Saveiro 1.6 gasolina, d.h. Azul

Tornado Vermelha

Fusca Branco

, .

neqocms
neste espaço!

Seja parceiro'
da BV Financeira

e faça ótimos

.'·1&1··....
··

,IIA·····.•... '.
. �� .

.

VVolor.ut;tim I finanças

Gol Plus GIII Cornpl.
Corsa Millenium

Corsa Wagon
Scenic RT

Megane RN

Gol 16v cornpl.
Marea ELX

Corsa Wind

Astra GLS

Gol Cl, 1.8

Tempra 8v

Monza Classic, compl.

Buggy
Honda CBX 750 Four

Kadett llght
Del Rey
Escort Hobby
Escort L

Preto 2001

Prata 2001

Verde 2000

Azul 2000

Branco 2000

Verde 1999

Cinza 1999

Azul 1996

Vermelho 1995

Prata 1995

Branco 1993

Azul 1993

Amarelo 1989

Fantasia 1974

Cinza 1994

Dourado 1988

.

Preto 1994

Prata 1993

R$ 19.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 26.500,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 22.500,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 10.300,00
R$ 8.800,00
R$ 9.300,00
R$ 4.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.800,00
R$ 3.800,00
R$ 7.200,00
R$ 8.300,00

FgnelFax: 3,70';2'169
eito .Wãlclemar GrUbbã,la771 .. Centenário

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

nequcros
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO Do' POVO

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos velculos. Rua João

Planischeck, 293, s16.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

montada, cl clientela e fichário,
no centro.' R$ 55.000,00.
Tratar: 9974-8468 ou 370-
1657

LOJA - vende-se, feminina na

Marechal Deodoro da Fonseca.
" Tratar: 372-3139.

LOJA - vende-se, de confecção,
clientela formada.' Barra do Rio
Molha. R$ 55.000,00. Tratar:
9974-8468 ou 910§-6201.

LOJA - vende-se, de moda, rua

Reinaldo Rau 57:2,�sala 7-, ao
lado lab. jflE)ming. !. R$
12.000,00. Trtar: 371;0167 ou

376-3683 ou 9957-1300.

MÁQUINA - aluga-se. Tràtar:
370-6110. - ,,,

Mini Empresa

precisa de

empréstimo de

R$ 5.000,00

Tratar: 2763214

MÁQUINA vende-se,
interloque. Tratar: 370-3561

MÁQUINA - vende-se, pi jeans.
Tratar: 370-3561.

MÁQUINA - compra-se, de moer

carne, elétrica, pequena. Tratar:
371-3393 cl Marlene

MINI MERCADO - vende-se,
compl. pi retirar do local. R$
20.000,00. Tratar: 9121-
3921.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

MÓVEIS - vende-se, pI montar
loja de roupas. Tratar: 372-

Rosânqela Cartomante
e Consultora Espiritual
Paraproblemas amorosos e financeiros

3139.

PRECISA-SE - de pessoas q
tenham carro e queiram dividir
o custo combustível do trajeto
centro/Malwee e vice-versa.
Tratar: 376-2100 cl Angela.

PROCURA-SE - alguém pi fazer
trasnporte de uma pessoa até
o Darci Vargas de Joinville.
Tratar: 273,0675.

SERRA MAKITA - vende-se, 3
serras pI madeira, disco de
cortar piso, disco de cortar

ferro, c/ 1 ano de uso. R$
250,00. Tratar: 273-0241 cl
Altair.

TALHADEIRA - vende-se, nova,
cl nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

TECLADO vende-se,
eletrônico Yamaha, PSR 270,
seminovo, cl manual, pedestal
e fone. Tratar: 275-2663.

TíTULO ACARAí. - vende-se. R$
100,00. Tratar: 371-1495 cl
Darci.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
R$ 250,00. Tratar: 9902-0732

• PLAY$TATIOM 2

'X80X
• PLAYSTATION ONE,
*DREAMCAST
• NINTEtlOO 64
• GAME SOY COLaR'
• GAME SOY AOVANCE
'"NINTENOO GAME CUSI,; hbrlrtQda�enkl: $e!Julldaá uglmdadas IO;OOâs22:00

Rua'; Bertha Weegue ,1087- Bárra. Jaragua do Sul - E·maIl planetagame@ib�

cl Junior.

TíTULO CANDEIAS - vende-se,
Tratar: 376-1595,

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, manequim 38. R$
100,00. Tratar: 371-0796

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, cl bordados, bordô. R$
130,00. Tratar: 275-0405.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, stereo. Tratar: 9995-
9007.

VIDEOCASSETE - vende-se, cl
4 anos de uso. R$ 140,00.
Tratar: 273-0601.

VIDEOGAME - vende-se, super
nintendo, seminovo, cl 5 fitas.
R$ 150,00. Tratar: 273:0601.

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, c/ 2 controles, 20jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-
,2206,

VIDEOGAME - vende-se, Ptay
Station cl 2 controles, 10 cds,
1 memory card. R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓR10S EM GERAL

one: 376-2206

QUINTA-FEIRA, 26 de junho de 200 ijUIN

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cl 10 cds, 2 cintroles,
totalmente destravado. R$
850,00. Tratar: 376-2206.

----

VIDEO LOCADORA -

vende-se
rua Mana Humbelina da Silv
R$ 22.000,00. Tratar: 37�
2525 ou 275-0945.

•

acompanhantes II
" I

Novo milênio ...
ILUG

Novas gatas no pedaço!!! ::

E

Jaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

Co.n�órclo, Uni'o "25 a:f1)o�.
Vam'Q$ .come:m:Q;f·ar jiuntQ$ ,r14J$ite!

grupo slllp;�r �s!pecial�
·GiRUP P'RATA QUE VALE OURO

: VE�CULO PLANO CRtOno
,;. "-,�ú,o",,,>.�\,:>.-,,.,,.:;.:,;��,.,,,,,,,-,, ;�_' "�'�"'�"':'>=";,*"<,\��*I<.,��",,,\>:,,,,..•"'>:""_=,.,.,,,,�,=:�;:.:=�»>:_, ""''''''>':''·:�'·"H::·:'""':·,_",�'>i""·,,o:·�,·:,:·:·_<:,,,'''··,,:o..,._····,·,.

c/seGURO

\", .• ,., � . ", •..... "_. " .,� =r-:-: ,-, ""� r=: � ,1 "''C' , ""'C
,t�"_"'" ".1, ...

"" +t+r+:»: §!g,�.r.{.t� ,,�i(f�.,Ç)�rig�tçri9;1
I i 1< ),Clédi:tos refémnté à 50IJ/o 0\8 tabela do fabricante I

t"""�"-'=�''''''�-'=='''ili'�=='''"'':''''�'''w'®''",;;,=�'=_'""'=;""=,i"";'"�''=-''''' ""-=··""'·'":""·""·"�"'I.""'·-""···"="-"'"''''·'''''·'''
..

···'"1···''···'''''�)'·,
.. , ..".,

,,�,,�S!�.�2!L�J!9tt?���.�.B!�-OS Ci,��!2;t?:�9 �}9.!?!�En���9���,�oTI:��!2� ..�1�t5?:�.. 9.�9�iºÇ����i:�Q.
��tq CiIêJ,Cans��"':Óºd�te:QJupo�.

fl05
... .v. .. �", .. " ... ,._._, ......

16.56�100
• ... ,�., ••• _ •.•••••••• " •. _._c" .. �.,..,�, •••••••

'

•• � •••••

371 ..8153
Cont6roJo
U:!N.IAO

�e5,�'Illl"�.��"

'CO:NSÕ'RCIO U'N'IÃO.
'Rua .Ioão .IanuArlo Ayroso., 80 sala 03 ......ar.aguá do SII.
OBS .. ·( PróxllD'o ao ataoadão Lux ., .Iarapá 'EsquerdO)
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•

IlmovelS
ILHA,DA FIGUEIRA - vende-se,
sobrado el 170m2 e terreno el
870m2. Tratar: 379-1309 ou

9975-0298. (proprietário)

IlUGA-SE quartos
: !obiliados, mensal e diário.

Iratar: 370-3561 el
!roprietária.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, de alvenaria, el 3 qtos,
133m2, terreno el 338m2, ao

lalo do campo do Juventus. R$
58.500,00. Tratar: 9979-
9970.IARRA DO RIO CERRO - vende

acasa em madeira, térreno
:omercial com 560,00m2. R$
10.000,00. Tratar: 275-0051
·Creci 1989-J.

PENSÃO - aluga-se, qto e .coz.

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

101280 - vende-se, de alvenaria
o :om 114,00m2, sendo 03

o
:ormitórios e demais

: spendências , terreno com

�
130,00m2. R$ 45.000,00.
Iceita-se carro até R$
10.000,00. Tratar: 275-0051
·Creci 1989-J.

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

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, el 154m2, R$
50.000,00. Aceito terreno até
R$ 15.000,00. Tratar: 376-
2470. (proprietário)• IOMPRE A SUA CASA A VISTA

li IPAGUEA PRAZO - Pelo preço
le um aluguel você. pode
emprar a sua casa. Saiba

t emo, conhecendo o Plano

� Iquilino Nunca Mais. Tratar:

[II 175·00.51 ou 9121-2470

SÃO PAULO - troca-se, casa de
alv. el 120m2, por casa em

Jaraguá. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 el Ademar.

(proprietário)

contemplado

.Caraguá
371..4000

CORRElO DO POVO 9

Mais Qualidade
Para o lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com (:Í

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

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

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além'
_ de diversos outros produtos. Consulfe-nos.

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

Rua Felipe Schimidtt 279 • Centro· Jaraguá do Sul .0 SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371-9351

SÃO PAULO - vende-se ou
I

troca-se, casa de alv , el
125m2, el 3 pisos, por
chácara em Jaraguá. Tratar:
370-3076 ou 9991-2356 el
Ademar. (proprietário)

PROCURA-SE - pessoas c/
dividir apto no centro. Tratar:
275-2979.

apto 'no centro. R$ 85,00.
Tratar: 372-3537 após 18hs.

VILA LALAU - vende-se, de

alvenaria, e1150m2, terreno
el 561m2, com laje, 4 quartos,
2 bwe, churrasqueira e demais

dependências, próxima à
Marisol. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539 el Alexandre

(proprietári o)

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 37Ó-3561
el proprietária

VENDE-SE - casa el 108m2 e

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

caminhão até R$ 20.000,00.
Tratar: 3-10-1823 el Ilson.

(proprietário)

BAEPENDI - aluga-se, apto com

suíte mais um dormitório e

demais dependências,
localizado na Rua Fritz Bartel.

R$ 550,00/mês. Tratar: 275-

0051 - Creei 1989-J.

VILA LALAU - Um sobrado
Comercial com 240,00m2,
sendo sala comercial com

aproximadamente 77,00m2, e

residência com 04 dormitórios
e demais dependências. R$
98.000,00. Aceita-se casa de
menor valor (R$ 60.000,00)
como parte de pagamento.
Tratar: 275-0051 - Creei
1989-J.

ÁGUA VERDE - vende-se, prox.
Igreja São Judas, com 371m2,
otima localização, local alto, el
asfalto, escritura. R$
25.000,00. Tratar: 372-3922
Walter CRECI 9238.

VENDE-SE - el 136m2 e

terreno el 468m2, rua

Joaquim Francisco de. Paula,
ao lado dos escoteiros.
Tratar: 371-7571 el Clara.

(proprietário)

DIViDE-SE - apto no centro, pI
moças. Tratar: rua Waldemiro

Masureeh, 55 apto 1. BAEPENDI - Terreno com

11.102,00m2, ótimo para
construção de hotel; recreativaPROCURA-5E - moça pi dividir

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

Fujado aluguel! Ligue-nos'.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-maJl:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

ISTRADORA RESPONSÁVEL

nsórcio Battlstella
[1\)1""140"CQIt('ji(X_ 6011:1'*,'<l

�_._.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlUÇÃ,O

DE JARA'GUA1

R.Y�
VENDAS/LOCAÇÕES
Laias e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSI. �
"Inovando Conceitos de Vida" 5
BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/520m2, lot. Casa Nova II,
de esquina. R$ 18.000,00.
Aceito carro de até 10.000,00.
Tratar: 273-0454 c/ Celso.

(proprietário)
ou mini chácara, localizado a

1.000,00 metros do centro,
próximo a metalúrgica Trapp.
R$ 180.000,00. Tratar: 275-
0051 - Creei 1989-J .. '

BARRA DO RIO CERRO - vende
se, próx. posto cidade da

Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem· Sacada- Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2
Garagens Privativas- Situado no Centro- Pertinho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar • 3 Dormitórios (Suíte· Closel -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de. toda Av.
Atlântica. Apenas R$180.000,OO

QUINTA-FEIRA, 26 de junho de 2003 iUI

Promoções

VENDE-SE - c/420m2, c/
galpão na Rua José Meeh. R$
10.000,00. Tratar: 275-0069
ou 276-0605. (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 c/ Santiago Creei nº

3359/SC

VILA NOVA - vende-se, área de
terras de 18.000,00m2,
situado no prolongamento da

Rua 125 - Carlos Kupas, por R$
150.000,00 à vista. Aceita-se
30% de entrada e o saldo em

até 50 prestações corrigidas
pelo CU�. Permuta-se por outros
imóveis de menor valor, ou por
veículos. Tratar: (47) 275-6363
ou (47) 9102-0009 c/ Santiago
Creci nº 3359/SC

Malwee. R$ 12.000,00. Tratar:
9101-4807. (proprietáriq)

PiÇARRAS - vende-se, a

350mts, centro. R$
10.000,00. Tratar: 371-5829.

(proprietário)

PRAIA DE GRAVATÁ - vende

se, área de terras de 5.800m2,
distante 30m da Avenida Beira
Mar. Excelente local para
investir (const. de condomínio

fechado, camping, quadra de

esportes, etc.) R$ 400.000,00.
Aceita-se parcelamento em até
24 parcelas, ou imóvel de
menor valor em Jaraguá do Sul,
Blumenau ou Balneário
Camboriú. Tratar: (47) 9102-
0009 c/ Santiago Creci nº

3359/SC

Imperdíveis
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, n2 140 c Centro - Jaraguá do Sul

PRAIA DE GRAVATÁ - vende-se,
vários apartamentos, casa,
sítios ou lotes. Consulte
nossos preços e formas de

pagamentos. Tratar: (47) 342-
7171 ou (47) 9102-0009 c/
Santiago Imóveis Creci nº

3359/SC

BAEPENDI - aluga-se, com

aproximadamente 110,00m2,
na Rua Fritz BarteL R$ 385,00/
mês. Tratar: 275-0051 - Creci
1989-J.

o prédio:

VENDE-SE - loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

Iponto, ai uguel acessível. R$ I

10.800,00. Tratar: 371·5512.
(proprietário)

CON

VENDE-SE - No Rio Molha, próx.
a gruta, a 5km do centro, cf área
de 20.000m2, exclusivamente

p/ residencia ou lazer e

preservação, c/ toda infra·

estrutura, pronta p/ construir.
R$ 43.000,00 Tratar: 370-

8563 ou 9973-0064

(proprietário)

VENDE-SE - No Rio Molha, próx.

Tubulnçik: ágllll quen te - Churrasqueira u« sacada
Opção.2 vagas dê gartlgeIJ1
Opção gllragcw c/dep. Privativo
COll/plelo sisteuu: de segflrll1/çll

l�()c�li;�"�it�;·do"p�:i;lio�'R�;�"T;;;;r;;i;I�;-M�I;;�e,
Perto do Clube Beira Rio

70 me$es "para'Ragf}t
H$ ·15.000,OQ eu trt�'!I;;l�'1fi/ '

saldo direto .��ColIslrtll()nr
� e.; ',! ;."" Jtc '"7,�.�' ""

"Sala de jOgOSf Sala de ginástica, Sauna cfambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theaier,

Piscina adulto e injaniil, Plauground,
Ambientes decorados e mobiliadoe.

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

R. Mareduil Deodoro da Fonseca, 97.2
Royal Barg Cenier - Jifraguâ do Sul- se

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vída"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rrascente s, riacho, trilhas,
árvores nativas e frutíferas R$
155.000,00 Tratar: 370-8563
'ou 9973-0064 (proprietário)

,gruta, a 5km do centro, cl área

�20.850m', cl casa, si suíte,
Iqto, wc social, sala, COZ.,

escritório, telefone, parabólica,
�urrasqueira, área de festa e

taragem, galpão cl quitinete,
canil, terrenos prontos pi
oiversas 'possibilidades, lagoa,

VENDE-SE - No Rio Molha, próx.
a gruta, a 5km do centro, cl área
de 100.000m', com natureza

exuberante, linda pastagem,
nascentes, riachos, ranchos. R$
78.000,00. Tratar: 370-8563
ou 9973-0064 (proprietário)

�empregos
loes,
timo
I R$ consórcios, salário fixo +

512. comissão. Tratar: - 371-8153.

COZINHEIRO - precisa-se, de
forno e fogão, , cl experiência
em frutos do mar. Salário

eleção� �

Empresa procura profissionais e professores nas áreas
deAdministração, Informática e Secretariado, com
experiência mínima e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czerniewicz, n? 665 (em frente ao Hospital Mat,
Jaraguá), de Z" a 6u-feiraem horário comercial.

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decidavencer.com.br/cirico

compativel cl a função. experiência e referência.
Tratar: 370-3279. Tratar: 9903-9383 cl

Clovisa.

CORREIO DO POVO 11

TELE-MARKETlNG - precisa
se cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em

casa (trabalho domiciliar),
salário fixa + comissão.
Tratar: 371-8153 - Consórcio
União.

DOMÉSTICA - ote r e ço-rne
pI trabalhar, posso
pernoitar. Tratar: 9997-
2280 cl Lurdes ou

Sebastião.

noite. Tratar: 371-9187.
'. PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO" AUTONOMO

EM TEMPO PARCIAL

OU INTEGRAL.

REQ.: 2º GRAU/TELÉFONE
TRATAR: 275-3122
ou 9955-9782

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 370-
8441 cl Katia.

SOLDADOR - se oferece pi
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

CORRETOR - de Imóveis,
pr o c u r a c o I o c a ç ã o e m

imobiliária ou construtota,
possui referencias e CRECI.

Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 cl Walter.

���-------------------------------------

PROCURA·SE

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 371-
1919 de manhã.

ENFERMEIRA - se oferece

pI trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante pa ra

trabalho autônomo.

CLASSIDIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, tenho

ENTREGADOR - procura-se

serviço de tele-entrega a

AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

necessite

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CURSO TÉCNICOEMENFERMAGEM

CURSO TÉCNICOEMALIMENTOS
.

# -ft;: .-

CURSO TECNICODE TRANSAÇOES
IMOBlyÁRIAS

senac

j'"

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370�02S 1
jaroguadosul@sc.senac.br

INSCRIÇÕES
ABERTAS

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

,
.

Ultimas vagas para, o curso

de Linux Básico da Unerj
Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas
operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado além da grande procura por parte dos alunos da
instituição e a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acadêmico
como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
projeto de pesquisa do Proínpes (Incentivo a utilização do Linux-e software livre em

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso de Linux Básico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema
Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica do
sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistema
(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à lntemet
através de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber e
mails através do Netscape.
Público Alvo :

-Tnteressados em conhecer e utilizar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento em Linux;

-

- Alunos de Sistema de Informação .

.Pré-requisitos :

Conhecimentos básicos de informática.
Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um para o instrutor, projetormultimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores com a.Internet.
O investimento será deR$ 95,00 por aluno.

-J
UNERJ

Centro Unfvers-ftár�o de Jaraguá do Sul

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

111·m.... ft"".A\J!íA.·•y.. VYV urso da_tiA.

Serviço de tira-dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8h
às 21 r de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 min.
.

ímettreinamento@ieg,com .br: resposta em até 24h
Fone: 27S�OOO I; pronto atendimento

Serviço Gratuito

(J�-...
-,

.

I,
41-'vo IMET Instituto Millenium tle Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada-por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscandoa Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento, desenvolvidos apartlr das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar OS

colaboradores até a escola.O IMET vai até você.
Fast Help

(

..

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, voce

liga e solícita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
aça 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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CORREIO DO POVO

CENTERSOM

•
Cd's-DVD's-ACESSÓRIOS PARA SOM

Av, Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

Feriadão' no Sons & Vinhetas

Pablo, Fernanda e Walter

)\�,�,',,"! ,,�,;,.,-. '�f,"9

BIG BOWLLlNG

Hoje à noite rola mais um

Public, com Ricardo Gomez,
banda Faraway e dj Alex

Dias.
Sábado - REVIVAL 70 -

Garota Jangada com a banda

Nega Fuiõ.

SONS E VINHETAS
Quinta - MPB e PoP Rock

com Daniel Lucena .

Sexta - Alta Rotação
Acústico

Sábado - Rex Johnson
novamente na casa

BIERKRUG
Quinta - Pop Rock com

Paulo Henrique
Sexta - MPB com o músico'

Cid Ferreira
Sábado - MPB e Pop Rock

com Toninho

BUFFET DE FEIJOADA,
PARA ALMOÇO

,

TODOS OS SABADOS

Luciana, Roger, Eduardo, Artdri-e Georgia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMUNIDADE: EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS IDEALIZAM PROJETO

Projeto·União Solidária valoriza
comunidades menos' favorecidas

]ARAGuA DO SUL - o
Sesc lançou nesta terça fei
ra o projeto União Solidá
ria com o objetivo de pro
porcionar às comunidades
menos favorecidas ativida
des que promovam sua

inserção social pormeio de

parcenas com empresas
socialmente responsáveis,
de diversos segmentos, e a

Equipe Marista do progra
ma Vida Feliz, INSS, Poli
cia Militar.

A aluna Rafaela Cristina

Alves, do Colégio Pionei

ro, foi a criadora da

logomarca do projeto.
O projeto terá seu inicio

neste sábado, dia 28, às 9 ho-

Estudante Rafaela Cristina Alves autoriza o uso de seu desenho

.

ras e se estende às 17 horas,
com programações artisticas,
culturais, de lazer, palestras

com temas de interesse pú
blico e prestação de serviços
como exame visual, atendi-

Professores discutem ensino especial
GUARAMIRIM - Profes

sores do ensino especial se
reuniram para trocarem ex

periências sobre a inserção
de alunos com necessidades

especiais no ensino regular.
Coordenado por Naside da
Luz Azevedo, orientadora
pedagógica da Escola Espe
cial Maria Anna Maluta, o
encontro reuniu aproxima
damente 60 professores de
15 escolas especiais que fa
zem parte da Delegacia da

Região Nordeste.
O treinamento, que teve

início nesta segunda-feira,
foi ministrado pela
pedagoga d� Fundação
Catarinense de Educação
Especial de São José, Már
cia de Souza Lehmkuhl, e

discute, principalmente, Q

processo de inserção de alu-

<'

mento odontológico, audio
metria e medição de pressão
arterial, gratuitamente.

Cesar Junkes

Pedagoga de São José ministra treinamento para professores do ensino especial

nos com necessidades espec
ciais em escolas da rede de
ensino regular. "Estamos
definindo o que é ensino es

pecial. É um processo que
está começando no Esta

do". Lehmkuh1 traz de São

José inovações de

metodologias e práticas pe-

dagógicas.
Isabel Bertoldi, da Ge

rência de Educação e Ino

vação (Gerei) da 24a Secre

taria de Desenvolvimento

Regional, conta que essa é

a primeira fase do treina
mento. "A segunda fase
acontece em agosto aqui

·ÇI.m:.�i
Geminiana irá

q,aptar a

âe situação na

amora instável.
uas emoções. Cor:

Tons escuros.

Touro - Evite que um

pro nceiro ctropolhe
antiga. A

s tente controlar
s na paixão, pois

�Ij!!�_�!imdííit§_�'f'cabar mal. Cor:
Bege.
Câncer - Os segredos dos

deverão ser muito

por isso, não
m eles. Controle

aço planos para o

não se esquece de
isso desde [ó.
Ihor os impulsos

no r: Tons
amarei s.

Virgem - Sua disposição será

g ê fará o que for

cumprir seus
. Alguns atritos

em Guaramirim".

O evento é uma parce
ria entre a Gerei e Funda

ção Catarinense de Ensino

Especial de São José e agra
decem à diretora da E.E.

Maria Anna Maluta e coor

denadora de articulação de

Eventos, LucilaMicheluzzi.

sair como
ha a calma. No

a�t'êt'l!rf-j�a com o seu

parceiro. Cor: Preto.
,Esc iõo - Cuide mais de

Um pouco de
to irá livrá-Ia da

QUINTA-FEIRA, 26 de junho de 2003 �
��

CURSO
fDesenvolvimento Iqterpessoal é o título do curso que Nf

a Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá aO
. do Sul) promove no período de 21 a 24 de julho, das �

9 às 22 horas, no Cejas ( Centro Empresarial de un

Jaraguá do Sul), através do Núcleo de Metalmecânica. rei

Durante o curso os participantes serão orientados :
sobre estudo da personalidade humana, dinâmica dos �\
relacionamentos, percepção da necessidade de que· ao
bras de paradigmas e vencer barreiras para a coo- mi

quista de mais autonomia. Ameta é o auto desenvol- ao

vimento, melhora do relacionamento grupal além de ire

I(despertar a motivação interna e enfrentar novos de-
safios. �\

rei

Ul

JORNADAS !ti

A Associação Médica de Jaraguá do Sul, juntamente ne

com a Sociedade Catarinense de Pediatria 'e Socieda- ao
lal

de Brasileira de Pediatria estarão realizando a Jornada �

Norte Catarinense de Pediatria, nos dias 11 e 12 de
lU

julho. A abertura está prevista para o dia 11, às 20 !ü

horas, no Cejas ( Centro Empresarial de Jaraguá do �i

Sul) e as palestras acontecem no dia 12, durante todo rol

o dia, no CPL ( Centro de Pr�fissionais Liberais). !e(

Maiores informações pelo número 371-9343. ruI

rui.

PESQUISA
�I

A população de baixa renda, excluída dos bancos,
não quer apenas crédito com juros menores e sem ,

tanta burocracia, mas também acesso aos diversos
i

produtos bancários, como poupança e seguro, inclu

sive funerário, É o que aponta pesquisa inédita reali

zada pela CUT em parceria com a Universidade de

São Paulo e o Sebrae para planejar a atuação de coo

perativas de crédito.

VESTIBULAR
O Colégio Nova Era promove, neste sábado, ( dia

28) aula show para revisão dos conteúdos para os

vestibulandos do vestibular, do sistema Acafe, que
acontece no dia 29. De acordo com o professor
Osaías, a aula show acontece NA Boate Notre Dame,

a partir das 15 horas e está aberta a todos os estudan
tes de'Jaraguá do Sul, tanto da rede particular quanto
pública de ensino. Esta é a sexta vez que o Colégio
Nova Era promove esse evento, sempre com a par
ticipação de mil alunos. Durante a aula coletiva, serão
dadas dicas sobre todas as disciplinas. As dicas foram

elaboradas pelos -professores das disciplinas ofereci,
das pelo Colégio Nova Era. NA avaliação do pro
fessor Osaías, a aula show é uma oportunidade de

rever os conteúdos e descontrair para o vestibular.

de mostrar
anhos as suas

vonta es no amor. Cor: Vermelho.
Peixes - Seia mais

compreensivas com os colegas,
'0, irá provocar
as. Há sinal de

em você e na,

. Atitudes
poderão desgastar.

a ar: Cinzo.

Capricórnio - Respeite os

li s colegas: nem todos
você. Momentosde

everão marcar o

Combinações de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BR 280 sem contrato'

A presidente, da comissão

�entardaBR280,Maristela
Menel, apresentou o ofício envi
!IIo peloDnit,Departamento de

s Infra-estrut;ura de Transportes,
unidade de Santa Catarina, onde
refere-se as obras de recapea
mento e manutenção da rodo

lia.Deacordo com oDnlt, o ser
\içolicitado entre São Francisco
�o Sul e Canoinhas está atual

mente em fase de homologação'
�o resultado, Amanutenção do
tteeho entre São Francisco do Sul

eCorupá eS4 atualmente em lici

ução,As empresas concorrentes
rem prazo de cinco dias para en

mu:com recurso, O processo se

�e então paraBrasília onde será

nomologado. Após a conclusão
�oprocesso licitatório e formali
lado o contrato, o Dnit iniciará

os serviços de conservação e re

ruperação dospontos mais críti
cos da rodovia, onde estão pre-

I rstos operação tapa-buraco,
I eçada, limpeza de drenagem e

recapeamento, Os serviços de

nivelamento dos acostamentos
nio estão previstos, Os recursos
�o disponibilizados no Orça-

menta Geral da União de 2003.

No trecho entre o porto de
São Francisco do Sul atéJaraguá
do Sul, numa extensão de 71,5
quilômetros, os serviços foram
paralisados porque oTribunal de
Co�tas da,União (TCU) enten
deu que" os contratos de proje
tos não deveriam ser-custeados
com programa de trabalho, em
princípio, destinados a cobertu
ra de despesas com obras. De

acordo com o Supervisor do
DNIT de Joinville, Antônio
Carlos Bessa, havia um projeto
de duplicação daBR280.Mas os
recursos disponibilizados pelo'
TCU seriam para obras enãopara
projetos de duplicação, ''De qual
quer forma ainda não houve re

cursos para duplicação dos dois

projetos Porto de São Francisco a,
BR 101 eBR 101 aJaraguádoSul.
Eles estão parados por falta de

dotação orçamentária", informa.
A coordenação regional do

Dnit mantém contato com a

administração central do órgão
em Brasília para reiniciar os pro
jetos em 2004.

CORREIODOPOVO 9GERAL
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ICULTURA: PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESENVOLVE DIVERSOS PROGRAMAS DEPRESERVAÇÃO DA CULTURA JARAGUAENSE

Patrimônio Histórico quermaior

participação da comunidade
Jaraguá do Sul é uma ci

dade com um patrimônio
cultural muito grande. Os
diversos grupos de imigran
tes que se estabeleceram na

cidade trouxeram seus cos

tumes, culinária, suas tradi
ções, sua forma construti

va.
\

Hoje, porém, pode-se
ver um ecletismo cultural.

Embora isso ocorra, de

certa forma expontânea, é

preciso haver uma ação no
sentido de preservar esses

valores culturais. Segundo o

chefe do Patrimônio His

tórico Artístico e Cultural

de Jaraguá do Sul, Egon
Jagnow, é isso que o depar
tamento está buscando:

Jaraguá do Sul possui muitas obras de grande valor histórico
Arquivo

preservar a identidade his

tórica e cultural da cidade.
A biblioteca municipal,

o museu Enúlio Silva, a or-
'

ganização do Arquivo His

tórico, a restauração da

Igreja Luterana Santa Lu

zia, realizada com recursos

municipais, foram algumas
das conquistas que resgatam
a história do município.
"Esta igreja é o único mó

vel declarado de Preserva

ção Permanente pelo Mu

nicípio de Jaraguá do Sul",
informa Jagnow. Já pelo

Estado, são declarados de

Preservação o armazém

enxaimel do Breithaupt, as
duas casas também

enxaímel da fábrica da

Malwee, estação ferroviária
no centro. E a nível federal

a Casa Rux, no Rio da Luz

Pequeno, con struída em

1915 e que faz parte do

roteiro nacional de emigra
ção.

Jagnow contaque a pre
servação cultural esteve por
muito tempo esquecida,
mas que nos últimos anos

tem sido valorizada nova

r:nente. "O jovem tem se

preocupado, porque esse

trabalho de conscientização
já veio da escola. O idoso
valoriza até por causa do

sentimento de saudosismo..
Mas o adulto, a faixa entre

os 25 e 50 anos, que é uma

faixa economicamente ati

va e que poderia nos aju
dar a continuar este traba

lho, infelizmente não se in

teressa. Seria importante
essa educação", diz Jag
now,

K;n;9ki
370-4757 370-4909

PAULlS1i1
VEíCULOS
370-S01l6/37Q-9023

Imigração polonesa "Nos rastros dos imigrantes".
Pedro Martin Kokuszka

"TiaHelena contou que ele saiu a cavalo indo na casa de todos os filhos adotivos, filhos de Estanislawa e
seumarido anterior, José Benka, para pedir autorização e concordância com seu casamento. Op Citp. 282.

"Meu avô e meu pai tiverampoucas ligações a padres e igrejas. Eram a favor de boas escolas. As vezes
reclamavam, falavam nessas ocasiões ao padre Kusminskl por o mesmo ter levado o último porquinho de
uma família pobre." Op Cit p. 297

"Eu aprendi a lere escrever com meu pai José, emcasa. Quando ingressei na escola com a professora
Isabela Gisfarek, já sabia ler e escreverem polonês e português". OpCit P 279

"Há comunidades que rapidamente perdem seus valores culturais da imigração ao afirmarem.
categoricamente: aqui é Brasil, para que me serve entender em polaco...O poderda igreja era muito grande
e impunha suas idéias e formas de vida. O vigário, enquanto possuía fieis iletrados, improvisava seus

sermões e alienava mais facilmente os camponeses ase rnanteremna suaVida pacata sem perspectivas de
progresso. Se aparecesse algum leigo com visões de sociedade mais ampla e dissesse que era necessário
mandar os filhos para a escola, e que se podia melhorar de vida .•. então ó vigário chamava sua atenção do •

pulpito eacooselhava-o areãrar-se da paróquia. Quando o transgressornão atendia, opastor fiçava a testa
do rebanho, e munido de vara-paus e pedras destruía a residência do sociàlista. Se o condenado era um

'

comerciante, padecia o boicote, e se era professor, retiravam-Iheascrianças(... ) ajuventude eramantida em
severa vigílância enão permitiam que as moças se aproximassem do altar decotadas, com cabelos curtos e'
até porandarem Fordbigode". (WachowiczRomão.O camponês polonês no Brasil p. 35).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PROVAS: SEGUNDA ETAPA DE DESCIDA E PRIMEIRA DE VElOCIDADE ACONTECERAM NOS DIAS 14 E 15

Kentucky está na liderança
do campeonato catarinense

]ARAGuA DO SUL -

Depois de ser transferida
duas vezes devido ao bai

xo fluxo de água, a segun
da etapa do Campeonato
Catarinense de Descida foi
realizado no final de sema
na dos dias 14 e 15 deste

mês, em Benedito Novo,

As condições do rio não

estavam como 05 compe
tidores gostariam, mas
com um pouco mais de
técnica conseguiram se de

fender das pedras encon

tradas no percurso, e efe
tuaram as provas. No mes
mo final de semana acon

teceu a primeira- etapa do

Campeonato Catarinense

de Velocidade, competi
ção que contou com a su

premacia jaraguaense em

todas as categorias.
Ao todo, 22 canoístas

do Clube Kentucky parti
ciparam das provas de
Descida. Na categoria
Junior, José Freitas,' 17
anos, ficou em segundo
lugar na prova e ocupa a

mesma colocaçãO no

Arquivo
Canoístas treinam para manterem 'a liderança do estadual

ranking estadual, somando
16 pontos - em primei
ro está BrunoWoernert, de
Blumenau, com 18. O

jaraguaense André da Sil

va, 17 anos, ficou em ter

ceiro na p'Fova e está em

quinto no ranking, com
sete pontos. O quarto co

locado também é do

Kentucky, de Lucas

Marquiovizi, 15 anos.

Com este resultado, ele as

sumiu a quarta colocação
no ranking, com nove

pontos.
Na categoria Sênior, o

canoísra Adilson

Pommerening, 29 atias,
sagrou-se campeão da eta

pa e garantiu a liderança no
ranking, somando 18 pon
tos. A segunda colocação
está com o jaraguaense
Marcos Zanghelini, 35

anos, com dez pontos -

ele venceu na primeira eta

pa e não participou da se

gunda. O canoísta Maicon

Pereira não disputou na

primeira, na segunda ficou
em terceiro lugar e está em
quarto no ranking.

Dez atletas jaraguaenses
representaram o Municí

pio na categoria Máster.

Admir Regert, 37 anos,

venceu a prova e lidera o

ranking, com 18 pontos.
Moacir Conrad, 33, ficou
em quarto na etapa e está

.ern quarto no ranking,
com nove pontos. Na

modalidade Duck Open,
18 equipes atuaram, sendo
nove de jaraguá do Sul.

Adilson Pomrrierening e

André da Silva venceram

a prova.
Com estes resultados,

o Clube Kentucky está em
primeiro lugar por equipes,
somando' 321 pontos, se

guido do' grupo de
Blumenau, com 217.

A segunda de Veloci

dade será em Barra Velha,
no dia 27 de julho e a ter

ceira e última etapa de
Descida será no dia 4

de outubro, em Schroeder.
(FABIANE, RIBAS)

Fe'sP?tte doa alimentos da corrida contra as drogas
FLORIANÓl'OLIS - Os

cinqüenta quilos de alimen
tos arrecadados na Corri
da Nacional contra as

Drogas, realizada pela
Fesp o rte (Federação,

,

Catarinense do Desporto)
e Ministério do Esporte
dia 22 e cujo tema foi "Sou

vivo não uso drogas", fo
ram doados ao projeto
,Casa da Criança, que aten
de 90 crianças carentes no
morro da Caixa. Dois

professores e dezesseis cri

anças do projeto vieram

neste início de semana à

Fesporte buscar os alimen-

tos doados. As crianças
foram recep-cionadas
pelo diretor-geral João
Ghizoni e a equipe de des

porto de participação.
- Contamos a eles

que os alimentos foram
arrecadados em uma cor

rida contra as drogas e eles

quiseram, além de receber
os alimentos, também co

nhecer a Fesporte -, fa
lou o professor Miro, um
dos responsáveis pelo pro
jeto contando a reação das

crianças quando souberam
sobre um dos objetivos da
corrida.

F-l
�

FIA apenas recomenda fim do tabaco

Na reunião de quarta-feira em Pruris, o Conselho da
desistiu da imposição à proibição das propagandas tabagis
na F-i e informou que vai apenas recomendar que t

patrocínio seja evitado a partir de 1 de outubro de 2006,
União Européia, que é o grande empecilho da questão, que'
a proibição total a partir de julho de 2005. A FIA seguiu um

:

sugestão da Organização Mundial de, Saúde para a adoçã
'

desta data, além de considerar que várias equipes tinh
acordos de patrocínio com companhias de tabaco qu
ultrapassavam a data proposta pela UE. Isso poderia levar
uma retirada considerável dos GPs europeus e dar ltJgnr
países onde a legislação permite a propaganda tabagista.

Assim, a partir desta data, o tabaco tem, eventualmente
Gá que não se trata de uma proibição) ainda 1.193 dias na F·

1, ou três anos, três meses e cinco dias de vida.

FALECIMENTOS
Faleceu às 7:00 horas de 20/6 a Senhora Una, Hornburg Wittoft com idade

de 80 anos, deixando enlutados 2 filhos, 1 filha, 1 genro, 2 noras, 9 netos,
11 bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

21/6 às 9:00 horas, saíndo o féretro Igreja Evangélica Luterana Apostolo
Paulo seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 11:00 horas de 20/6 o Senhor Zacarias Dellagiustina com idade

de 52 anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhos, 1 filha, seus pais, sogro,

sogra e demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado em 21/6 às

16:00 horas. saíndo o féretro da Comunidade de São Francisco de Assis

seguindo' para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 21:00 horas de 21/6 a Senhora Lucia Wals Seter com idade de 79

anos, deixando enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos, O sepultamento foi realizamo em 22/6 às 16:00 horas,

saíndo o féretro da Igreja Evangélica Luterana Rancho Bom seguindo parao

Cemitério Bom Jesus,

Faleceu às 6:00 horas de 23/6,0 Senhor Frebolino F�ckS com idade de 58
_ _

\

anos, deixando enlutados esposa, filhos, noras, netos e demaíspareoteae
amigos, O sepultamento foi reallzado em 24/6 às 10:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila

Lénzi.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 474

03 - 12 - 32 - 34 - 40 - 50

Quina
concurso: 1163

12 - 25 - 26 - 33 - 70

Loteria Federal
concurso 03743

1°_ Prêmio: 14.910
2° - Prêmio; 60,001
3° - Prêmio: 38.284
4° - Prêmio: 34.853
5° - Prêmio: 42.199

Lotomania
concurso: 327
09 - 1 3 - 1 4 - 1 6 -

22 - 32 - 33 - 38 -

39-43"49-51-
76-79-82-89-
90 - 93 - 95 - 00

Di
A Prefeitura de Guaramirim adquiriu uma área com 294 mil metros quadrados,

no bairro Caixa D'Água; para implantaçãô da área industrial domunicípio
com investimento total de R$ 294.708,00, A primeira indústria a se

instalar na área é a Fundição SPH, de empresários poloneses, Há pelo
_

menos 20 outras empresas interessadas em se instalar no município.

,ADMINISTRAÇÃO 200 I ••oo�

Trabalho e Transparência
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JaraguádoSuldisputavagasno
rnicrorregional dosJoguinhos
]ARAGUA DO SUL - o

Município compete com

,�uatro equipes na fase

t, microrregional dos

, joguinhos Abertos, que

acontece de quarta-feira a

� oomingo (25 a 29/06), em
a
)chroeder. Na modalidade

Oe futebol de campo o
U

município disputa a única
'a'

vaga com São Bento do Sul,
'a

mquanto que no futsal fe-

minino a classificação será
Ite

p_ oeciclida contra Corupá.
Já no futsal masculino a

�riga por uma das duas

vagas disponíveis acontece

com as cidades de Mas

aranduba, Corupá, São

Bento do Sul e Schroeder.

E no vôlei feminino - que
também dispõe de duas

vagas - as meninas enfren
tam Massa-randuba,
Corupá, São Bento do Sul

e Rio Negrinho.
Para a fase regional dos

Joguinhos Abertos, a ser

realizada de 8 a 13 de agos
to, em Indaial, o município
jaraguaense já tem classifi

cadas as equipes de basque
te, em ambos os naipes,
handebol, tênis de campo
e vôlei masculino. Atletismo, '

natação, tênis demesa e xa

drez, nos dois naipes, e

handebol feminino estão

garantidos na etapa estadu
al.

Joinville é campeã do
RegionalLeste-norte daOlesc
]OINVILLE _;_ Com as

aecisões do basquete, futsal
e vôlei chegou ao fim o

Regional Leste-norte da 3'

Olesc (Olimpíada Estu

aantil Catarinense), dispu
tado em Rio Negrinho
aesde a última quinta-fei
ra,Joinville foi o campeão
!eral com 58 pontos,
Blumenau com 54 ficou
em segundo lugar, tercei
ro Balneário Camboriú

Com 42, quarto Itajaí com
JS, quinto São Bento com

J2 e sexto lugar Jaraguá do
�ul, com 31 pontos.
Joinville ganhou os tro

féus de basquete feminino,
tênis masculino e tênis de
illesa feminino: Blumenau

ganhou o handebol mas

culino, Itajaí o feminino,
São Bento o tênis de mesa

masculino e o futsal femi

nino, Jaraguá o futsal mas
culino, Balneário

Camboriú o basquetemas
culino e o vôlei masculino

e Brusque o vôlei femini

no.

A competição teve a

participação de 30 muni

cípios com envolvimento

de cerca de 800 atletas no

basquete, futsal, handebol,
tênis masculino, tênis de

mesa e vôlei. Este regio
nal classificou 22 equipes
para a fase final, de 18 a

25 de julho, em ,Rio do

Sul.
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Quarta edição do torneio de
tênis de mesa acontece sábado

]ARAGuA DO SUL - A

LNCTM (Liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa) vai realizar neste final

de semana a quarta etapa do
Torneio Regional da moda

lidade, válido para o, ranking
2003.A competição, será dis
putada nas dependências do

-

t:oli�o E�angélico Jaraguá,
com partidas iniciando às 10

horas, prosseguindo até às 20

horas. Os adeptos desta prá-
tica esportiva, vão "competir ",

nas categorias Pré-mirim 9
,

: Evento tem,porobietivo perceber-novos talentos
anos, Pré-mirim 11 anos, Treinamento de Tênis de de R$ 5,00. Os organiza-do-
Mirim 13 anos, Infantil 15

anos,Juvenil18 anos eAdul
to com idade livre.

As pessoas interessadas
em efetuar inscrições podem
comparecer ao Centro de

mesa (em anexo ao Estádio

João Marcatto, Juventus) ou
no Armazém do Livro, lo
calizado no primeiro piso do
ShoppingBreithaupt até ama
nhã. O valor da inscrição é

res do evento têm expecta
tiva de reunir aproximada
mente cem mesa-tenistas de

Jaraguá do Sul e cidades da

região.
O presidente da entida-

de esportiva, Rodrigo
Tolentino Luz, enfatiza que a

intenção desta competição é

fomentar a prática desta
modalidade na cidade e re

gião. ''Também é uma opor
tunidade de perceber novos
talentos e o oferecer uma al
ternativa a mais de lazer para
a comunidade", diz Luz, re
forçando que se trata de um

torneio para atletas amado

res. "Federados não podem
participar", comunica.

Os campeões vão rece

ber troféus e medalhas serão

entregues para os atletas que
ficaram até a oitava coloca

ção. Para adquirirmais infor
mações,ligarpara 9952-8478
(Rodrigo) ou 9975-3120

(Marcos). (FABIANE RIBAS)

Abertas inscrições aoFestival Escolar de Atletismo
]ARAGuA DO SUL - As

inscrições para o Festival Es
colar de Atletismo já estão

abertas e devem ser efetuadas

na FME (Fundação Munici-
.

pal de Esportes) até o dia 4

de julho, de segunda a sexta
feiras, das 7h30 às llh30 e

das 13 às 17 horas. De acor

do com a diretora de Pro

moção de Eventos/FME,
Cleicle Mosca, a competição

é destinada a alunos com ida

de até 11 anos e matricula
dos em estabelecimentos de
ensino das redes municipal,
estadual e particular com
sede na cidade deJaraguá do

Sul.O congresso técnico está

maçado para o próximo dia

8, a partir das 15 horas, no
auditório da Escola Wizard
Idiomas. O evento será reali

zado em 15 e 16 de julho.

CampeonatoAberto deVólei inicia segunda fase domingo
]ARAGuA DO SUL - O

Campeonato Aberto de Vô

lei entra em sua segunda fase a
partir de domingo, dia 29,
quando estão previstos mais

cinco jogos, no ginásio de es

portes do Colégio Evangéli
coJaraguá, sendo quatro deles

no feminino: Amivôlei "R_' x
Avaí EC, às 14h; Santos x Di-

vina Providência, às 14h;
MasterJaraguá x EmefVitor

.

Meirelles, às 17h; Reflexo/
Ciluma x DME/Massaran
duba, às 18h. Já o único con

frontomasculino do cIià acon
tece às 16h, reunindo Arweg
x Voleyblu.

As próximas partidas eli

minatórias estão agendadas

para os próximos dias 5 e 7

de julho, no ginásio de espor
tes ArthurMüller, mesmo lo
cal em que acontecerão as fi

nais feminina emasculina; res

pectivamente em 8 e 9 do
mesmomês. Promovido pela
FME (FundaçãoMunicipalde

'

Esportes), o Aberto de Vôlei
iniciou com 21 equipes (15 fe-

rnininas e seis masculinas),
totalizando 290atletas. O even

to terá a seguinte premiação:
troféu, medalha e 30 quilos de
costela ao campeão; troféu,
medalha e 20 quilos de costela
ao vice; medalhas e 15 quilos
de costela ao terceiro coloca

do; dez quilos de costela para
o quarto lugar.

Vaipara o Garibaldi?
VÓ,s 5mh

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

,-.1, .... _,
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Rádios Ilegais
RANIERI MOACIR BERTOLI - Presidente da ACAERT -

Junho/2003

Neste exato momento, prefeitos, agentes públicos, empresários
e comerciantes, sem saber, podem estar sendo co-autores de um

crime federal, punido com a pena, de detenção que vai de dois a,

quatro anos. Este é um dos resultados da atuação das Rádios Ilegais,
emissoras que teimam em funcionar sem a autorização do Congresso
Nacional ,e do Governo Federal, numa clara demonstração de

; desobedi�pcia civil. Por causa disso, as classes políticas e empresariais
"

acabam s'e; envolvendo com as Rádios Clandestinas, que aproveitam
a falta de estruturaede fiscalização dos órgãos, competentes,
dificultando ainda maÍ?"§úg,localização.

Por não respeitarem f3) ��pà2tro radioelétrico, as emissoras ilegais
�,epresentam um perigo �,tt'\): ,á sociedade, principalmente quando

"

, '� in��rferew, por e�etTIpl(j; no�:serviços de proteção ao vôo. Calcula-
se que mais de cinco mil rádios ilegais funcionam' em todo o pais.
Este número pode crescer ainda mais com o advento das chamadas
Rádios Comunitárias, que foram criadas para beneficiar, como o

próprio nome revela, as comunidades.
A legislação das Rádios Comunitárias é clara. Estabelece um limite

de potência e abrangência; proíbe as vinculações políticas e religiosas,
além de liberar, a propaganda em forma de patrocínio cultural,
formato semelhante ao da radiodifusão educativa. As Emissoras
Comunitárias são bem-vindas desde que seus responsáveis atuem

dentro do que está previsto na Lei. O que constatamos é exatamente
o inverso.

Muita gente tem se aproveitado da�oa intenção das Comunitárias
'

e acabam operando em desacordo com a legislação. E pior, sem
qualquer compromisso ético e moral com o ouvinte. A situação
tende a piorar já que existem cerca de 20 mil pedidos de autorização
das RADCOMs no Congresso. A preocupação da ACAERT,
entidade qu� rer,resenta 176 emissoras de rádio e televisão legalmente
constituídas pelo Poder Público, é combater a ploriferação das Ilegais,
que vislumbram, neste novo momento da radiodifusão brasileira,
uma oportunidade para a contravenção.

Para que a sociedade não acabe se envolvendo com esta prática,
que deve ser combatida e denunciada, a ACAERT acaba de editar
um manual que esclarece o procedimento das Rádios Ilegais e os

prejuizos causados pela .sua atuação. O documento pretende ser

muito mais que um esclarecimento didático. É, na verdade, um alerta:
'

as Rádios Ilegais não podem continuar lesando organismos públicos
ou privados e muito menos as nossas emissoras legalmente
autorizadas, que geram empregos, tenda e, Impostos, Além do
Imensurável trabalho social e comunitário que prestamos,
diariamente, à sociedade de Santa Catarina, Por isso, a Rádio Cidadã
deve ser a grande vencedora neta luta contra a clandestinidade na

radiodifusão. As nossas principais armas são a informação e a

denúncia.

Irxro SENHORGUMARDE OLIVEIRA,

Antes de mais nada, pedimos desculpas sinceraspelos transtornos
causados pela publicação errônea de seu artigo. Se o senhor se sentir
mais confortável, esclareçemos a situação: a profissional encarregada
de editar os textos que irão fazer parte da "Carta do Leitor" não
trabalhamais aqui. Com isso, não foi possivellocalizar o remetente da
mensagem com tal artigo. Em nenhum momento imaginamos
denegrir a imagem .do senhor e de nenhum psicólogo.

Esperamos que o senhor continue a nos mandar seus artigos, que
continue a ler noss? jornal feito com muito carinho.

A redação

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomaJ se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correçÕes·ortográfi� e gramaticaiS necessárias.

(JPINIÃO

Os textos e co'lunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a op,inião do jornal,

A comemoração dos '65,
r:�anos de atividades da Acijs (

Associação Comercial e Indus-
trial de Jaraguá do Sul) ocorri-
da esta semana mostrou clara

mente a importância do traba-

lho que a entidade vem reali-

zando ao longo destes anos. Na

solenidade comemorativa, es

tiverem presentes em Jaraguá
do Sul mais de 400 dirigentes
empresariais de diversas cida

des de Santa Catarina e ainda

representantes de órgãos de

imprensa de destaque r;acional,
que se esmeraram em salientar

a importância das atividades

desenvolvidas pela Acijs para
o desenvolvimento e cresci

mento domunicípio.
Atualmente a Acijs ocupa

um lugar de destaque em todos

os setores da sociedade organi
zada de Jaraguá do Sul. Nada
menos que cinco empresários,
diretores de grandes empresas
locais, integram o Conselho de
Líderes da Gazeta Mercantil, o
que comprova a grande re

presentatividade de Jaraguá do
.

Su1no setor econômico de San

ta Catarina e do Brasil.

A trajetória da Associação

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor- presidente:

1!�{lç&� 4tJ
Aeij$1!ã(l' ,

.

é�esi�itti
apenas ao

aspecto da
economia de
Jaraguá do Sul

Çomercial e Industrial de

J araguá do Sul sempre foi

marcada pelo empreendedo
rismo, característica marcante

dos empresários locais, sendo
que o primeiro presidente da

entidade, comerciante Arthur
Breithaupt, é ainda um dos

maiores empresários do setor

do comércio e sua família, atu
almente, dá continuidade ao

projeto do patriarca através da

construção do primeiro
Shopping Center deJaraguá do
Sul.

Em todos estes' anos de
r

existência, a atuação da Acijs
sempre fói á de preocupação
com os momentos adversos da a

economia, 'procurando buscar

informações e equipar seus as-

SÁBADO, 28 de junho de 200
�

_J

saciados com uma assessori

eficiente e moderna, prior'
zando os novos parâmetros
na busca da quebra de par

digmas.
Mas a atuação da Acijs nã

é restrita apenas ao aspecto d
ê

economia de Jaraguá do Sul. (
área social sempre fez parted
preocupações e ocupações d

entidade, que nunca mediu e

forças para minimizar os pr
blemas desse setor através d

campanhas, projetos e apoio
iniciativas de instituições go
vernamentais.

Vale lembrar que todoosu

cesso e reconhecimento d

Acijs tem tudo a ver com o ili

namismo e a responsabilidad
dos empresários em relação aO

problemas do município eco

o compromisso de crescime r

to econômico e, consequen-te :
mente, com a qualidadedevid L
dapopulação deJaraguá do S

Em 65 anos de existência,
Acijs tem sido a mola mes

do crescimento do município
tem sido a autora de muitas da I

ações que serviram de alsv

ca para a prosperidade da cid

de e de seus cidadãos.
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Hoje, às 10h30, o deputado federal do PFL,
Paulo Bauer, inaugura escritório regional em

Jaraguá do Sul. O escritório é uma das

�ternativas do deputado, que busca por uma

aproximação maior com o eleitor, tanto que

pretende instalar escritórios em todas as regiões
onde obteve. uma boa votação, como,

Canoinhas, Joinville e Florianópolis. O

presidente do diretório municipal do PFL, Valdir
Bordin, salienta que o escritório do deputado
não pode ser confundido com a sede do

diretório, que funciona ao lado. O escritório de

Paulo Bauer em Jaraguá do Sul estará aberto

diariamente, no período da tarde, com

atendimento prestado pela assessora .Isaura

Silveira da Luz, na Venâncio da Silva Porto,
número 21, sala 12.

n
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liA Prefeitura é uma empresa com a

responsabilidade de fornecer os serviços
pagos com o dinheiro do contribuinte". A

afirmação é do vice -prefeito Moacir Bertoldi

(PP), que pretende sair do parido, em breve.

POLÍTICA CORREIODo.roYo1

ICONSTRANGIMENTO: pp DE JARAGUÁ DO SUL BUSCA UMA SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS INTERNOS

Moacir Bertoldi pretende sair
do pp ainda este semestre

]ARAGl,JÁ DO SUL - o

vice-prefeito de Jaraguá do
Sul, médico Moacir

Bertoldi, do PP , afirmou

ontem que deve sair do

partido ainda este semestre.

Apesar de ainda não ter

oficializado a sua saida do

partido, Bertoldi asssegura
que a permanência no PP

foi inviabilizada pela falta
de apoio de seus compa
nheiros de sigla. Bertoldi
refere-se ao fato de ter re-

cebido duras críticas da

bancada do PP na Câmara

de Vereadores por ter de
clarado que gostaria de ter

o apoio dos vereadores do
PP para a saída da coliga
ção (pP,PSDB e PFL) que

elegeu a atual administração
municipal.

"Não aceito uma coli-

fd I

8 ANOS EM SOLUÇÕES
I, ELÉTRICAS INDUSTRIAIS
H

lli
a INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
o INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE ,

PAINÉIS ELÉTRICOS .

d

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Arquivo
Bertoldi afirma que sai do PP porque não foi valorizado

gação onde o PP nunca foi

valorizado. No início. da

administração de Irineu

Pasold, o PP tinha cerca de
20 cargos, agora, não pas
sam de quatro. O restante

foi exonerado, aos poucos,
e o vereadores não fizeram

nada pelo partido. Acho
que eles ( os vereadores do
PP) estão mais vinculados
ao prefeito do que a legen
da que os elegeu", argu
menta Bertoldi. Segundo
ele, todo o problema foi

causado pelo próprio pre
feito Irineu Pasold, ao fe
char o gabinete do vice

prefeito na Prefeitura. ''A

minha intenção era partici
par ativamente da adminis

tração, mas fui impedido.
Sou uma pessoa de cará

ter e tenho compromissos
com o', meu eleitor, que

precisa, saber, da minha

boca, quais as minhas in

tenções", desabafa.
Na avaliação de

Bertoldi, o prefeito Irineu

Pasold sempre fez o que
bem entendeu com o PP e

não está respeitando o

acordo firmado. antes das

eleições, que era o de indi
car Bertoldi como candi

dato natural ao cargo de

prefeito nas eleições do

Ribeirão Grande

faça Já sua reservam
.

Abeno de TERÇAa DOMINGO. Reservas: [41J 215-1995
r!H.�U�Jt�t@!Çi,ªgl�'.rJg..r!lJJl",çJL�Pl
�ltlDçl&rlbelraogranlfe,çQ_I.lt!K

A PARTIR DO 10 DEJUNHO
No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

ano que vem. O vice-pre
feito salienta que sai do PP

sem mágoas e garante que
não sabe ainda para onde

vai, mas não esconde sua

intenção de disputar as elei
ções municipais no cargo
de prefeito de Jaraguá do
Sul.

O vereador Paulo

Floriani (PP) confirmou sua

opinião sobre o assunto e

afirmou que se ele ( Moa
cir Bertoldi) não está satis

feito, que saia do pp "por
que quem vai julgar essa

atitude são os eleitores".

Na avaliação do vereador,
Bertoldi está mais propenso
a se ligar com partidos da

oposição ao PP. "Ele tem

se reunido mais com a

oposição, inclusive com o'

PT e menos com o seu

partido", afirma Floriani.

O vereador Gilberto
Orlando Gonçalves, tam
bém do PP, alega que a si

tuação está difícil, mas ad
mite que não concorda
com a saída de Bertoldo
do partido. Mesmo assim,

.

ressalta que não pretende
abandonar a coligação e é

taxativo ao declarar que

precisa do prefeito e eu não

sai da coligação, de jeito'
nenhum. "Todos os verea

dores do PP estão unidos
nessa proposta. Todos nós

pensamos do mesmo jeito
no que se refere a esse as

sunto", resume o vereador.
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I ECONOMIA: ENCONTRO REÚNE EMPRESÁRIOS DE VÁRIOS SETORES EM JARAGUÁ DO SUL

Wevcr prevê crescimento
modesto da economia deste ano

]ARAGuA DO SUL - Na
solenidade que comemo

rou o 65" aniversário da

Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul
(Acijs), realizada nesta quin
ta feira, no Clube Atlético

Baependi, reuniu mais de
400 empresários de vários
setores do Estado, duran
te o 45" Encontro de Em

presários que a Acijs e a

Apevi promovem.
Diomario Queiroz, di

retor da Funcitec, represen-
.

tando o governador Luiz
Henrique da Silveira, entre
gou documentação refe
rente a R$ 420 mil ao pre
sidente da Apevi, Associa
ção das Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu,
Valéria Junckes, que será

repassada para a implan
tação da incubadora

tecnológica de Jaragliá do
Sul. Junckes juntamente
com o prefeito Irineu

Pasold, agradeceram o in

vestimento.

Paulo Mattos, presiden
te da Acijs, citou empresa
riais de Jaraguá do Sul que
fazem parte do Conselho

"Taxa de Juros Básica deve estar em 20% em dezernbroj], diz Wever

de Líderes da gazeta Mer
cantil: Eggon João da Sil

va e Décio da Silva (\X!eg);
Vicente ponini (Ma_risol);
Wander Weege (Malwee) e

Leonardo Zipf (Duas Ro

das).
O ponto alto da noite

foi a palestra com o presi
dente do conselho geral da
Siemens do Brasil,
Hermann Heineman

Wever, que falou sobre a

conjuntura econômica bra
sileira.

Wever abriu sua apre
sentação elogiando o pre
sidente Luís Inácio da Sil
va, elogiando sua postura
perante os líderes de gran
des nações mundiais. Co
mentou sobre a taxa bási
ca de juros, dizendo que
elas deverão cair este ano,
ficando nos 20% em de
zembro.

Sobre o crescimento
da economia brasileira,
Wever prevê a volta do
crescimento. "É preciso

que a taxa de inflação caia

para que haja um modes
to crescimento este ano.

Ano que vem, o cresci
mento do PIB (produto
interno bruto) fica em

2,5". Destacou também os

investimentos em

tecnologia. "Tecnologia é

fundamental" e pregou a

independência da econo

mia brasileira dos merca

dos tradicionais. "A China
é o segundo maior merca
do do mundo".

Bretzke deposita último pagamento da concordata
]ARAGuA DO SUL - A

Bretzke Alimentos realizou,
nesta quinta-feira, o último

pagamento dos compromis
sos para sair da concordata.
Com os maus tempos que a

economia brasileira passou, a
dificuldade de adquirir pro
dutos com cotação em dó

lar, como é o caso do cacau,
levou a empresa jaraguaense
a pedir concordata em junho
de 2001.

Após uma reformulação
interna, a empresa definiu
metas e está acertando as con
tas. O primeiro pag;;unento,
de 40% dos R$ 10 milhões
totais da dívida, foi pago um
ano depois.

O processo ainda corre

na 1" Vara Cível da Comarca

de Jaraguá do Sul. A decisão

do juiz não tem prazo para

,P"."
Cesar Junkes

,
nmerra meta e capitalizar", Guido Bretzke

sair.ABretzke fez o depósito
em juizo de cerca de R$ 15

milhões, os credores, que são

bancos, fornecedores em ge
ral, receberão o pagamento
somente depois da decisão
do juiz.

ABretzke diminuiu sua li
nha de produtos. Eram cerca

de 700 produtos alimentíci

os, agora são produzidos 70,
entre achocolatados, açúcares,
bolos. O número de funcio-

nácios também foi diminuí

do, reforçaram margens, pa
raram de vender pra grandes
clientes' que não dão prazos.

Guida Bretzke, presiden
te da empresa, diz que a pri
meira meta é capitalizar a

empresa, ter lucro. Outra
meta é a distribuição. "Que
remos estar em todas as

mercearias, todos os super
mercados, em todos os lu

gares". A terceira meta é a

consolidação da marca. ''Fa
zer da nossa marca uma

marca forte. Que as pessoas
comprem nossos produtos
por são Bretzke".

A meta da companhia é

dentro de um ano atingir os
objetivos de capitalização. ''A
partir de agora a meta é diá
ria. Antes tinha um dinheiro
sobrando parado, agora tem
que estar administrando".

Os produtos da Brerzke
estão nos cinco continentes.
Seu principalmercado são os

Estados Unidos, mas a mai

or participação _é no.
Paraguai, onde eles tem 35%
do mercado. Paises daAmé
rica Central, como Aruba,

,
I

Curaçau, Panama, Cuba,
México, Venezuela, Surina
me ,CostaRica recebem pro
dutos jaraguaenses.

INFOR
PRAZO /

O Banco do Brasil está concedendo prazo até 60dias O

para o pagamento dos débitos de custeio dos ili

suinocultores, contados a partir dos vencimentos N

fixados nos contratos. Tal medida decorre das
d
1

adversidades porque passa o setor, no momento, O d
Banco do Brasil informa ainda, que nos próximos n

dias estará restabelecendo a linha de crédito destinada
à retenção de matrizes suínas, com base na Resolução
3.084, de 25.06.2003, com prazo de contratação ati

A31.03.2004.
d

RECURSOS
ta

O Plano Safra do ano agrícola 2003/2004 foi tema

da audiência pública realizada ontem pela Comissão
de Agricultura da Assembléia Legislativa. O secretário

�
da Agricultura Familiar do Ministério do

Desenvolvimento Agrário, Valter Bianchini, informa

que este ano o governo federal ampliou os recursos e te

vai destinar para o subsídio dos agricultores R$ 32 ,se

bilhões, sendo R$ 5,4 bilhões para a agricultura familiar, Im
Im
lu
�

IV

atendendo 1,4 mil famílias. O incremento nas linhas

de financiamento é uma forma de incentivo

à produção alimentar, para atender a demanda do

programa Fome Zero e também para recomposição
de estoques. Para Santa Catarina serão destinados RI
500 milhões para atender aproximadamente 130 mil

famílias. Bianchini informa ainda que houve

simplificação do acesso ao crédito que será

disponibilizado pelo Banco do Brasil.

NEGÓCIO
Produtores rurais de Guaramirim participaram na

noite de quinta-feirado início dos trabalhos do projeto
Empreender, iniciativa desenvolvida pela Associação
Comercial Industrial e Agrícola de Guaramirim

(ACIAG) em parceria com a Epagri, que visa

desenvolver o segmento nomunicípio através de ações

conjuntas pelos participantes. Na reunião desta quinta-
feira os agricultores puderam conhecer o primeiro
passo do programa que detectou as necessidades e

dificuldades do setor agrícola. O próximo encontro

para o dia 09 de julho, a partir das 19h30min no

auditÓrio da entidade.

TRANSPORTE
Um milhão e óitocentos mil caminhões, com idade

sI
média de 18 anos transportam 60% do PIB brasileiro, rà

-

A informação é de Geraldo Aguiar de Brito Vianna,
q\

presidente da Associação Nacional de Transporte de �
Cargas - NTC. Segundo a Agência Nacional de

Transportes Terrestres - ANTI - existem 30 mU

transportadoras no País e 500 mil caminhoneirol
autônomos.

Isaflor �

flores Arranjos e coroas
.

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

. �
RUi): Cel} ProcÓpio Gomes de Oliveira, 1066 - Sala 3 - ,Rlragu8 do
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lANÇAMENTO
ias O jornalista Rogério Christofoletti realiza na terça-feira,

aia 10 de julho, o lançamento do livro "Monitores da
os

Mída - Como o Jornalismo Catarinense percebe seus

os aeslizes éticos. O livro é resultado de uma pesquisa entre

las 1000 e 2001 - na qual foi analisado o mercado jornalístico
OI aeSanta Catarina. O lançamento ocorre a partir das 19h30,
os no Café Matisse, no Centro Integrado de Cultura, em
da Florianópolis.
io

Ite �ESTA
A Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale

ao Itapocu promove, neste domingo, a partir das 10 ho

ras na Sociedade Recreativa Alvorada a 6° Festa de

Integração das Sociedades. Essa festa é realizada sempre
na em uma sociedade diferente e tem como objetivo inte

io �rar as sociedades e seus associados.

10
CURSO

lo
Continuam abertas C até o dia 4 de julho) as inscrições

la
rara o curso de gestante, oferecido pelo Hospital e Ma

e lernidade Jaraguá. Esta é a segunda edição do curso, que
12 será realizada devido a grande procura registrada na pri
Ir, meira edição, ocorrida em março, quando aproximada
IS [mente 40 casais participaram. O objetivo do curso para

o �estantes é o incentivo a amamentação, estímulo ao parto
normal e oferecer mais segurança para as gestantes.lo

n VACINAÇÃO
:) Encerrou ontem a primeira etapa da Campanha Nacio
úl nal de Vacinação contra a Poliomielite. A Secretaria de

'e Estado da Saúde já registrou e imunizou 92,37% de crian

'á Ias com menos de cinco anos de idade. A meta era de
vacinar 497.847 crianças contra a poliomielite, hepatite B,
DTP C difteria, tétano e coqueluche) ,triviral C sarampo,
caxumba e rubéola), difteria, tétano e coqueluche e influenza

tipo B, causadora da meningite.

) CAMPANHA
) Com o slogan "Calor Humano é o Combustível mais

I
hecioso doMundo", o Núcleo de Combustíveis da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul»
continua a arrecadar agasalhos para as famílias carentes de

araguá do Sul. Os donativos podem ser entregues até o

dia 2 de julho, em todos os postos de revenda de come

I Dustiveis. ,

VESTIBULAR
Neste sábado o Colégio Nova .Era oferece aos

vestibulandos de Jaraguá do Sul oportunidade de rever

os conteúdos. Trata-se da "aula show", promovida há
seis anos pela diretoria do Nova Era co a finalidade de
aludar os estudantes. A aula show acontece na Boate Notre

e Dame, a partir das 15 horas. Podem participar da aula

s�ow alunos das escolas públicas e particulares, que passa
Tao atarde recebendo dicas para o vestibular da Acafe C
que acontece amanhã), elaboradas pelos professores do
Nova Era. .

4� ã�perca
a

ii o�, otivos sem

Impa 'J erá um dia mais

I
�arm

, Os encontros
iam'
C

a s estarão favorecidos.
Or: Bege.T Uro _ . roveite as ótimas

dinheiro extra vai

s dívidas, Use e

charme para
to de seu sonhos.

á

tempos.Conquiste! Cor: Vinho,
Câncer - Tente aperfeiçoar

cimentas através
icos. Bom astral

paixão secreta

sonhar. Invista
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I ALIMENTAÇÃO: REFEiÇÕES ALTERNATIVAS PARA CRIANÇAS DE FAMíLIAS CARENTES

Projeto de educação ambiental e
alimentar nas escolas estaduais
A secretária-adjunta da

Secretaria Estadual da

Educação e Inovação, Sel- ,

ma Elias Westphal, lança
nesta segunda-feira, em

Balneário Camboriú, o

Projeto de Educação
Ambiental e Alimentar

CAMBIAL) que vai colo

car as escolas da rede pú
blica estadual a serviço de

ações de combater à fome
e a degradação do meio

ambiente. O lançamento
será feito no encontro do

secretário Jacó p"'nderle
com os 29 gerentes e dire

tores de ensino das Secre

tarias de Desenvolvimen

to Regionais do Estado,
(

que estarão reunidos para
debater as diretrizes da

Educação Básica em San-

ta Catarina.

O Ambial será desen

volvido em parceria com

as Secretaria Estadual da

Agricultura e Política Ru

ral, a Secretaria do Desen
volvimento Social, Urba
no eMeio Ambiente, Fun
dação Nova Vida, Epagri,
Conselho Estadual de En

tidades Públicas (Coep/
SC), Casas familiares Ru
rais e do Mar, Pastoral da

Criança e grupos de

voluntariados.

O projeto consiste em

centralizar na escola ativi

dades educativas com o

objetivo de amenizar os

problemas sociais da co-

subnutrição e ao desperdi
cio de alimentos. Voltado

a assegurar qualidade ali

mentar e sustentabilidade

ambiental, o Ambial será

implementado em escolas

piloto de cada uma das 29

regionais de educação, lo
calizadas em municípios
considerados de menor

índice de desenvolvimen

to social.

A área da estola será

disponibilizada cómo es

paço demultiuso, transfor
mando-se em uma Escola

Aberta à comunidade.

Através de parcerias serão

oferecidas duas refeições
diárias a crianças e famílias

munidade escolar, inician- '

carentes cadastradas nas

do com o combate à unidades de ensino, vincu
fome, à desnutrição, à lando-se esse atendimento

à participação nas ativida

des escolares programadas.
Entre as ações prioritárias,
estão a criação do espaço
cozinha alternativa, a hor
ta, o laboratório de

informática e a quadra
poliesportiva. Faz parte do
projeto capacitar multi
plicadores de educação
ambiental e nutricional nas

escolas da áreas urbana,
rural e pesqueira, que em

seguida promoverão cur

sos e oficinas em cozinhas

al terna tivas, gerando
oportunidade de renda e

valorizando hábitos ali

mentares das regiões. NA
24a SDRJaraguá do Sul,
a e s co la piloto será

EEB.Prof' Lilia Ayroso
Oechesler.

Moradores queremmais infra-estrutura em Guaramirim

Os amigos vão estar

paro o que der e

ergia irá favorecer o

alguém próximo
ue ligada, Cor:

Creme,

Virgem - Embora o clirno
el em casa, você
uistar algo
a profissão, nos

no amor, Cor:
es de verde e azul,

encontro com

I. A sintonia

s studos do

céfdÇ§jjWJ,&ipFb�eite essa energia,
Cor: Azul-turquesa.
Escor ião - Assuntos ligados

s e ao misticismo vão

ua atenção, Chegou
efinir o que você

r nas coisas do
, Rosa.

GUARAMIRIM - Cre- "Tudo O que a Prefei- creche, Pinheiro informa centro de Guaramirim e

che, posto de saúde, abri- tura fizer de bom por aqui que esta é uma das mais an- nem sempre tem vagas",
gos de ônibus e ilumina- vai beneficiar os dois bair- tigas reivindicações. Segun� esclarece.

ção pública. Estas são as ros, porque um é continui- do ele, perto de 100 crian- A necessidade de ilumi-

principais necessidades dos dade do outro", alega o ças com idade até seis anos. nação pública na estrada ge-
moradores dos Bairros presidente da Associação, "Muitas mães são obriga- ral que corta os dois bair-

Recanto Feliz e Vila Ami- "que cita ainda a necessida- das a deixarem as crianças ros também é uma questão
zade, num total aproxima- de de calçamento nas ruas em casa, sozinhas, porque que tem sido levantada pela
do de 1.600 famílias. De laterais da estrada geral, es- não encontram outra alter- Associaçãode Moradores
acordo com o presidente pecialmente nas ruas de nativa. O problema é gra- já há algum tempo. De
da Associação de Mora- difícil acesso. "Quando ve. Inclusive o Conselho acordo com Pinheiro, éco-
dores do Bairro Recanto chove, fica muito ruim Tutelar tem reclamado. Sei mum acontecerem inciden-

Feliz, Caubi dos Santos Pi- para o pessoal chegar em que não está certo deixar tes desagradáveis com as

nheiro, há anos a entidade casa. O terreno é escorre- criança sozinha dentro de ' mulheres, notadamente tar-
- vem tentando sensibilizar gadio", exemplifica Pinhei- casa, mas, sinceramente, de da noite e na madruga-

. os órgãos competentes roo muitas famílias não têm da, horários em que muitas

para a situação enfrentada Em relação a necessi- outro jeito porque a cre- trabalhadoras saem ou vol-
nestas duas localidades. dade de instalação de uma che mais próxima fica no tam para o trabalho. (MHM)

Sagitário - Bom dia para o

o vai resistir ao

ão e nem ao

juntinho do
ada. Cor: Azul-

Capricórnio - !Jrn pouco de
nto vai ajudó-Ia a

, Aconchego não
Cor: Rosa.

:����
..�.'..'.�.'•........

' ����ç� ;:ocure
retà.·���&��'i

.•...

aasseio com os

a_>J$Vp. ojudor,
Aguarde uma surpresa
agradável a dois. Cor: Cinzo.
Peixes - Esqueço um pouco.

ações e tende
família, o clima
gostoso e irá se

ar. Namore
r: Azul-claro,"
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IRELlGIÃO: BISPO DA ,DIOCESE DE JOINVILLE VISITA COMUNIDADE E INSTITUiÇÕES DE JARAGUÁ DO SUL

Dom Orlando verifica
trabalhos

]ARAGuA DO SUL - o

Bispo da diocese de

Joinville, Dom Orlando

Brandes, veio a convite da '

paróquia São Sebastião, de
Jaraguá do Sul e'sta sema

na realizar visitas pastorais
às comunidades dos seis

setores que compõem a

diocese. Este compromis
so faz parte das determi

nações do Vaticano, que
prescreve o envolvimento

contínuo com asparóqui
as,

Nessas visitas, Dom
Orlando quer ter contato

maior, além de conhecer os

trabalhos sociais e de

evangelização nas comuni
dades. Na agenda estavam

programadas visitas a en

tidades como Apae, Ama,
Polícia Militar, Câmara de

Vereadores, Associação
Comercial e Industrial, e

outras.

. Dom Orlando realiza o

roteiro de visitas até o fim

da semana, quando segue

nas

os

comunidad-es

Vicky Ba-te!

Bispo Dom Orlando: trabalho junto a 48 paróquias da região

para Joinville, mas deverá

retornar a Jaraguá do Sul

todas as sextas-feiras para
atendimento da comunida

de e cumprimento da

agenda �e visitas as esco

las, representantes de lide

ranças e outras entidades.

Dom Orlando é respon
sável por 48 paróquias de
26 municípios da região
norte e nordeste do Esta

do somando aproximada-

mente 800 comunidades.
Com relação aos gru

pos de reflexão, Dom
Orlando frisa que depois
da fase de implantação, os
grupos estão amadurecen

do e desenvolvendo traba

lhos sociais e religiosos,
com assuntos que vão des

de problemas familiares,
comunitários, buscàndo a

religiosidade e

espiritualidade.

O Bispo destaca ainda

a necessidade das paróqui
as realizarem promoções
sociais. A igreja deve estar

mais próxima da comuni

dade. Nos últimos anos

tem acontecido a evasão de

fiéis para outras seitas e re

ligiões, inclusive diminuin
do a procura pela vocação
ao celibato: Por isso Dom
Orlando reafirma a neces

sidade dos trabalhos das

pastorais, que podem atin

gir v�rias pessoas, jovens e

adultos, ajudando até nos

problemas familiares, de

álcool e drogas.
" Tendo

esse vínculo com as pasto-
, , .

rais, a 19reJa com a comu-

nidade, as pessoas buscam
mais a espiritualidade e até

mesmo aconselhamentos

para a resolução dos pro
blemas internos e externos.

Porque com a moderniza

ção, o capitalismo acaba

afastando as pessoas da

religião e do contato com

Deus", finaliza,

ACIAGcbmpletaBodasdePrataemjulhoemintensaatividade
GUARAMIlUM - Ao

completar 25 anos de ativi

dades a Associação Comer
cial Industrial e Agrícola de

Guaramirim (Aciag) come
mora o.deserrvolvimento de

ações em diferentes setores.

No comercial, a promoção
Raspadinha do Comércio,
quer estimular as vendas no
locaL "Guaramirim deixou

de ser uma cidade dormi
tório e já é capaz de abaste

cer de forma satisfatória a

comunidade com 'produtos
'

tão bons quanto nas cidades

vizinhas", explica Mario

Glasenapp, presidente da

Aciag e comerciante de

Guaramirim.

Com relação a indústria
a Aciag tem participação
decisiva na implantação do
distrito industrial em parce
ria com a secretaria munici

pal de desenvolvimento eco
nômico, com estímulo a

implantação de novas indús-

Mario Glasenapp, presidente da Aciag

trias, para aumentar princi
palmente a receitamunicipal
e os postos de trabalho.

No setor agrícola a enti

dade quer se reaproximar
do produtor rural através da
oferta de cursos, convênios,
seminários e consultoria téc

nica, valorizando o homem

do campo, que tem nesta

área o forte da economia do

município.
Desde o início do ano

houve cerca de 10% no nú-

mero de adesões, mas a

entidade quer para este pri
meiro semestre chegar a 300
associados.

Para o futuro a Aciag
tem como projeto a redu

ção de impostos, através dos
poderes públicos municipal,
estadual e federal, além da

atualizaçã6 da legislação tra
balhista, adequação fiscal das
empresas, junto aos devidos

órgãos de fiscalização e con

vênios com planos de saú-

de para os associados. " A

Aciag trabalha hoje para a

conscientização plena da

importância do associativis

mo como forma de desen

volvimento e sustentação do

empresariado como um ali

ado no crescimento da qua
lidade de vida do municí

pio", destaca Glasenapp.
Para comemorar os 25

anos, aACIAG realiza no dia
05 de julho, sábado, a partir
das 20 horas, uma solenida

de no parque de eventos

Perfeito Manoel de Aguiar.
Na oportunidade haverá o

lançamento do livro ''Aciag
agora é prata", de Francis

co Schorck, ex-presidente
da entidade. Em seguida ha
verá ainda jantar com em

presários, políticos e repre
sentantes de lideranças do

estado, seguido de baile. Os

cartões para o evento po
dem ser adquiridosnaAciag
até dia 02 de julho.

Entidade de apoio a\indús
'

e comércio completa 32 ano

A Federação das Asso

ciações Comerciais e In

dustriais de Santa Catarina

(Facisc) tem estado com o

foco voltado para as ações
dó projeto Empreender,
para representatividade
dos empresários junto à

sociedade e para o forta

lecimento das associações
comerciais e industriais de

todo o Estado. O Sistema

Facisc conta com cerca de

18 mil associados e 142

associações ,comerClalS e
-

industriais.
Dentro da Federação

destacam-se os trabalhos

através dos conselhos do

Jovem Empresário, da

Mulher Empresária e do

Núcleo Estadual de

Autornecânicos,
O projeto Empreender

é desenvolvido em 1�
ACI' s de Santa Catarina
conta hoje com 370 nÚc[e
os setoriais e mais de5,5�
empresas cadastradas n

Estado. O projeto auxiu
o empresariado através d
fortalecimento da micro

pequena empresa aumen

tarido sua competitividad
e os resultado.

Nos últimos dois anos

Facisc é presidida por An
tônio Rebelatto, de Chapecó
e tem na vice-presidência a

jafaguaense Christian
Hüfenussler Conrad.

No início deste ano a

Facisc organizou o I Con·

gresso Empresarial Camri

nense e trouxe grandes no·

fies da economia catari·

nense, como a economs

Dorothéa Werneck.

Depois da chuva

]AR�GUA DO SUL -

Por causa do mau tempo
durante o projeto do Sesc

''Acorda pra Cultura", a

pintura dos postes da rua

José Teodoro Ribeiro foi

realizada nesta sexta.

Artistas plásticas da

Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos (Ajap) e

alunos e professores da

oficina de artes da Scar,

Carla Sander e Magda
Stahlke, artistas da Ajap
fizeram uma pintura

. derepresentando ao affilZa

do sol e da lua. "MesJJ1°

que eles não se encontreW,
dividem o mesmo espaío,
como as pessoas

da

cidade" comenta Sande!,
,

Maria do Cart11°'
da

professora de artes

oficina da Scar, conta que
ela'muitas pessoas re

qUemavam dos postes
er;m feios. "Pensa eJJ1

, a

alegrar a cidade. E ut11

1
.

ioid SO efll
eitura rapl a, pen
coisas divertidas".
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Bandas alternativas
EM FASE DE

RECONHECIMENTO

As bandas "Zirighidu" e "Witness" também se apresentam no

dia 5 de julho, durante o Festival de Música Alternativa
n« promovido em conjunto entre a Fundação Cultural e Escola de

Música Bicho Grilo. O evento

representa uma chance rara
'

para que o público de Jaraguá
I} do Sul conheça a qualidade e

,ta a diversidade de bandas que
existem na região. Participam
deste Festival, 13 bandas, que
foram dlvldldas por estilo em
apresentações que
acontecem nos pavilhões A e

C do Parque Municipal de
Eventos. Na avaliação dos

integrantes das bandas, a

realização deste Festival

prova que uma mudança no

Banda Zirighidu em um de seus inúmeros shows

desde 1998 e atualmente passa por uma excelente fase. O

primeiro CD da banda, "Arrasta Pé", gravado ano passado,
já emplacou nas rádios, especialmente na Atlântida, sendo

a única banda da região a

participar do concurso Berçário,
da Atlântida, além de ser

'tocada como fundo musical

durante a programação de uma

emissora de TV.

De acordo com o baixista

Niko, 24 anos, o próximo
projeto da "Zíríghídu" é fazer
um clipe. "A intenção é

divulgar ainda mais o nosso

trabalho", afirma Nlko, Ele

ressalta que a banda está

passando por uma fase muito

boa e que não faltam

Kleber, Rafael(Witness) e Niko(Zirighidu) satisfeitos com o panorama atual
�

cenário musical da região, que já valoriza o que é feito aqui
mesmo.

A banda "Zirighidu" se apresenta no pavilhão A, reservado

para os estilos considerados "mais pesados". Esta banda existe

oportunidades de realização de shows e apresentações na

região. Niko lembra que as principais apresentações da
banda foram no Curupira Rock Clube, River Rock Festival,
em Indaial, Praça Ãngelo Piazera, em [araguá do Sul, Boate
Hari On e Big Bowlling e também tiveram o privilégio de
fazer o show de aberturada banda CPM 22.

Já a banda "Witness" é uma das mais novas, tanto em

tempo de existência quanto na idade de seus integrantes.
O guitarrista Kleber Romanowlskl tem apenas 13 anos de

idade e, mesmo com a pouca idade, já tem experiências em
outras bandas. A "Witness" tem cinco integrantes: Kleber,
Rafael da Silva 16 anos e baterista, Frank Zelindro, 18 anos,

'baixista e Claudinei Machado, 22 anos e vocalista. A banda
existe há menos de um ano. Foi fundada em setembro do

ano passado com o objetivo de participar do Festival Arte

Maior, quando conquistaram a segunda colocação. "Nos
apresentamos apenas duas vezes desde que começamos",
comenta Kleber.

Witness: uma da mais recentes formações musicais da cidade
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Coisas do amor
O casamento de Nicolas Cage e Lisa-Marie

, Presley durou menos do que três meses, mas o

ator já encontrou consolo nos braços da bela e

enigmática Angelina Jolie. O novo casal
resolveu juntar as escovas de dentes.

Homenageada
A apresentadora Ana Maria Braga foi

homenageada pelo Circolo Italiano de São

Paulo, Entidade Nacional para º Turismo
,.

(ENIT). O motivo foi a série de reportagens
sobre a cultura e a gastronomia italiana,
exibidas no "Mais Você".

Mal na crítica
Madonna participou do filme "Destino", que

está sendo lançado no Brasil em Vídeo e OVO.
Escrito e dirigido pelo marido da cantora, Guy
Ritchie, o filme recebeu críticas negativas nos

Estados Unidos e foi o campeão do troféu
Framboeza de Ouro que elege os piores do ano.

Nas alturas.
A atriz Xuxa Lopes, a Leila de "Mulheres

Apaixonadas" esta feliz da vida com sua

personagem na trama de Manoel Carlos. Esta é
sua quarta novela, pois durante toda a sua

carreira ela sempre se dedicou ao teatro e

cinema.

Briga
Esta a maior fofoca nos bastidores de

"Kubanacan". Parece que Humberto Martins, o

Carnacho; e Marcos Pasquim, o Estebam, não
estão se dando muito bem. De acordo com os

fofoqueiros de plantão, o motivo seria o grande
destaque que o "lobisomem" Marcos Pasquim,

está tendo na trama.

Sozinho
Contam que Jô Soares não está mais namorando
M ika Lins. A fofoca vai mais longe, 'dando contas

que o apresentador estaria de olho numa atriz
global. É esperar para ver..

Casal
Maria Paula, a musa do
'''Casseta & Planeta", e o

músico João Suplicy (irmão
do Supla) resolveram se

voltar a namorar. A coisa

pa rece sé ri a e tem che i ro de
casamento.

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA fILME/HORÁRIO

A/F
1 H U LI<

IShIS - I8hOO - 20h4S

DIDI - O CUPIDO TRAPALHÃO
13h4S - ISh30 C

2

MAIS VELOZES MAIS FURIOSOS
I7hIS - I9hIS - 2IhIS A

3 TODO PODEROSO
IshOO - I7hOO - I9hOO - 2IhOO C

A-AVENTURA/G-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMt>.rQ'
F - FlCçNJ/ R - ROMANCE!P - ffiLICIAL/Dc - DOCUMENTÁRIO

SALA

MAIS VELOZES MAIS FURIOSOS A
15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

H ULI<
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22hOO

A/F1

2 TODO PODEROSO
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hl0

C

H ULI<
13h30 - 16h15 - 19hOO - 21h4,5

A/F3

A CRECHE DO PAPAI
13h45 - 15h45

C

4 ,

POR UM FIO
17h45 � 19h45

- 21h45(sexta, domingo e quinta)

17h45 - 19h45(sábado)

s

TIROS EM COLUMBINE (PRÉ-ESTRÉIA)
21h45( sexta e sábado)

D

DIDI - CUPIDO TRAPALHÃO
14hOO - 15h45 - 17h30

C

5

PREMONIÇÃO 2
19h30 - 21h30

s

CANGURU JACI<
Í3h30

6 ' , . , . , .. ,

C

A-AVENTURt>/C-COMÉDÍA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAOO'
F - Fla;Ãci R - ROMANCE!P - ffiLICIAL/Dc -DOCUMENTÁRIO

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

HULI< A/F1
13h30 - 161:115 - 19hOO - 21h45

2
MAIS VELOZES, MAIS FURIOSOS A

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h30

TODO PODEROSO
C3 14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAOO'
F - Fla;Ãci R - ROMANCE!P - FOLICIAL/Dc - DOCUMENTÁRIO
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I
DOLORES AVILLON

Fica bem limpo
Antes de lavar' o moedor de car

ne, coloque um pedaço de pão
para moer. Sairá com ele toda

a sobra de carne, facilitando a

limpeza.

Peixe bom não nada

Para reconhecer o peixe fresco,
mergulhe-o numa tigela com

água fresca. Se ele flutuar, es-

. tará estragado.

Tira achei ro
Para eliminar o cheiro de cama

rão, acrescente à água ferven

te, durante o cozimento, um talo

de salsáo.

Cozinha por igual
Coloque as mandiocas descas
cadas no congelador por 30 mi

nutos. Depois, corte-as em pe

daços e cozinhe. Assim, elas
amolecerão por igual.

Fica crocante
Para o repolho ficar crocante,
deve ser cortado ao meio e dei
xado de molho em água gelada
com sal. Depois é só escorrer

bem e cortar em tirinhas para
fazer a salada.

Dourado
Para dar uma cor dourada aos

bifes, coloque na hora de fritar
uma colher de sobremesa de
massa de tomate no óleo.

Ervas secas ou frescas? Quais
são as melhores?
Claro que as ervas frescas são
mais saborosas e mais ricas em

vitaminas. Mas nem sempre é
Possível tê-Ias, então o jeito é
Usar as secas. As ervas secas

têm um sabor mais concentra
do por isso é preciso atenção na

hora de utilizá-Ias. A proporção
é a seguinte: Para 1 colher de
sopa (ou 3 colheres de chá) de
erva fresca, utilize 1 colher
khá) de erva seca.

Para lidar com chuchu
Corte o chuchu ao meio, ainda
com casca, e esfregue uma

metada .na outra. Assim você
retira o leite do legume e não
fica com as mãos grudentas.
Unna outra solução é besuntar
as mãos com óleo ou cortar o

ChuChu debaixo da torneira.

VARIEDADES!TV

II SUPERAPETITE

o Pastel de Legumes
é bastante nutritivo

e pode ser
,

incluído no lanche
das crianças

INGREDIENTES:

� xícaras (chá) de farinha de trigo;
2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
1 colher (chá) de sal;
10 colheres (sopa) de água quente

Recheio:
2 xícaras (chá) de brócolis cozido;
1 xícara (chá) de milho verde cozido;
1 xícara (chá) de palmito picado

Preparo: Misture a farinha de trigo, o azeite, o sal e a água quente.
Sove bem até � massa ficar lisa. Deixe descansar por 20 minutos. ,

Abra a massa, bem fina, em uma superfície lisa e enfarinhada,

IDICAS DE BELEZA'

CORREIODO POVO 3E

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

corte a massa em 12 retângulos. Recheie os pastéis com a mistura

de legumes. Frite-os em azeite de oliva bem quente, e coloque-os
em papel absorvente.

�

Moda e beleza também caem bem nos pés
Moderno, com todo charme de um tênis esportivo de

última geração, o Rainha 'System Elastic tem elementos

perfeitos para a prática de esportes. Leve, macio e

flesível, o tênis também cai bem no dia a dia, comum look

casual. Ele foi criado a partir da combinções de itens da

mais nova tecnologia, o que resultou neste produto de

sucesso, exemplo de conforto e estabilidade. Seguindo a

tendência internacional, o produto vem com duas fivelas

de ajuste, que moldam o tênis em todos os tipos de pés,
dos mais finos aos mais largos. Além disso um exclusivo
sistema de amortecimento i

na região do calcanhar dá o

acabamento necessário para levá-lo à exelência final,
tornando um produto para todas as idades. O novo tênis

recebeu ainda solado de EVA antiderapante, sola
translúcid e foi confeccionado nas cores cinza e azul

petróleo, cinza e bordõ, cifoza e laranja, e preto e mel, nos
tamanhos entre 33 e 40.

Caspa e seborréia semanifestam
principalmente nesta época do ano

Caspa, seborréia, queda capilar e afins são

fatores indesejáveis por qualquer um de nós, mas não é

motivo para perdermos a cabeça. Pesquisas relatam

que, no Brasil, cerca de 50% da população entre pessoas
de 20 a 50 anos de idade tem caspa pelo !.penos uma vez

ao no, principalmente
durante o inverno, quando a constante exposição às

temperaturas, que mudam repentinamente,
estimulam as glândulas sebáceas aumentando, assim,

a oleosidade do couro cabeludo - mas isto não

quer dizer que a caspa desapareça nas demais
faixas etárias e estações climáticas do ano. É
importante ressaltar que a caspa não é

contagiosa, como algumas pessoas acreditam, e também

pode surgir em crianças recém-nascidas, manifestando
se com uma crosta láctea que formam
várias outras e, bastante aderentes, devido ao androgênio
materno ainda presente.
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; Jt João Pirollí,. 235 Y.ila (13 centl\)
; �,cW:��c.���(.Y:{mhi

e o bem-estar dospacientes
É NECESSÁRIO A INTEGRAÇÃO COM AS OUTRAS ESPECIALIDADES PARA :ATINGIR o
MESMO IDEAL: A LONGEVIDADE DA OCLUSÃO E DA SAÚDE DE UM MODO GERAL

Somos aproximadamente seis bilhões de
.

seres humanos vivendo em nosso planeta e

deparamos com uma população cadê vez

mais velha, isto é, pessoas vivendo muito

mais e querendo conservar a sua saúde e

estética, inclusive os dentes, por um tempo
bem maior.
Geralmente os sorrisos estampam os

sinais da idade, tanto para os mais jovens,
como "os adultos; porém o mundo está cada
vez mais voltado para a estética e a

harmonia facial, e as pessoas procuram
cada vez mais por soluções que propiciam
este bem estar físico e social.
Não devemos considerar a Ortodontia e

'O rtopedia facial como apenas tratamento

por vaidade e sim como parte da saúde

geral dos pacientes que procuram nossos

trabalhos.
Sabemos que a aparência está

intimamente ligada à autoconfiança, ao

desempenho e a felicidade, mas devemos
dar ênfase sig-nificativa à saúde dos

indivíduos, orientando e tratando todos os

outros problemas existentes na face,
inclusive indicando, se necessário, um

tratamento multidiscipl inar, como por

exemplo, o periodontal, o fonoaudiológico,
otorrino e o restaurador.
A nossa especial idade necessita de uma

i nteg ração com as outras para ati ng irmos
um mesmo ideal, que é a longevidade da
oclusão e da saúde de um modo geral.
Com a Ortodontia e a Ortopedia facial,

:OR.-NETO jose A. SANTos
Ortodontista '

Contato: 371 - 0795

consegue-se uma estética agradável e

oclusão adequada, ,pois a nossa profissão
contribui sobremaneira para reabilitar os

sorrisos e a função· do sistema

estomatou náti co.
Para que o tratamento seja finalizado,

de'manei ra desejada com ocl usão e estética
em harmonia, tanto os pacientes com os

profissionais da saúde, devem estar
concientes do que é possível ser real ízado.
Os pacientes precisam ser colaboradores
e os profissionais sempre atualizados e

embasados cien-tificamente, para que o

resultado final, alcance um enorme índice
mútuo de satisfação pessoal.
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H

NOVELAS CORREIO DOPOVO SE

AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H "KUBANACAN - GLOBO 19 h VrvA ÀS CRlANÇAS- SBT -20:30h
,EGUNDA - Carla garante a Luisa que só contou

que Rê era a culpada para tentar ajudá-Ia. Luisa

lJIil que não ficou chateada. Beta dá dinheiro a

iigodão para que ele saia com Vilma. Victor

�ão perdoa Luisa por ela ter mentido e ela

�rde a paciência. Bigod�O garante a Vilma que

quer sair com ela, mas nao tem drnherro. Ela se

oferece para pagar tudo. Kiko e Drica resolvem

"vingar de Maumau e Cabeção. Daniela

oonsola Victor, que está triste com a briga com

luisa. Murilo leva flores para Luisa, deixando-a

1em graça. Beta fica decepcionado ao ver que

!lma e Bigodão resolveramjantar em casa.

�beção dorme na cama de Maumau, com medo

do fantasma' que ele acha que está

ôssombrando o quarto.

)
L

SEGUNDA - Juca garante a Antônia que ela não
tem que responder imediatamente a seu pedido
de casamento. Nanda avisa a Elis 'que não

quer mais que ela leve Hugo para casa,
deixando-a revoltada, Rutinha e Modesto

proíbem Hugo de namorar Elis. Léo fica
chateada ao perceber que Antô�ia não dormiu
em casa. Van Van revela pará os filhos que
Juca passou a noite fora. Vinícius beija
Rosernarv.e imagina que está beijando Fátima.
Elis e Hugo juram que nada vai separá-los.
Pedro sugere a Honório que eles mandem um

testa-de-ferro comprar o curtume de Juca.
Montanha treina Pâmela para o serviço de

garçonete. Pedro procura o registro do curtume

no cartório. Juca pede que Nélia arrume algumas
de suas roupas em uma mala.

SEGUNDA - Marisol abriga Camacho. Enrico

garante que vai ganhar o carro na aposta. Ramon
teme que ele perca a casa. Uma menina, Pilar,
chama Esteban de pai, mas ele não a vê. Trovão
e Enrico começam a lutar. Enrico se machuca e

Esteban coloca .a peruca, um cavanhaque
postiço, uma máscara e entra no ringue, Laia

garante a M�risol que ama Enrico e a proíbe de

aparecer em sua casa. Trovão usa golpes
baixos. O dark Esteban assume e arrasa o

oponente. Esteban faz Gabriel jurar que não vai

revelar que ele lutou no lugar de Enrico. Laia
manda Enrico e Rubi seguirem o dark Esteban.

Chico, o dono de uma boate, atira em Esteban,
mas a arma emperra. Maneta, sua mulher, fala
do passado de Esteban. Rubi e Enrico anotam

tudo até serem descobertos e todos se meterem

numa grande briga. 'camacho é vaiado na 'rua.
Mercedes oferece casa e comida se ele se

refugiar em Miami. Guijermo descobre que
nasceu um ano antes do casamento da mãe.

SEGUNDA - Raquel entra cautelosamente no'
apartamento e descobre que Marcos está no

chuveiro, cantarolando. Salete, aterrorizada,
pede para Fernanda chamar Téo.' Raquel expulsa
Marcos, que manda que ela se cale. Estela

bebe e brinda ao seu amor pelo Padre Pedro.

Lorena oferece sua casa de Petrópolis para
Helena, que deseja um tempo para refletir.
Heloísa vigia Sérgio dançando. Marcos ameaça
denunci'ar Raquel e garante que ela não tem

provas que ele bateu nela ao longo dos anos.

E, pior, Fred pode pegar um ano de cadeia por
tê-lo esfaqueada. Lorena teme os ciúmes de

Heloísa. Paulinha pede para morar na casa de

Marcinha até .o vestibular. Téo, Helena e Lorena

impedem que Estela faça um strip-tease. Sérgio
procura por Heloísa, que saiu despercebida da

festa. Raquel se tranca no quarto.' Marcos se

volta contra Yvone e acusa-a de encher a cabeça
da mulher. Fred acaricia a foto de Raquel, colada
em-seu caderno.

SEGUNDA - Lupita encontra o bilhete. Marisol

arranca o bilhete das mãos da professora,
rasga e come os pedaços. Lupita fica indignada
com a atitude da aluna e a castiga. A diretora

Caradura diz a Lupita que se Marisol não contar

porque agiu daquela maneira será expulsa da

escola. Lucas conta para a professora que
Marisol estava chorando e que está

desconfiado que Damião e Yuyi tem algo a ver

com o que aconteceu.

1
I
I
I QUARTA - Paulo garante a Carla e Luisa que

pretendia denunciar os autores das matéri
as. Luisa declde perguntar a Victor 'por que
as matérias estão com ele. Vilma aceita o

pedido de Bigodão. Carla convence Luisa a

não falar nada com Victor. Todos ouvem o

barulho no quarto de Cabeção. Vinícius per
cebe que Maumau range os dentes quando
dorme, desvendendo o mistério do barulho.

, Bigodão avisa que um inquilino não quer
deixar sua casa e por isso ele não pode se

casar com Vilma. Maumau aposta com

Cabeção que Drica e Kiko vão acabar namo

rando. Todos querem entrar na aposta de
Maumau e Cabeção. Miyuki está resfriada e

algumas pessoas começam a achar que ela
está com pneumonia asiática. Carla denun
cia Paulo como autor das matérias sensaci
onalistas.

QUARTA - Vitória afirma que não quer que Juca
,e Antônia fiquem juntos" Léo concôrda. Os
dois' decidem não deixar que essa história
interfira em seu namoro. Antônia avisa a Tintim

que precisa conversar com Dinorá. Fátima

provoca Vinícius e percebe que está

conseguindo deixá-lo perturbado. Antônia
confirma para Dinorá que ela e Juca estão juntos
e garante que ele quer reparar o mal que fez a

l.uiza. Dinorá não acredita e afirma que não vê
unza há muito tempo. Pedro pede que Sofia
venda o curtume para a cooperativa e ela pede
um tempo para pensar. Modesto sugere a Juca

que Vitória seja o 'vice, da chapa, mas ele não

quer nem saber. Nanda vê Karina comprando
um sorvete para Djalma e dá um escândalo na

porta da creche. Djalma é despedido.

QUARTA· Mercedes e Perla batem boca.
Coronel Polidora traça planos com a dupla
para a captura de Esteban. Augustin dá uma

bronca em Perla, que se surpreende. Laia e

Esteban tentam dormir. Enrico irrompe no

quarto fazendo um escândalo. O coronel

entra, Esteban derruba Enrico com um soco

e avisa que pegou Esteban. Johnny teme

perder a herança. Camacho, Dagoberto e o

dublê conspiram contra Mercedes. Laia fin

'ge torturar 'Enrico. Polidora descobre que o

preso não é o homem procurado. Dark
Esteban assume e bate muito em Polidora
até ser desacordado por Enrico. Mercedes
distribui comida estragada. Dalila conta para
Celeste que foi cantada por Esteban.
Camacho come comida estragada por acaso

e passa mal. Marisol procura Mercedes.

QUARTA - Inês confessa à filha que perdeu
tudo e pede dinheiro' emprestado. Fernanda se

chateia porque a mãe nem fala com Salete.
Estela vibra ao saber que o proprietário da

chácara gostou de sua proposta e quer
conversar. Vidinha não deixa que ela peça
chàrnpanhe para comemorar. Cláudio se abre
com Rodrigo, que o aconselha a abrir o jogo
com Edwiges, caso Gracinha esteja grávida.
Helena pede desculpas por ter sido grosseira
com Téo e convida-Q para jantar em casa.

Santana garante a Helena ter chegado ao fundo
do poço e que está tentando se reerguer.
Vidinha, Estela, Dóris e Heloísa assistem ao

jogo de vôlei de Sérgio e Leandro. Lorena

deseja sorte para Expedito, que sai para' uma
reunião sobre um comercial. Marcondes corteja
Laura, que avisa que ainda não está preparada
para uma nova relação.

QUARTA - Lupita e as crianças vão até o local
onde caiu o meteorito.Dolores pergunta ao Dr.
Arias quais são. suas intenções para com ela e

diz que não está preparada para um novo

relacionamento. Ele pede a Dolores que permita
ao menos que sejam amigos. O Dr. Fernando
fala com Lupita sobre a gravidade do estado
de saúde do senhor Joaquim.Lupita comunica
aos alunos a conversa que teve com o Dr.
Fernando. Joaquim pede a Lupita que jure que
tentará ser feliz ao lado de Emiliano. Joaquim
fica muito emocionado quando Emiliano e os

alunos cantam em homenagem a ele.

SEXTA - Paulo vai para a delegacia, deixan
do Sandra e Luisa assustadas. Miyuki dá
um tapa em Cabeção. Carla garante a Rê
que vai separar Luisa e Victor. Thaíssa cna-:
ma Maumau para almoçar, mas ele recusa.

Cabeção tenta se desculpar com Miyuki, mas
ela não quer nem saber. Thaíssa garante a

Julia que precisa de sua ajuda, deixando-a
pasma. Mônica se prepara para sua primei
ra aula de balé. Paulo revela que está sen
do aCusado de ser. o autor das matérias
sensacionalistas e Luisa pensa que foi Victor
quem fez a acusação. Thaíssa garante a

JUlia que gosta de Maumau e quer conquistá
lo, mas ela não acredita.

SEXTA - Modesto consegue sair do quarto sem

ser visto por Juca e Antônia e deixa a câmera

lá. Dinorá exige que Vanuza e Rodrlgo digam
que são namorados. Nanda garante a Elis que

Djalma vai voltar para casa. Djalma afirma para

Honório e Tintim que se decepcionou muito

com Nanda. Vanuza quer saber se ainda existem

corridas de carro em Formigas. Joaquim revela

a Neném que agiu mal com Antônia. Bruno

decide levar Vanuza3,um "pega", mas Joaquim
o impede de sair. Juca garante a Antônia que
vai se separar de Van Van, mesmo que tenha

que brigar com ela. Sofia consola Van Van.
I

SEXTA - Enrico condena Esteban, que e spe
ra que Laia o defenda. Ela acaba por dizer

que ele realmente andava muito estranho e

não pode acreditar nele, Esteban fica mago
ado e afasta-se dela. Laia confessa para a

mãe que sabe que Esteban é inocente, mas

assim fica mais fácil ele esquecê-Ia. Esteban
resolve deixar um bilhete para a sua perso
nalidade dark, fazendo-lhe um desafio. O
dark Esteban assume nbvamente o contro

le, maltrataMartsol que decide afastar-se
dele. Preocupada em justificar sua gravidez,
Marisol aceita novamente a corte de
Camacho. Deprimido, ele não cons�gue fa
zer amor com ela.

Até O

fechamento desta

edição os

capítulos de
sexta e sábado

não
haviam sido
editados

SEXTA - Joaquim viaja para o interior. Rodrigo
ofende Guilherme e os dois brigam. AX faz
travessuras e a diretora Caradura culpa,
Francisca. A diretora entrega a Porfiria os

documentos de Guilherme e ela ameaça afastá
lo para sempre de Pic)1irilo caso insista em
continuar estudando na Escola Pátria Unida. A
diretora Caradura flagra Marisol, Lucase Diogo
saindo com AX, mas eles negam estar vendo

alguém estranho. Porfiria permite que Pichirilo
entre no quarto de Guilherme. Estrela vai até a

casa de Marisol e conhece AX. Lupita comenta

com João o que aconteceu entre Guilherme e

Porfiria.

os RESUMO!'; OOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇASEM RJNÇÃO DAEDIÇÃO DASNoV8.AS
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NASCIMENTOS
•

17/6
Nelson Borger de Oliveira

Neto

Luciana dos Santos May
Isadora dos Santos

Laisa Horn

Fernando Ferrei ra da Cruz

Amanda de Souza da Silva'

Rafaella Wolf Rosa

Gabriela Ortiz

Vinícius Scholl

Lucas Nathan Liebert

18/6
Sabrina Trapp Gesser

Vago Leonardo Trindade

Vinícius Dallacqua Nogueira
Ruan Carlos Buzynski
Willian da Rocha l.arentis

Thaís Nayara H ickmann

Marco Aurélio Horn

Ernilly Ortiz Araujo
Joao Victor l<retschmer

Elias I<adu Ribeiro Rosa

Hamille Pietra I<onell

20/6
Diandra Thaine Straub

Guilherme Alexandre

Wittkowski

Théo Augusto Viei ra

Sally Alves Cabral

23/6
Victor Gabriel Jung
Alicia Fodi Rosa

Thaisa Cristiana I<otchella

Angel ica Ranghetti
Matheus Enrique Ferreira

Vaz

Denize Elaine Lange
Jean Carlos Uller

Sophia Baron da Silva

Matheus Alves dos Santos

Conrado Henrique Konell

Dynael Eduardo Sapelli de

Souza

Fernanda Junior Bóries

Amabile Ma.ria Gallioni

Kethlin Kátia Nardelli

Sthefany Karoline Baehr

Naiza Christiny N ielses

Furtuno

Jean Carlos Henning

II
André Fellipe Sell

o Centro de Educação Infantil Dona Nina de
Corupá também se fez presente na Semana
do Meio Ambiente, que aconteceu no período
de 2 a 7 de junho, realizando um trabalho de
vivências ambienteais com o intuito de
fomentar cidadãos mais concientes da

importância do meio ambiente na vida de todos

Realizou-se no dia 14 de junho, no C.M.E.I.
Mário Nicollini ala Feira de Trabalhos e o

4a dia da Família no Centro.
Ficamos muito honrados com a participação
do 'coral do C.M.E.1. Alexander de Borba e

as alunas da E;M.E.F. Max Schubert que foi
Um sucesso

INFANTIL S_ÁBADO, �8 d�)�.nho_de 2003

Felicidades a Brenda Dias de Araújo que
no último dia 21 completou 10 primaveras

'O gatinho é Wyllian Giovani Roepke que
no dia 19/6 completou 10 anos. A tia

,

Reintraud é quem deseja parabéns

Essa loirinha
é Suzana

Steinert que
completa

amanhã 10
anos. Os pais

Valmir e

Reintraud e
os irmãos
Daniel e

Bruno

desejam
muitas

felicidades

Valdirene e Denilson Demarchi

homenagiam com muito amor a

filhinha Wallescka Thalya que
completou seu primeiro aninho no

dia 27/6. Parabéns!

Bianca Gabriela Maes completou
no dia 26/6 um aninho. Abraços
do Dindo Estor e da Dinda Salete
Dorigatti

Professora Melani Zelfeld e sua

aluna Mayara Marcelle Silva,
ganhadoras do 10 lugar no

concurso de poesia de Schroeder

Comemora 8 anos hoje Tiago
S. Rueckert. Seus pais Elmar
e Katia, e sua irmã mandam

abraços

Bruna Rafaela completa amnhã
10 anos. Seus familiares e sua

VÓ Terezinha desejam muitas
felicidades

Camila
Grah

Gustavo
Bartel

...

i' 11:

�e estar na ",o4a

Completou 5 anos

no dia 24/6 a

r� gatísima Gabriela

I
Taina Schimitz.

, Seus pais,
padrinhos e seu

irmão Bruno

desejam muitas
felicidades

*

*

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

ZoornCn.<ul\'"

ROUPA DE CRIANÇA
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�OR VANESSA RAQUEL
..TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIO DOPOVO 7E

WWlf:ctgJtcom.br . ctg/i@netuno.com.br

�EFLEXÃO ••• -------....,.- _

UAÚCHO DE IDADE NOVA

CTG Velha Querência
o CTG Velha Querência, vem por meio desta

demonstrar a imensa alegria de ser gratificado com

todo o seu apoio, por ocasião o 10 Rodeio Crioulo.

Nossa promoção foi um sucesso, queremos agradecer
ao Patrão Celeste, que nos encheu de saúde e

disposição, e nos brindou com três dias de sol radiante,
e a você amigo, pois sem sua participação não seria

possível realizar o evento desta forma.

Contamos ter você, sempre junto em nossa família

tradicionalista, para no próximo ano, dias 11, 12 e 13

de junho estejamos lado a lado, para dat o toque de

mão em mão, fazendo nós demonstrar o espírito dessa
cultura a todos.

Com admiração e presteza, o nosso muito obrigado.
A patronagetn

Ivo, Juliana, Claudemir e Ci, no'
baile dos Serranos, no ultimo dia

21/6, no l° Rodeio Crioulo do CTG
Velha Querência

Aconteceu no último dia 20/6, no eTG Do Trote ao

Galope; um super-fandango com o Grupo Rodeio ...
O baile estava pra lá de bom e concerteza não

deixaríamos de mostrar um pouquinho desse baile

para aqueles que não puderam i r. Abaixo alguns
click's da gauchada.

Não poderíamos deixar de dar nossos

comprimentos e desejar toda a felicidad

l
do mundo, ao nosso amigo tradicionalist

e patrocinador, Julio Soares Gulinho, d
Casa Campeira), que comemorou onte

(27/6), mais um ano de muita felicidade

sucesso.

Desejamos que tudo em sua vida, seje
repleto de felicidade, saúde e amor...

São os votos de todos seus amigos
tradicionalistas e do Jornal Correio do

Povo. Parabéns ...

[
-

Aproveitando, o CTG Velha Querência õ

parabeniza a equipe e as duplas ganhadoras
I desse 10 Rodeio, que concerteza foi muito bem

organizado.

I 10 Lugar Laço Equipe, CTG Retiro Crioulo.

110 Lugar Laço Dupla, CTG Laço Jaraguaense
I (JaimeeJair)

,
20 Lugar Laço Dupla, CTG Laço Jaraguaense

: (Tata e Alfredo)

,CASA
_ .c" CNv'ffIRA

-

vanessactg@jicom.br
.

íJ4 hora mais escura da noite é

iustamente aquela que nospermite
vermelhor as estrelas"

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM

�I
casacamoelracpterra.com.br

Site
www.casacampeira.com.br

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

Bombase' ;1?�1:fj" .

_ _ \ ..,!l'�
BICOS In,erores -�.P

DireçãoHidráulica

li 310-2515 - 310-2562
-----------------

Av. Preto Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se

Indústria e comércio de madeiras
, 312-0280

DEMARCHI CARNE
ATACADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COEl,HO
E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8E CORREIODOPOVO

FEIJOADA
R H Brasil, empresa de Recursos

Humanos, convida os profissionais da
área para saborear a deliciosa feijoada
que será servida no dia 12 de julho na

Associação Recreativa do B reithaupt.
O preço simbólico é um 'kg de alimento
não perecível. Durante o evento se

sorteará uma passagem para qualquer
lugar do Brasil. Confirme a sua

presença até o dia 5 de julho
371 9565.

ROTARV CLUa
O Rotary Club de Jaraguá do Sul
festeja no dia 28 de junho a posse do
novo Presidente deste clube, Fábio
Murilo de Goés Padula. O evento será
realizado no Hotel Itajara às 20 horas.
Jantar por adesão: R$ 12,00
confirmar presença no 371 9979.

Adele Ba_rtel Henschel completa hoje 90
anos. A recepção será no Kruger Haus a

partir das 15 horas.

. Clinletl �� ClJ'UJ'(/itl ]Jláslletl
�stltietl e 7C�ptlJ'tl�"J'tl

"L>J'. _Altxan�J't t-OtJ'ntJ'----...
C�ft ssss

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

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

rotos: vrcky tlartel

o casal Marcelo e Izabella Wagner contentes com o

lançamento da nova revista

SÁBADO, 28 de junho de 2003

Contato:
comerei al@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 F.ax: 276-3258

E-ugenio Victor Schmõckel e a esposa, diretora da
Escola de Ensino Especial, Cintia Chiodini Schrnõckel

\

Na última quarta-feira foi lançada a Revista The Fato. Dirigida por Marcelo
Wagner, a revista tem o objetivo de reverter recursos para a APAE e AMA.

Waldemar Behling exercerá a partir de
hoje o cargo de Governador do distrito
4650 do Rotary Club. Na foto o casal

.

Behling L- ��..

Ari Toledo com seus amigos Vuri Alexei
Suarez Sardina(E) e Juarez Tavares da
Estância Ribeirão Grande antes do show
realizado na Scar

Paulo Iwasaki e a esposa Miriam,
propietários da loja Belle Bijoux, durante
a inauguração do seu novo investimento

J
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SÁBADO, 28 de junho de 2003.

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul e a ParcImóveis parabeniza aos
�

novos CORRETORES DE IMOVEIS que no último dia 23 de Junho receberam
a Carteira de Corretor de Imóveis das mãos do Sr. Almir (conselheiro do Creci),
Sra .. Dalma Salai (Presidente da AIJS) estando presente como convidado o Sr.

Carlos Eduardo Foltran.

•
..

•

Novos Corretores:

ANA HELOISA PFITZER WOLF
Creci 10485

•

NÉLIO RUMANSKI
Creci 10546

"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

•
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2 CORREIO DOPOVO' " SÁBADO, 28 de junho de 2003
...................................................... ·····CADERNO PARCIMOVEIS "

o Edifício:

•
I

. .

� Residencia ---

<'

* 01 PAVIMENTOS COM ELEVADOR

.

.

* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS r
... id
i ·�IJ

* �l SALÕES DE fESTAS COM CHURRASQUEIRAS "

�

* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND

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

Projeto: Ana Heloísa Pfitzer Wolf

Vendas: 275-1594
\,yWOLFEPAR
Empreendimentos e Participações Ltda.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "1CADERNO PARCIMOVEIS ,

.

��CAJ.I�I\ÇÀO: Rua Lourenço Kanzler • Nova, Brasília (Pr(»x•.

�� Área do terreno: 2.296m2

.��;"PElev�aor
�� Playground

. ��'};kSalão;;de Festa

cf Churrasqueira e Varanda

icicletário

.

�� Apartame�tos de 147

cf 1 suíte + 2 qtos ou cf
�� Sala· de estar e jantar·
�� Sacada cf churrasqueira

.

�� Cozinha e lavanderia
'

�� 2 garagens por apartamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. . .. . N CORRETOR DE IMÓVEIS.
�
O
CJ
O
:n

� .�����I.�.?� .�?�? CADERNO PARC1MÓVEIS �����?: . � �. �� ).u.n.�� .d.e. �.��3
• . .. •

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

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

GUARAMIRIM - SC
•

rancho@parcimoveis.com.br

• ALUGA-S'E
Salas Comerciais no Centro Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga, 135 - Centro - Guaramirim - R$326,00 (incluso
condomínio e R$276,00 incluso condomínio).

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

Casa em alvenaria com 2 quartos - 01 bwc - 01 cozinha -

01 sala - 01 lavanderia - 01 garagem - Rua Ermínio Strinqari
- Bairro Corticeira - Guaramirim - R$230,00.

Casa em alvenaria com 03 quartos - 01 bwc - 01 copa -

01 cozinha - 02 salas - Rua Rui Barbosa, 48 - Vila Rau -

Jaragua do Sul - R$350,00.
'

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

<'

•

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

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.

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 O'l -,

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

Terreno padrão no Centro de Guaramirim - Loteamento Jardim Rosa
Celeste - Atras do Carrossel - R$10.000,00 - À vista - Escriturado,

Cód. 1170 - 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.

VENDE-SE
AMIZADE - GUARAMIRIM

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

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

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.

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód. 1169 ' Casa em alvenaria com 01 quarto - 01 bwc - 01

garagem - sala - lavanderia - Terreno com 362,72m2 - Rua
"A" Loteamento Jardim Santa Rità - R$17.000,00 à vista as

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

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.

VENDE-SE
CORTICEIRA -GUARAMIRIM

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 ..

•
"

• • ••

,

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

Atendemos de segunda a sexta: 8hs às 12hs e

14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs.

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

Próx. Recreativa Mariso/
{?�
Assoclaçao das tmobiliárias

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

TERRENOS:

Vieiras - Ret. 13 - Com área
de 600,00m2 próx. a creche.
Valor R$ 25.000,00 (negociá
veis).

•

___".-----------,

Amizade - Ret. 70 - Casa em

alvenaria com 140,00m2, terreno com
624,00m2• Valor R$ 41.000,00.
(Aceita casa até R$ 20.000,00)

Com área

I de 74, 17m2, 03 dormitórios e de- I
I mais dependências. Valor R$ I
L50.000,00 .J---------

SOBRADOS:

IP'----------..?�-.--------,
I· I I

I Vila Rau - Ret. 42 - Com I
área de 352,00m2, próximo •

da Unerj, Escolas, Mercados. I
Aceita-se como parte de pa- I
gamento carro ou casa até I

•

R$ 30.000,00. Valor R$ •

·1.
• y 95.000,00. I

b. 1 ;%w-'" Ié:_ �' _ _.:_ _ -"-__ _:._1� � .J �

r----

I
I

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

dormitórios, 02 suítes, 03 bwc,
dependência de empregada e

demais dependências, pos
sui piscina, área de festas
com churrasqueira. Valor R$
80.000,00. Aceita-se troca

por um sítio de menor va

lor ou parcelamento.)

•

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

,
,
I

Barra do Rio Molha - Ret. I
11 - Lateral da Rua Ana, IZacko, c/ 774,00m2, na Rua
Frederico G. Schimitz, (boa I .:_ ...,....__ .J

visão). Valor R$ 25.000,00. I
- - - - - - - - - - -

-,

(Aceita-se automóvel e ca- I I
minhão, como parte de Czerniewicz - Ret. 72 - Casa em

,pagamento). I alvenaria com 118,00m2, terreno com

Baependi - Ret. 50 _ Com I 494,00m2. Valor R$ 85.000,00. (Aceita I
área de 11.1 03m2, próx. a I

.

terreno no Czerniewicz até R$
I

Metalurgica Trapp, a aproxi- 20.000,00)
Imadamente 800m da Rua I �.

Pref. Waldemar Grubba. I - - -"- -'- - - - - - - - - - --- - - - _.J

Pussui casa erancho de ma- r
- - - - - - - - -

-, APARTAMENTOS:
deira; lagoas de peixes. Valor I I Barra do Rio Cerro - Ret.
R$170.000,00 I I 26 - Casa Mista, com 02

• L - - - - - - - --,.J
I dormitórios e demais de-

r---------,
ALUGUEL I , pendências. Valor R$

I
'

, I 24.000,00
* Sala Comercial com aproxi-

I I, madamente 115,00m2• Valor do Barra do Rio Cerro ... Ret.
• I Aluguel R$ 385,00 p/mês. ," 79 - Casa em alvenaria

1,*APartamentocomsuitemais ' , com 93,00m2, terreno com

•
um dormitório e demais depen- I '497,00m2• Valor R$

I dências. Valor do Aluguel R$ I I 35.000,00 (Aceita casa

I 550,00 p/mês. I , até R$ 20.000,00)
L .J L .JI

--�--___".----------,:
Vila Lalau - Ret 67 - Com I �
área de 240,00m2, com sala'

•

comercial de aproximada-, •

mente 7?,OOm2, e residência
f

com 04 dormitórios e demais I
dependências. Valor R$' �
98.000,00. (Aceita-se casa, •

até R$ 60.000,00, como par
te de pagamento.) I
________ .J
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REF. 104 VILA NOVA- R. 727 - �ei�iBehling,
s/nº. Terreno c/420m2 e casa c/300m2, 1 suíte, 2
qtos, sala, copa, eoz., bwe, lav., gar. p/2 carros,

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

I Rei. 06 CENTRO- Rua Exp. Cabo Harry Hadlich.
Terreno c/�67,50m\e casa e/179,50m2, 3 qtos,

; sala, Copo, COZ., lavo, bwc e goro RS 110.000,00.
Própriopi Clínica ou Escritórios

•

* 01 suite, 02 dormit6rios
'" Sacada com «hurl'OScpelra
'" 01 ou 02 VClgC1S de 9"ragem
'" Salão de festas
* Play-ground
'" Leeel izaÇio: Vila Nova
·...i_andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

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

terreno e/721 m2, e/1 suíte + 2 dorm. e demais dep.
RS 85.000,00

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

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

TERRENO
RES. MIRANDA
BARRA RIO CERRO

ENTRADA+
PARCELAMENTO EM 24X

OU PELA CAIXARei. 3801- CENTRO - APTO ED. MÔNACO - no 2º andar,
c12 dormitórios, socada, solão de festas, playground, ótima
localização. Pagto com entr. e pare. em 24x

TERRENOS
VILA LENZI
Terreno c1892m2•
RS 25.500,00

Terreno cI671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

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

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

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

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

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

aconstrutora. Ótima localização

•
..

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

-

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

APTO DE 01 SUíTE E 02 DORM., NO CENTRO - PRÓXIMO AO ANGELONI
SALA COML. - CENTRO - AV MAL. DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 04
C/390M2 e SL 01 C/55M2
SALA COML. - CENTRO - AV MAL. DEODORO DA FONSECA, 1594 SLS 6-
10-12-14 PROX. MACOL
SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCATTO, 265 SALAS 2-5-6-7
SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO 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: PRESIDENT� EPITÁCIO PESSOA, 540 'SALAS
1° ANDAR
SALA COML. - CENTRO - RUA: VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 21 SALA 04 E
10 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$
�50,00

-

CASA COML - ÓTIMA PARA CLlNICA - ESCOLA - CENTRO EDUCAÇÃO
INFANTIL - OUTROS

, .

rcImoveIS

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE��VENDAS" 9965-9934

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro - terreno Rua Adélio Fischer

c/700m�, R$ 85.000,00

FIGUEIRA - casa alv., c/ 1 suíte, 2

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

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

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

LO�AÇAO

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

Rec. Marisol.

OfERTA
SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

VILA RAU - cf 1 suíte, 2 dorm., 2 salas, 1
solo cf lareira, coz., lav., sacadas, 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 SO R$
13.000,00

Lanchonete mobiliada e

om estoque, em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00
negociáveis.

Vila Rau - casa alv., 3

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

- c/2 qtos, 1

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

VIEIRAS - terreno c/848m2, próx.
Kienen Bebidas. R$ 25.000,00

negociáveis

ÁGUA VERDE - rua dos
escoteiros, c/4 qtos, sala,
.coz., copa, lav., bwc, gdr.,
R$ 75.000,00 nego

VILA RAU - c/ 3 qtos, 2

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

570m2 ..

R$ 49.000,00

SAO LUIS -

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

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

115.000,00
ou R$

70.000,00 +

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

IMÓVEIS•
• ADMINISTRA

ifPABX 371-7931
· , CRECI1741-J E-mail·· girassolimoveis@terra.com.br

Cod. 1167 . centro

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000m2 - 01 sl,líte + 05
quartosedemais dependo Com

05 vagas de garagem.
R$ 300.000,00-

aceita troca por apto menorvalor.
/

cód. 1173 - Santa Luzia -

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

demais dependências,
R$ 55.000,00

cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

cód. 1169 - Vila Lalau -

03 quartos e demais

dependencias - 180m2-

R$ 55.000,00

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

entrada + 84x de R$ 220,00

Cód.1177 - casa alvenaria 130 m2 - Chico
de Paula - 03 quartos e demais depend, Lot.

Corupá - �$ 40.000,00
Cód. 3U9 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

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

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

cód. 1170 - Vila Rau - 02 aptos -

. 299m2
- 01 suíte + 05 qtos e demais dependo - 06

vagas garagem. R$ 95.000,00

cód. 3121- Czerniewicz - terreno 386,25 m2

(15 x 26) R$ 12.000,00
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

O LUIZ . Sobrado com 504,00m2, terreno

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

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00,

SÁBADO, 28 de junho de 2003
••• '.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t,

• •

•
•
•
,

•

•

376-0015
barrasul@netuno.com.br

• sobra o semi-acabado c/
234,00m2, terreno com 405,00m2 (13,50x30,OO), piso inferior
com 138,OOm2, garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suite, sala, BWC

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

•

RIO CERRO II . Chácara com 70.000,00m2 :
(70x1000), casa alvenaria com 345,00m2, 4qtos,
2BWC, copa, coz.garagern dois carros, lavanderia, , )
churrasqueira, forno à lenha, mais outra casa em I!
madeira com dois qtos. sala, cozo BWC, garagem,
mais dois ranchos um com 21,00m2 e outro com

15,00m2, 3 lagoas, terreno c/cachoeíra e nascente,
localizada na SC416, 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

JARAGUÁESQUERDO-casa alv. c/217 ,00m2 com laje, terreno

c/600,OOm2(18x3i3), urnasuite com closet,mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, COl. sala, deTV, despensa, salão de festasc/
BARRA DO RIO CERRO - casa rnista c/ 154,00rn2, churrascueiraeBWC,garagern para dois carros, piso de ardósia,
terreno corn 450,00rn2(15x30) 4 qtos, sala, copa, ceránco.eqtosc/capê.rruraía ruaJooo Carlos Stein, 1237, R$
coz, BWC, despensa, garagem, rnais um rancho 85.000,OOquitadaouR$68.000,OOmais203presta;:õesdeR$
corn 24,00rn2, rnurada, Rua Augusto Gerrnano J. 226,89,naCEF,cujosaldodevedornestadataédeR$17.000,OO
Hanernann, nO 109 - R$ 45.000,00 - negociavel, -aceitacasaatéR$40.000,OO,desdequeoterrenotenhamaisde
aceita contra proposta. 1.000,00m2

��DI�BD���malE·lllmll�mDDlI·IlImIl��DlI·IlImIl�mEIIE·lllmllmlmEDlE·lllmllmlmEIZE·1l1E1ImlmEIZE.IlIEIlDEClIm�.IIIE��

CREC149.36

L,OCAÇÃO

CASA EM ALVENARIA - cf 2

quartos e demais dependências.
-,

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

APARTAMENTO - cj 1 suíte +

2 quartos e demais

dependências. Rua Fritz Bartel,
Res. Reinaldo Bartel. R$

350,00.

CASA EM ALVENARIA - cf 3

quartos e demais dependências ..

Ilha da Figueira. R$ 380,00
•

APTO Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

280,00

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

vilson@parcimoveis.com.br

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria com laje,
150,00m2, terreno c/334,12m2, 1 suite mais trés
qtos, sala, copa, COZo 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, nQ 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 cuo.

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

..

•

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

demais dep, edícula salão de

festa, piscina, Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas,

Valor R$ 175.000,00

•

Jaraguá Esquerdo - Casa

cf 140m2, c/ 1 suíte, 3

qtos e demais dep. R:

Henrique Bortolini, 106.

� R$ 79.000,00

Ed. Hortencia com 1 quarto,
sala de estar/jantar, 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

Leopoldo Malheiro, 1 vagas de

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

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

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

UTORAL EM PIÇARRAS
Apto. n2 601, c/171m2, em eonstr.

suite + 2 qtos, sala estar/jantar, bwe
social, cozinha/chor, sacada, ârea de

serviço, c/ 2 vagas de gar.; Prédio c/
quadra poli esportiva, salões de festa
- Rua Nereu Ramos, R$ 130.000,00 -

Entrada de 50% + parcelamento

.. '

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

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

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

ALUGA

ED. AMARANTHUS

(próx. Justiça
Federal) - Rua Adolfo

Saeani, 36, apto c/
suíte master + 2

qtos e demais dep.,
2 vagas de garagem.

R$1.200,00

VILA RAU - sobrado
germinado c/
2qtos, eoz., bwe.
Rua Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175
pare. 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. Também
com utilização do FGTS e financiame'nto
bancário.
Consulte-nos paramaiores informações. ,

, .'

r-----:--------,
I LOCAÇAO RESIDENCIAL, I •

I. Ed. Aster - 2qtos / 2we e demais dep. R$I
13SO,00 I
I. Ed. Alberto Marangoni - 2qtos / 2we e demais I
dep. R$ 3S0,00
I. Vila Lenzi - apto, rua Antonio Carlos Ferreira, I

•

1950, c/ 02 quartos e demais dep. R$ 290,00: I
I. Ed. Phoenix - Centro - R. Barão do Rio Branco, I •

1480, Apto c/ 01 suíte + 02 quartos e demais Idep. A partir de R$ 600,00.
I. Vila Lenzi - apto Rua Antonio Carlos Ferreira, I
1950, c/ 2 qtos, s/ garagem. R$ 220,00 I·
I. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) - Rua I

'

I
Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos I'e demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de

I R$ :1..:1.00,00 I
I. Casa alv. (João Pessoa) - Rua Manoel Francisco I
I
da Costa, 2533, c/ 3 qtos e demais dep. R$I330,00

•

I. Casa alv. (Sãp Luis) - Rua Tereza A. Hrusehka, I
1471, c/ 1 suíte c;'hidro. + 2 qtos e demais dep.1
IR$450,00• Ed. Magnólia (Centro) - Rua Pe. Pedro Francken, I
1174, apto c/ suíte + 1 qto e demais dep. R$I
1420,00. I
I. Ed. Eriea - Rua Guilherme Hung, 70 (próx'l lO

I
Angeloni) c/ '01 quarto e demais dep, R$ 300,00
• Ed. Vila Nova - Rua Guilherme Waekerhagem, I

I c/ 03 qtos e demais, dep., eoz mobiliada. R$I
1430,00 I
I• Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ suite +

I2qtos, dep. empregada. R$ SOO,OO •

I
-

I
..

I LOCAÇÃO COMERCIAL I
• Ed. Bârbara - R. Epítácío Pessoa, 532 - salas, II c/40m2, 12 andar - R$ 400,00
I. Ed. Bârbara - R. Epítácío Pessoa, 532 - salas, I
I c/ 40m�, 22 andar - R$ 350,00 ,!
I. Ed. Eriea - R. Guilherme Hering. 70 - loja Itérrea, c/55m2 - R$ 300,00
I. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 -11
I sala térrea - 36m2 - R$200,00' I
I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a 138m2, I
c/ garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
I. Centro.Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594-1
I salas diversas, c/32m2 cada. R$ 2S0,00/ I
1250,00 I
I. Loja térrea - R. Preso Epitâeio Pessoa, c/ I230m2 - R$ :1..900,00
I. Sala comI., na Rua Epitâeio Pessoa, 570, de I
130 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de I •

I
futebol). R$ 220,00

, I
I VENDAS RESIDENCIAIS I •

I. Centro - Casa c/164m2• Terreno c/ 900m2 I
- R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00 (próp. p/

I comercial). Aceito parte pgto, 1 apto central, 31
!�s I
I.Casa em alv. -Champagnat -R. Celestino Depine, I
1394-e/ 200m2 de área eonst. c/ suíte+ 2 qtos Ie demais dep, -R$130.000,00
I. Apto, 1 quarto, sala, eoz., ârea de serviço. R: I
I Jorge Lacerda, 169. R$ 32.000,00 I
I. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2 (suíte + I
13 qtos)

- R. Francisco Piermann, R$ 200.000,00
.Casaem alv.,e/2qtosedemaisdep.- Três Rios I

I do Sul. R$ 35.000,00 I
I. C�sae/ suíte+ 2 qtos, demais dep., piscina, I
I
salao de festas, terreno c/800m2. Rua Adilio

IEsbardelathi, 97. R$175.000,00
I. Casa c/ suíte + 3qtos e demais dep., terreno I
I c/680m2• Rua MaxWilhelm, 901. R$170.000,00 I
I VENDAS TERRENOS !

'

I.Terreno em Ubatuba-Praia Grande, c/490m2!
I-R$S.OOO,oo !
I.Terreno-R. Marajó-Ilha da Figueira-c/ 450m2 I-R$35.000,00 •

I. Terreno em Guaramirim, local nobre para I
I residência. R$ 22.000,00 I
I. Terreno C/786m2 no Cond. Azaléia - R$I •

�S.OOO,O� ..J
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Imobiliária Menegotti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-J

i?�
Associaçãodaslmobiliárias

de JaraguádoSul

I MOBll I Á R I Á '(47) 371"""0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
MENEGOTTI IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

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

LOTEAMENTO ROEDER - CASA NOVA 120,00M2 oisurs + 02 DORMITÓRIOS,
SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA, CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS, OBS- PROXIMO CHOCOLEITE
ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO,
Área do terreno 322,00 m2 Área Benfeitorias 120,00 m2 Preço venda:
38,000.00

==VENDA== 5444 SITIO - RIO DA LUZ - RIO DA LUZ - SITIO COM ÁREA DE
220000 M2 FRENTE=250,00 L,D= 880,00M,L.E = 880,00M, FUNDOS =

• 250,00M,
Área do terreno 220000,00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:
45,000,00

==VENDA== 5427 TERRENO
AGUA VERDE

•
•

RUA N; 758 '.
I

01 TERRENO 15 X 20 •

=300,00M2
Área do terreno 300,00 m2 •

Preço venda: 30,000,00

•
I

•

•

• • •

==VENDA== 5411 CASA - RAU - R, CARLOS ZENKE, LOTE: 109 - 02 CASAS DE
ALVENARIA NO MESMO TERRENO NAVILA RAU, 1'- COM 03 QUARTOS, BANHEIRO,
SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM, 120,00M2, 2' - COM 02 QUARTOS,
BANHEIRO, SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM 70,00M2
Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 65,000.00

==VENDA== 5443 CASA - RAU - RUA ALBERTO KLlTZKE N; 175 - CASA DE
ALVENARIA COM PISCINA; 03 QUARTOS; COPA;COZINHA; LAVANDERIA;OlBWC;
01 BW; GARAGEM E CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 420,00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5404 SOBRADO - SAO LUIS - RUA ANTONIO J. MACEDO IMPERDíVEL
LINDO SOBRADO COM 220,00M2 01 SUíTE, 02 QUARTOS, ESCRITÓRIO, 02
GARAGENS, DESPENSA, SALA 02 AMBIENTES, SACADAS, ESPAÇO PARA PISCINA'
E JARDIM EM LOCAL PRIVILEGIADO. ACEITA-SE CASA OU APARTAMENTO DE

MENOR VALOR OU AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO
Área do terreno 536,16 m2 Área Benfeitorias 220.00 m2 Preço venda: 130,000.00

==VENDA== 5424 TERRENO
VILA LALAU

R. ERNESTO LESSMANN
TERRENO COM 340,80M2

(14,50 X 23,50)
Área do terreno 340.80 m2

Preço venda: 29,000.00

==VENDA== 5418 CASA - BARRA DO RIO CERRO II - RUA N; 1009 - CASA
DE ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDA DE 158M2. 01 SUITE;Ol QUARTO;Ol
BWC;SALA DE VISITA;COPA COZINHA;SALA TV;LAVANDERIA;GARAGEM PARA

DOIS AUTOMO·VEIS;CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 158.00 m2 Preço venda:

54,000.00

j
==VENDA== 5438 CASA - JARAGUA ESQUERDO - RUA JOÃO CARLOS

.

STEIN, 28 CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2 05 DORMITÓRIOS, 02
BANHEIROS, 02 GARAGENS, DESPENSA, ETC ... TERRENO COM 420,OM2

- LOCALIZADO PRÓXIMO AO BOMPANI JGUÁ ESQUERDO, ACEITA-SE
CASA DE MENOR VALOR.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda:

65,000.00

•

•

•

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

BOING - VENHA DESFRUTAR DE AR PURO, ADQUIRA UM LINDO

TERRENO PARA CONSTRIJÇÃO JUNTO A NATUREZA OU PARA UMA

PEQUENA CHÁCARA, LOCALIZADO PRÓXIMO AO NOVICIADO NA BARRA

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

ENTI1.ADA DE R$ 12.000,00 + 60 PARCELAS DE R$ 400,00
Área do terreno 10,800.00 m2 Preço venda: 36,000.00

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-5E -quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 370-
3561 cl proprietária:

AMIZADE - vende-se, nova,

alvenaria, cl 1 suíte, 2 qtos. R$
78.000,00. Tratar: 9997-2020
Creci 7402

. ,

Im

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, casa em madeira, terreno
comercial com 560,00m2• R$
40.000,00. Tratar: 275-0051
- Creci 1989-J.

•

veis BR 280 - vende-se, de alvenaria
com 114,OOm2, sendo 03

BLUMENAU
322-8800

ITAJAI
348 -8460

CIJoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS

dormitórios e demais

dependências, terreno com

430,00m2. R$ 45.000,00.
Aceita-se carro até R$
10.000,00. Tratar: 275-0051
- Creci 1989-J.

COMPRE A SUA CASA A VISTA
E PAGUE A PRAZO - Pelo preço
de um aluguel você pode
comprar a sua casa. Saiba
como, éonhecendo o Plano

Inquilino Nunca Mais. Tratar:
275-0051 ou 9121-2470

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
sobrado cl 170m2 e terreno cl
870m2• Tratar: 379-1309 ou

9975-0298. (proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-

..scéniC ALlZÉ 1.6-16V

Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Vereies. jljr Bag Duplo, Ar-condicionado, Direç.ão Hidráu#ca,
Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

Taxa Para toda linha Renault

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCA"ZAÇ�O

DE.IARAGUA?

Roy�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)
,

Co'nsulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal "eodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070
CONSTRuSI. 8

N

d
"Inovando Conceitos de Vida" 5

se, de alvenaria, cl 3 qtós,
133m2, terreno cl 338m2, ao
lado do campo do Juventus, R$
58.500,00. Tratar: 9979.-
9970.

Tratar:

(proprietário)
370-7698.

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

após 13hs.
PENSÃO - aluga-se, quarto e

COZo mobiliado no Rio Molha.

F'e$qulsa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNICALlzÉ E

CLIOAuTHENnQUE't.O 16V

Melhore. Compras 2003
em su•• C,tegorias.

I

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Litoral Norte _ SC

(1).COMiçÓ6S cre taxa de Juros oe 0% ac ntês pata toda unha Renautt é v<lllda até 30! q61 �q03. Fina'lclalMnlo c�c ( Crédito Di·?!\) .<ll) corrsunroorj com entrada oe 60% do vetor do veiculo « saldo ünanctaco em r � vezes sem juros ". IOF. Ftnatctarnenlc RElhm.lR atrsvês da ela. ue Crédito, Ptrancrarrentc etnvesumentc Ron:I1JI do BraslI.Ta.(a··do:t abertura-de
Crelito (TA(.;) não i1;:IUS3. Crédito sujeito a anause fi ;1provaç§o de cadastro. CondlçOt:svarlClas na clara �e punucnçâc oeste anuncio ou ..nquonto cu arem os estoques. (2) P�f:ÇO para p3{13mP.nto fl vista etou como nnmcrarreruo aqut prcnosto do Novo R..,naJM Clio éumentlque 2 petas 1.0 SV 20Q.}'2004 semAlr B<lIJ Duplo. cor �Iida, sem opcrcnats .. PreçoValk10 S(l�nte para a 3Q�iSIÇ5(l 1$0 vefcuo peta trttenet. C.O�l. f�.,tti tncrus« para Iodo o 8rasll., A PillIUr} rretatca seré .ocr esc ca 3�_pr��o do? vecurc. � 3}. Preço uora P<I!J<1n"1Sn_!o ;1 vista �iou com o tlnanctarrentc aout orceoeto d� Reuault Sc�r;!c 1.6 16V:· .200�i2003. cunoções válidas <1�� 30 19� i2G03 O,lI enauantc durare!fl os estoques. 'Para maiores tnrormações,consule sua ccncessrcnárta Reuault. Fmos para ünspublk f arics. Alguns Itens mostrados e/ou m"nl;lonad�S neste malenal pwlldanQ sac cpconats e/ou reterem-se 3 vereces espectücaa A Ren3tJI do Brasil re serva-se ao stlreltc de alterar as espeC"�K:açQe.s desses vefculcs sem �V1SQ prevc. OS'ieu:;tJos Renautt estão em c.t:>l')fornidade com o PROCOrNE'
PfClgrnma de connora de Porução do Ar oorveícutos Automotores. Cintos de segurança em ccrumtc com Alr Bags savam vidas.

Dicave JOINVILLE
435-3700

JARAGUÁ DO SUL
370- 6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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v e i

275-0606
Sua 'aml/Ia merece um lar aqui

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 _ Centro Jaraguá do Sul

�

Vendas facilitadas,
financiamento próprio ..-

_ _j
Localizado na rua RobertoZiemann, bairro Amizade.

Ed. Aléssio Berri .:

Centro _ I suíte + 2 dorm'.
(206m2).

R$ 75.000,00 + pare. pelo Cub ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5232 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado el 440,OOm2 - 03
suítes (suíte de casal el
móveis + hidro dupla I 01

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

Terreno el 596,00m2 -

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

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

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

bwe + quitnet el 54,.00m2 +

galpão el 140,OOm2 - garagem
pi 10 automóveis - ampla área
de festa - Terreno cf. 2.500,OOm2
(30 x 83) - R$230.000,00

REF. 5302 - AMIZADE - Casa alv.
cf 17(i,79 - 04 dorm - bwc +

edicola nos fundos cf 03 dorm -

bwc - Terreno cf 450,OOm2 -

R$62.500,OO ou R$25.000,OO
entrada + 5D R$37.500,OO -

parcela R$546,OO ao mês - H5BC

Creci 1749-J

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBIUARIAS LTOA.

Veja as fotos detalhadas no site

www.itsiven.com.br

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

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

(aceita imóvel de menor valor)

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

- Terreno el 450,00m2 -

R$130.000,OO

Ret. 5324 - Água Verde - Casa alv.
el 78,00m2 - 03 dorm - bwe -

Terreno el 300,00m2 (15 x 20) -

R$66.000,OO

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

(18 x 25) - R$35.000,OO
.

Ref. 5323 - Vila Baependi " Casa alv. cf
214,10m2 ". suíte + 03 dorm " bwc " cozinha C/

móveis" Terreno cl 1.859,08m2 "

R$136.000,oo ou R$70.000,OO entrada
+ SO R$66.000,OO - parcela R$1.233,37

ao mês -CEF

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

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

Ret. 5152 - Vila Rau - Lot. Renascença·
- Casa alv. esquina nova cl

163,00m2 - suíte + 02 dorm - bwe -

Terreno el 450,00m2 - R$ 98.000,00

5180 - JARAGUÁ ESOUERDO
Sobrado el 346,00m2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwe -

Terreno el 826,00m2 -

R$340.000,OO

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. el 270,75m2 - suíte + 02.

dorm - 02 bwe - de. empregada -

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

.

R$145.000,OO

REF. 2525 - ESTRADA NOVA - Terreno

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

R$34.000,OO

Ret. 5326 - Amizade - Lot.
Versalhes - Casa alv. el 169,00m2

- suíte +·02 dorm - 02 bwe -

Terreno el 480,00m2 (16 x 30) -

R$127.000,OO

Ret. 2530 - Céntro - Terreno el
1. 778,OOm2 (39,20m frente/
41,60m fundos/57,00m lado

direito/40,60m lado esquerdo) -

R$48.000,00

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

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

ao mês - variação CUB
(sem acabamento)

Ret. 2528 - Amizade - Terreno el
644,OOm2 - Lot. Versalhes II

(Beira do Rio) - R$37.000,OO

Ret. 5321 - Agua Verde - Casa alv.
el 232,10m2 - suíte +, 03 dorm -

02 bwe - terreno el 434,00m2 (
14 x 31) - R$155.000,00

1627 - AMIZADE - Lot. Champagnat
- Casa alv. el 249,00m2 - suíte el
closet + 02 dorm - piscina - Terreno

el 888,00m2 - R$200.000,OO ou R$
100.000,00 entr, + saldo em 10 pare.
R$ 10.000,00

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

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

COO 453 -' CZERNIEW/(Z - SOBRADO medindo 285,OOm2 - 1

suite, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens
- Valor RS 135.000,00

COO 454 - PRAIA DE ;ICARRAS - RESIDENC/A em alvenaria - 1
suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas de garagem,
área de festas, dependência de empregada - Valor RS 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 RS 140.000,00

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira
Valor RS 85.000,00

COO 466 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suite,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
RS 110.000,00

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, sala em

dois ambientes com sacada, cozinha, làvanderia, banheiro, garagem -

Valor RS 55.000,00

COO 468'- MOLHA - RESIDENCIA em alvenaria - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 28.000,00

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

Aluga - Administra

371 - 1500

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/i" Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89259-300 - Jaraguá do Sul- SC

Juiz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036.97.00216%

Exequente: Rogério Pamplona e outro

Executado: Zenir Rosângela Delani e outros

Hasta Pública: Local: Edificio do Fórum - Data(s): i" Praça: Dia 18/Agosto/2003 e 2' Praça: Dia
28/Agosto/2003. Horário(s): 16:15 horas. Descrição do(s) Bem(ns): 01) o terreno situado

nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, no lado par da Rua 59 -Irmão Leandro, contendo
a área de.568,60m2, registro no livro n2 02, ficha 01, sob n2 R-1-5.796, no Registro de Imóveis

de Jaraguá do Sul - SC, avaliado em R$ 30.000,00; 02) Um terreno situado nesta cidade e

Comarca de Jaraguá do Sul, constante do lote n2 03, do Loteamento Jardim Flávio II, localizado
no lad imparda Rua 287 -Adão Naroschi, contendo a área total de 570,00m', registrado no

Registro de Imóveis desta comarca 01 sob n2 R 1-44 e R 1-5.718, ficha 01, livro 2RG,
atualmente matriculado sob n2 7.812, ficha 01, livro 2RG e loteamento registrado sob n2 R 1-

7.812, livro 2RG, ficha 01, avaliado em R$ 8.000,00. Avaliação: R$ 38.000,00 em 18/fevereiro/
1998. Ônus: Eventuais dividas relacionadas com os retaclonadas com os imóveis a serem

praceados, passadas e futuras (IPTU, por exemplo) serão de responsabilidade do arrematante.
Recursos ou Pendências: Não há.

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 d� venda judicial do(s) bem(ns) descri\o(s), no local,
data(s)e horário(s) fixados. OBSERVAÇAO: 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
compatacendo lançador â primeira ocasião, ou se os bens naum alcançarem lanço superior ao
da avaliação, serguír-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 32, 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 conhecimentode 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), 20 de junho de 2003.

Márcio Renê Rocha - Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casa/alvenaria/central, edificada ct materiais de 1a qualidade,
ao lado do Besc, medindo 160,00m2, suite, 2 quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro, garagem, churrasqueira, área de lazer, área
de serviço, mobilia, telefone e ar condicionado.
Valor abaixo de mercado: RS 85.000,00 (aceita casa ou terreno
em Jaraguá do Sul)

2126 - VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco,
casa cj 92m2 e terreno cj 300m2• R$

43.000,00

CORREIO DO POVO 7

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

,

LOTEAMENTO SCHWARTZ

o Loteamento Schwartz, é um lindo loteamento, localizado em

uma região privilegiada, em volta de muito verde e de um ar puro

sensacional. A área respectiva de cada lote corresponde a 448,00 m2

(14 X 32), contendo toda ii infra-estrutura necessária, tais como água,

luz, esgoto, esgoto sanitário. Situado na lateral da Rua Prefo. José Bauer,

próximo ao Rodeio Crioulo, onde o transporte coletivo é de hora

em hora, escola e mercado são próximos e os preÇos dos lotes

são melhores ainda, com financiamento pelo salário minímo.

Então, venha você morar no Loteamento Schvitartz, onde' a satisfação

supre qualquer necessidade.

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

Imobiliária Garcia, só está, é campeã de verdade em Jaraguá do Sul!!!

RAMOS - Lol. Murara, C/386,00m'
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/480,60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot, Primavera, r:l469,35m'
1036 -ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, terreno CJ 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 ,OOm'.
1047 - GIARDINI LENZI - Terreno r:l637,70m'.
1048 - NOVA BRASILlA - Rua José Emmendoerfer, terreno r:l484,50m'.
a�_ll

2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa alv. r:l150m' - terreno de 450m'
aceita nego r:l sala comI. no centro da cidade!
2013": NOVA BRASILlA - r:l área de 200m' - terreno r:l1200m', aceita apto menor vaiar.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terrena de 450m'-
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, r:l155,00m'
2034 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, r:l326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, r:l terreno de 2900m' e casa r:l87,50m'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli-casa alv., c/176m', terreno r:l 450m'
2063 -ILHA DA FIGUEIRA -casa alv., r:l80m', terreno c/518m'. R. Campo Alegre.
2065 -: VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller - Casa Mista r:l130,00m' e terreno c/384,OOm'.
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado r:l186m' e terreno r:l350m'
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, r:ll OOm' e terreno r:l360,72m', aceito apto
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno r:l345m' e contr. C/l63,OOm'
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno r:l320m' e contr. C/100m'
2081 - R. PrefeitoWaldemarGrubba - Servidão - terreno c/1600m' e casa r:l98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno r:l336m' e casa r:l170m', aceita neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno r:l360m' e constr. C/202,00m'.
2086 - TIFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311, ter. r:l720,00m'casa r:l160,OOm' e ec. r:l50,OOm'

aceita casa em Barra Velha
2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno r:l560,00m' e casa r:l240,00m'. R$ 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno r:l325,OOm', casa C/45,37m' R$ 30.000,00
2094 - VILA LALAU - terreno C/875,00m' e casa r:l123,00m' R$ 75.000,00
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani - Lot. Zanguelini, Terreno C/78,00m' e casa r:l70,00m'. R$ 35.000,00
2097 - JGUÁ ESQUERDO -Bua Antonio Macedo, Terreno r:l360,00m' e casa r:l135,00m'. R$ 85.000,00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto· Centro - Terreno r:l.1AOO,00·m' e casa r:l244,OOm' R$ 180.000,00
2100 -ILHA DA FlGUEtRA - Morro Boa Vista .. Terreno c/l015,00m' e casa C/l00,aOm' R$ 22.000;00
2101 - CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização - imóvel resid., r:l comercial. Sobrado C/700m' e terreno r:l '

570m'. Valor a combinar. \
2102 - VILA RAU . Rua 366· Terreno c/450m' e conste r:l180,00m'.
2103 - VILA RAU· Rua 366· Terreno r:l450m'. Casa de madeira de 60m'.
2108 - TRÊS RIOS DO SUL - Rua Felix Richert, sobrado corní., r:l336,00' e terr. C/384,00m'.
2109 - SANTO ANTÓNIO - Rua Ilda Lavin . Casa r:l124,00m' e terr. r:l360:00m'.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL - casa em alv. r:l142,00m' e terr. c/l0.880,00m'
212� - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno r:l367,50m' e construção c/175m'.
2129 - VILA LALAU - casa de alv., c/142m' e terreno r:l594m'.
2133 - GUARAMIRIM - Casa r:l130m' e terreno c/300m'.
2141 - OURO VERDE - Rua João Mass, casac/l10m' e terreno r:l322m'.
_lBm'tl_BI

3018 - JAR'DlM'OAS MERCEDES - Apto. Vila Nova R$ 21.500,00 + finan�.
, 3P�,!�J�EDlM DASMERCEDES· Apto Vila Nova

.

R$ 26.000,00+ financ.
�!a1!M.�

4003 - SANTO ANTÓNIO· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.

R$ 12.pOO,00
R$ 16.000,00
R$ 12.000,00
R$ 100.00d,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
R$ 13.000,00
R$ 11.000,00
RS 17.000,00
R$ 38.000,00

(em const)
valor a combinar
R$ 160.000,00
R$ 116.000,00
R$120.000,00
RS 120.000,00
R$ 75.000,00
R$ 45.000,00
R$ 48.000,00
R$ 35.000,00
R$ 70.000,00
R$ 25.000,00
R$ 43.000,00
R$ 27.000,00
R$ 80.000,00
R$ 65.000,00
R$ 200.000,00
R$ 45.000,00

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

110.000,00

2137 - NEREU RAMOS - rua Maria
Madalena Lopes Santana, terreno cj

412,50rn< e casa cj 98,93m2 R$ 45.000,00

R$ 50.000,00
RS 15.000,00
R$ 80.000,00'
R$ 25.000,00
R$ 300.000,00
R$110.000,00
R$ 88.000,00
R$ 60.000,00
R$ 40.000,002105 - STO. ANTÔNIO -

. R. José Vicenzi, casa cj
200,OOm2 e terreno cj
738,OOm2.Aceita nego

cj apto
R$ 95.000,00.

Aceita imóvel de menor valor como'
parte do pagamento em Jaraguá

do Sul ou na praia

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

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

� ÁGUA VERDE
, Vende-se uma casá. R$ 42.000,00
� AMIZADE
, Lot. Blumengarden, el 364 m'. R$ 23.000,00
* Lot. Papp - Casa de 500,OOm' el terreno de 1.495,OOm'. R$ 360.000,00
, Terreno el 7.2011,00 m' frente pi o asfalto. R$ 90.000,00
� BARRA
* Casa em alv., loe. na Rua Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
, Casa emalv., 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., el 191,56m' e terreno el 1.050m'. Semi-acabada.
R$150.000,00
, Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - el 1 suíte +.1 qto. - R$ 61.000,00
, Apto. Ed. Lempreeht- Rua José Emmendoerfer, el 2 qtos e demais dep.

- R$ 55.000,00
I

* Apto Ed. Sehiochet. 22 andar. R$ 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, el 2 suítes, 2 qtos e demais
dep .. R$ 400:000,00
� CHICO DE PAULA
'casa de alv., el 130m' e terreno el 454m', Rua Joaquim Francisco de
Paula, 2358- 4 qtos, sala, copa, coz., lav., lbwe, giftagem. R$ 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021- Terreno Rua 'Roberto Ziemann (próx. Canarinho) el 2.548,91, 32x24,80

- R$ 250.000,00
10.22 - 2 casas com terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00
, Casa em alvenaria, el suíte, 2 qtos e demais dep. R$ 110.000,00
� GUARAMIRIM
, VILA PROGRESSO - Casa el 144m' e terreno el 375m' - Rua Exp. Manoel F.

Correa,ll.
, CENTRO - Terreno local nobre el 460,OOm'. R$ 22.000,00
, CENTRO - Casaem excelente estado el 270,OOm'. R$110.000,00
, CENTRO - Casa el 170,OOm', terreno el 460,OOm'. R$100.000,00

. , CENTRO - Casa el 144,OOm' e terreno el 500,OOm'. R$110.000,00
, AVAí - Terreno el 360,OOm' e casa el 133,OOm'. R$ 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA'
1006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área e/435m' e
construção com 104nri', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00
1100-Casaem alv., el área de 160m', terreno c/ 450m', el divisão intema, 3
qtos, sala, copa, coz., área de festas el ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 318-lIha
da Rgueira. R$ 65.000,00
* Terrenoel 450,OOm'. R$ 32.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 nO 172, próx. Posto Saúde. R$ 70.000,00
� JARAGUÁ ESQUERDO
, Apto, tua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
� JOÃO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal, em 40m. R$ 25.000,00, em
condições a combinar
� NOVA BRASILlA
1064-A - Terreno sem benfeitorias, próx. Arte Laje, el 1200m', fazendo
frente pi Rua João Planinseheek, em 20m, el 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, el 800m'. R$ 28.000,00
'Dentro 'do Cond. Azaléia. R$ 32.000,00
'R: Arduino Pradi, el 450m'. R$ 27.000,00
'Próx. Prefeitura, el 417m'. R$ 37.000,00
'R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, el 480m'. R$ 36.000,00
'Em frente Estádio João Mareatto-Jguá Esquerqo, el 297m'. R$19.500,00
�R:.Adolorata Davi Pradi, el 450m'. RS 28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE'

'casa, bairro Santo Antonlo. R$ 23.000,00
'casa alvenaria. R$ 18.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL
'casa alvenaria. R$ 32.000,00
'casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R$ 32.000,00
� RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHÁCARA- área de 57.500m'. R$ 75.000,00
� VILA LALAU
, Casa com 260m'. R$ 126.000,00
, Casa em alv, el 172.00m' e terreno de 675.00m'. R$ 85.000,00
� VILALENZI
, APARTAMENTO 42 andar - Mobiliado - Ed. Roresta el 4 qtos e demais dep. R$
46.000,00
* TERRENO com uma área de 442,28m', na rua Epídio Martins. R$18.000,00
� VILA NOVA
, Casa em alvenaria, el 3 qtos e demais dep. R$ 45.000,00 + finan.
� VILARAU
, Casa de alv. com 110m'. R$ 55.000,00

SOBRADO NO CENTRO - CASA EM
ALVENARIA COM 3 PISOS, 3 SUíTES + 1

QUARTO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
COM PISCINA E SALÃO DE FESTAS.

R$ 500.000,00

EXCELENTE INVESTIMENTO OPORTUNIDADE
PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS NA ILHA DA FIGUEIRA -

SALAS TÉRREAS DE ESQUINAC/ 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.

J VILA LENZI - Casa de alv. c/

í 200,OOm2 cl 3 qtos, 2 bwc,

'I copa, cozo completa, sala estar,
• jantar gar. pI 2 carros, dispensa e

" toda cortinada. R: Eupídio Martins
Lenzi (Próx. Giardini Lenzi. R$

95.000,00,!'jii9Jt&l, Jfi

"

CENTRO·ARto na Rua CeI. ·1

Procópio Gomes de Oliveira, em
frente ao Canguru, cl 1 suíte + 2,
dorm. x demais dep. R$
70.

TRÊS RIOS DO NORTE casa, rua

Nild� FriedÊm Afim, lote 497, cl
,70m2, '3qtos, coz., sala, bwe e

"télT�no cl 336m2• R$ 28.000,00·""_'·i.:i'-,. __ , ;;

PARQUÊ?JAQUÃTICO • com

6.000m2 de área cl toda
infraestrutura de parque aquático,

\ em Schroeder I, R$ 50.000,00

RUA WAIDEMAR GRUBBA • (próx,
a Rec. da Marisol) �Apto cl 160m2.

,R$ 90.000,00

TR� RIOS DO NORTE � casa

rrr alv. cf 70,OOM2
R$ 24.000,00

VILA NOVA· casa em alv. c/3
qUé)rtos e dei"l'lais dep.
Rs4s.000,00+ financ. :

Wi':�:�;\ilti����:�7

3 quartos e dei"l'lai�pep�
R$18.000,00'

"

/
,*",,-_,,��_"",_�,'_�,,&d_//

1068 - CENTRO· Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
578. Casa em alv., cj2 suítes, 2 qtos, 2 escritórios,
salajantarj estarjTV, sala íntima, adega, chur., dep.
empregada compl., lavanderia; gar.pj 3 carros e
demais depêndencias, cj prox,. 350m2 excelente
acabamento' e bom gosto. 'Terreno cj 600m2• Preço

ndições a combina(,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Casa demadeira (3 dorm.), c/
/

rea 65 m2, em terreno de 392 m2. Vila
Lenzi (Próx. Posto de Saúde). Preço:

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ área total 203 m2, em
terreno de 533 m2. Rua Goiás

(Vila Lenzi). Preço: R$ 78.000,00

Vende: Casa' mista c/ área 106 m2,
em terreno de 500 m2., (Vila
Nova). Preço: R$ 55.000,00

ende: Casa em alvenaria (3 dorm.), c
área 45 m2, em terreno de 1.750 m2.

Estrada Rio Molha. Preço: R$
25.000,00 (Aceita carro/moto).

CORREIO DO POVO 11
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Vende: Casa em alvenaria

(3 dorm), c/ área 122 m2, em
terreno de 455 m2. Czerniewicz.

. Preço: R$ 65.000,00

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

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

li!nde: casa em alvenaria (3 dorm.,
demais dep., c/áreapifestas e

piscinna), c/ área 207m2, em terreno

de 800m2. lateral rua Frascisco de
Paula. Preço: R$ 70.000,00

Vende: Casa mista (3 dorm.), cf .

área 115 m2, em terreno de 495 m2.

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua CeI. Procópio Gomes - Residencial Maguillú
. (Centro). Aluguel: R$ 300,00

-+ Apartamento, contendo 1 suíte + 1 dormitório. Rua Bahia :- Ed. Fragata (Jaraguá
Esquerdo). Aluguel: R$ 300,00
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua João Planincheck (Jaraguá Esquerdo).
Aluguel: R$ 330,00
-+ Apartamento (novo), 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 I

-+ Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Preso Epitácio Pessoa,
1440 (Centro). Aluguel: R$ 500,00

Fone:
:3'11,-2111

Vende: Casa em alvenaria (1
suíte + 2 dorm.), c/ área de 245

m2. (Vila Lenzi).
Preço: R$ 135.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ área de 120m2, em
terreno de 421, 72m2• Rua:

Richardt Piske, 587 (Czerniewicz)
Preço: R$ 62.000,00

Apartamento (novo), ,

contendo 1 suíte + 2

dormitórios.

Rua João Marcatto -

Ed. Tower Center

(Centro)
Preço: R$ 150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA ALUGA ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h $ 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

I REF 2398 - SAO LUIS - R: JOSE NARLOCH, 1067 -

I SOBRAD,o ALV, 550 MI, PISO INFERIOR UMA RESIDENCIA

I C/
I SUITE, 2 DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SALA

COMERCIAL COM 152 M2. PISO SUP. 2 SUíTES, 2 DORM,

I
BIBUOTICA, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS 260.000,00

,
I
!

I

REF 2383 - SAO LUIS - R: FRANCISCO HRUSCKAREF 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 - CZERNIEWICZ - R: PAULO
REF - 3237 - NOVA BRASILlA - R: DONA BENKENDORF,371-CASAALV220M2:3DORM,BANH, REF3210-JGUÁESQUERDO-R:JOÃOCARLOS

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 2391 - AMIZADE - R: CELESTINO DEPINE
CHAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE C/
CLOSET, 2 DORM, 2 BANH, 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 TORRINELLI, 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 DlE� 126 - CASAALV 110M2, 3 DORM,
2 BANH, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS 550,00

REF 3230 - BARRA RIO CERRO - R: EMMA
SCHADE MARQUADT. TERRENO 400 M2.
RS 18.000,00

REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1482-CASAALV139M2,1 SUíTE,2DORM,BANHSOCIA�' REF 3228 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 PIAZERA - TERRENO 420 M2. RS 20.000,00

REF3007 - VILA RAU- LTO ESIO ENKE- TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
326 M2, RS 19.000,00 WEEGE - TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00

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

RER 2380 - VILA RAU- LTO. ESIO ENKE - CASA
REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

NOVA 102 M2 TOTALMENTE PRONTA, RS
TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA + 65.000,00
56 X RS 300,00

REF 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 2360 - BARRA RIO CERRO - R:'
DOMINGOS VIEIRA, 160 - CASAALV Cf 120 M2, 1

SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 615
M2. RS 72.000,00

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
L T DA. www.girolla.com.br E-mail: glrolla@netuno.com.br

1051-ÁGUAVERDE
CASA DEALV. c/160m2 -

terreno c/400m2, suíte, 2
quartos, churrasqueira,
garagem p/ 2 (arras. RS

80.000,00

1132 - CENTENÁRIO
(PRÓX. APAE)

SOBRADO - c/204,OOm2
em terreno de 450,OOm2
(18 X 25 ) - suíte c/ hidra,

02 quartos. RS
150.000,00

1447 - SÃO LUís
CAsiDEALV. - c/

140,OOm2 em terreno de

900,OOin2 ( 15 X 34 ) - 3

quartos, garagem p/02
carros. RS 115.000,00

1191 -ILHA DA FIGUEIRA

(Posto Behling) - SOBRADO
COML/RESIDENCIAL c/
240m2, suíte (falto terminar

bwc), 2 quartos, garagem p/ 2
carros, solo comi c/ bwc. RS
120.000,00 - Aceito outro
imóvel até 50% do valor.

1113 - SOBRADO DE

ALV. (SEMI PRONTO) - BARRA
DO R. CERRO c/205m2,
suíte, 2 quartos. RS

95.000,00

3007 - EXCELENTE

OPORTUNIDADE! -

APARTAMENTO-ED.
CRISTIANE MONIQUE - c/TO c/
188,11 m2 - suíte, 2 quartos,
socado, churrasqUeira, dep.
empregado, garagem p/ 2
carros. RS 70.000,00

VENDAS:

1191 ·ILHA DA FIGUEIRA· SOBRADO el 240m2 - el
suíte, 2 quortos,solo el socado, garagem e sala comercial no
térreo .. RS 120.000,00 - Aceita outro imóvel.
2092· BAEPENDI· TERRENOel 420m2 (12 x 35). RS
40.000,00 . Aceita pequeno parcelamento.

. 2100 • RIO CERRO I • RODOVIA WOLFGANG WEEGE •

TERRENO el I 0.000m2 (50 x 200)
2116 • BARRA DaRIO CERRO· TERRENO el 6 10m2 (28
x 22). RS 38.000,00
3011 • CENTRO (ED. JARAGUÁI • APARTAMENTO el 2
quartos. RS 65.000,00
3052 • CENTRO· APTO NO ED. MENEGOTTl- el
140m2, e/3 quartos, dep. empregada. RS 49.000,00
4201 • GARIBALDI· CHÁCARA (terreno rura/}· el
294.800,00 m2, com água. RS 85.000,00 - Aceita carro, casa na

negociaçõo.
\

1192· CASA ALV. (próx. Supermercado Karsmierski) -ILHA
DA FIGUEIRA - el I 20,OOm2 ( em construçõo) em terreno de

304,OOm2 ( 16 X 19) - suíte, 2 quartos, garagem pi 2 carros.
RS 88.000,00
1216 • CASA DEALV•• CENTRO· el 224 m2, terreno de
560 m2, 3 qtos., 2 bwe's, garagem pi 2 corras. RS 210.000,00-
Aceito apto. em Joinvillel Jaraguá I (amboriú.

\ 2009· TERRENO· CENTRO· EXCELENTE
LOCALlZACÃO - el 91 8,62m2 - (31 x 26,20 x 32,60 x 33,00)
el casa alv. I 40,OOm + I de madeira. Aceita troca por 3

apartamentos.
2100· TERRENO· RIO (ERRO I el 10.000,OOm2 (50 x 200)
2113 • TERRENO· BARRA DO RIO CERRO el 350m2 (15 x

23,33). RS 17.000,00
2460· TERRENO - GARIBALDI el 6322,50m2. RS 65.000,00
3353 - APARTAMENTO· VILA NOVA (JDIM MER(EDES) - 2

quartos. RS 44.000,00

LOCAÇAO:
602 - CASA DE ALV. CENTRAL PARA FINS
COMERCIAIS el 220m2 - suíte, 2 quartos, dep. empregada,
cnurrasqueira, garagem pi 2 carros. RS 950,00
603 - CASA DE MADEIRA '. CENTRO ii 3 quartos. RS
330,00
605 - CASA ANTIGA ALV.• CENTRO (próx. Brega &

Chiquel el estacionamento nos fundos - ALUGA PARA FINS
COMER(IAIS. RS 600,00
606 - CASA DE ALV. + QUITINETE (mesmo terreno) -

_,
VILA NOVA (próx. Gatos & Atas}. RS 450,00
607 - CASA DE ALV.• JOÃO PESSOA • el 2 quartos. RS
230,00
609 • SOBRADO DE ALV•• VILA !ENZI el 4 quartos,
cnurrasqueira, grande sacada. RS 580,00
610 - EXCELENTE CASA DE ALV. (j 700m2 CENTRAL
(mobiliada).
611 - CASA DE MADEIRA • JOÃO PESSOA (perto da
ponte de Schroeder) - el 2 quartos. RS 220,00
613· CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA
COMERCIALMENTE) el sala em 2 ambientes cl lavabo, 3

quartos, 2 bwrs, dep. empregada. RS 800,00
614· CASA DE ALV. PARA FINS COMERCIAIS· EM
FRENTE HOSPITAL JARAGUÁ cl 288m2 em terreno el
2765,75m2. RS 1500,00
623 • APTOS NOVOS· PRÓX. UNERJ - el 2 quartos. RS
280,00
624 - APTO· VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao
lado Supermercodo Lenzi) el suíte, 2 quartos, sala com

sacada. RS 395,00
627 - APTOS CENTRAIS (calcadão) el 2 quartos. RS
300,00
629 - APTO· CENTRO (próx. Marcatto) el 3 quartos,
churrasqueira, garagem pi 2 carros. RS 825,00
632 • APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão
Sta. Luzia) cl 2 qtos = RS 180,00 ** el 3 qtos = RS 280,00
** el I qto = RS 160,00
634 - APTO NOVO - CENTRO· R: João Picolli, el I
quarto. RS 330,00.
635 - QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A
Partir de RS 225,00 + candomínio
655 - SALA COMERCIAL no ealeadõo el 120 m2 = RS
2.800,00.

.
.

657· SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO
{Fundos Posto KM 71 - el 50m2. RS 220,00
658 • SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO· RES.
ROYAL BARG el 18m2. RS 300,00
659 - SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO
ODONTOLÓGICO el 3 ambientes (recepção conjugada) . RS
250,00
664 - SALA COMERCIAL { 19 piso} - VILA LALAU - el
300m2, estacionamento na frente. RS 670,00
665 • SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUEIRA

ipróx. HomagoJ . el 30m2. RS 300,00
675 - SALA COMERCIAL NOVA - TÉRREA (/undos) -

CENTRO el 60m2. RS 400,00
676 - SALAS COMERCIAIS TÉRREAS E NO F PISO·
CENTRO (ao lado Macon el 32m2. A partir de RS 250,00
677 - SALA COMERCIAL· ED. MARKET PLACE •

e-

{f_NTRO cf 40m2. RS 270/00
M4 - SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO (R. EXP.
CABO HARRY HADLlCH) el 50m2. RS 280,00
M5 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO
fiBRO ·IDEAL PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIOel

.

70m2, 2 ambientes. RS 300,00
M6 - SALA COMERCIAL NOVA· ED. TOWER CENTER
:SENTRO el 65m2, el cozinho, garagem. RS 400,00
M8· SALA COMERCIAL NOVA· CENTRO (ao lado
Wbdom) cl I 23,88m2. RS 700,00
MO • SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp.
lJmlucaLeom m, I bwc. RS 270,00
RQp • GALPÃO· BARRA DO RIO CERRO - el 363m2,
terreno el 530m2, el ligaçõo trifásico. RS 700,00
2Q.2 - TERRENO· CENTRO (ao lado Diviflex) cl
800m2. RS 500,00
m . TERRENO • CENTRO (ao lado Wisdom) el
500m2. RS 300,00

3052 - CENTRO

APARTAMENTO/ED. MENEGOTTl-

c/140m2· 3 quartos, não tem garagem.

RS49.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00
Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19:900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
Corsa Sedan 99' branco G R$ 14.800,00
Gol impecável, 4p 99 branco G R$ 13.500,00
Palio EDX, ar cond. 4p 97 cinza G R$ 12.500,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
VW 16.220 truque baú 97 branco D 'R$ 65.000,00
Goll GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Gol Plus I 95 azul G R$ 9.300,00
Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
F-1000 cabo Dupla tropical92 vinho D R$ 28.000,00
Opala Comodoro SLE 90 vinho G R$ 6.300,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 5.900,00
Escort L 89 verde G R$" 4.900,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.300,00
Gol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500,00
MB 1313 truque e baú' 83 amarelo D R$ 45.000,00
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 29.000,00

C ôm ""'ra:Vel1d'é Trd,c:a ,:UF'i n'a:riC:j-á:l','

370�3113
Av. Waldemar Grubba • .laraguã âo Sul· se

Gol GIII, 4p
Gol GIII

Corsa Sedan
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Su per

Gal MI

Escort GL

Mondeo CLX

Uno EP 4p
Corsa Super
Saveiro CL

Golf GL

Astra GLS

Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS
Pálio EX

Gol 16v

Cinza

Branco

Prata

Cinza

Verde

Vermelho

Prata

Cinza

Vermelho
Prata

Branco

Azul

Cinza

Azul

Branco

Verde

Prata

"Prata

01

00

OÓ
99

99

99

98

97

96

96

96

95

95

93

93

93

97

00

FIAT Palio ED, 2p 97
Tipo, 4p, compl. 96
Tipo, 4p, -ar 95

VW GoI,4p 99
Kombi passag.mod novo 97

Passa!, compl.+Aut.. 9'5
Gol 94
ApoloGLS 91

GM Corsa, 4pcl opc. 98
Corsa 98
Corsa 97
Corsa Pick-up 95
Monza GLS, -ar 95

Omega 93
Monza 90

FORD Escort 87
Del Rey 84

RENAULT Clio, -ar 01

Branco
Branco
Bordô
Branco
Branca
Cinza
Preto

Bege
Branco
Branco
Verde
Branco
Branco
Branco
Marrom
Verde
Verde me!.

Bordô

R$ 9.700,00
R$ 9.300,00
R$ 8.000,00
R$13.200,00
R$10.900,OO
R$17.800,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$11.500,00
R$10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.800,00
R$ 9.300,00
R$11.900,00

.

R$ 5.300,00
R$ 4.000,00
R$ 2.200,00
R$ 16.500,00

" I! I • - -,,- � ... .. .

.

Av/PrefeitoWaldemar GrulJêI'374'7 ;", Jarâ'guã í"':{suf

Branco
Prata
Vermelho
Verde
Preto

Bordô
VW

Vermelho
Branco

Prata

FIAT
Verde
Verde

Preto
Bordo

Vermelho
. Bege
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G
Escort L Dourado 84 G

AV.'�RÊFEíTdWAíDEMAirGRUBA,3ào9 � BAIRRO.VIEIRÂ 2 JARAGUA 'uo.sui

Palio Fire Mod. Novo
Palio .lõDX cf a.c.
Uno Mille EP
Uno ELX, 2p
Uno ELX, 4p'
Uno 1.5

Corsa Wind 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar

Kadett Sport

Gol Special
Gol Special
Gal MI, 1.6

01
99
98
98
96

96

G

G
G
G
G
G

02

99
97

G
G

G

01
96

96
95

95
88

G
G
G

G
G
A

I,

I,
I,

91 azul

,'- 02

99

99

98

98

97

97

97

97

96

96

95

94

Twister

Gol

Siena

Escort SW

Vectra
Uno SX, 1.0
Kadett

Ranger
Pálio EDX

Pampa Ll.8
BlazerDLX

Toyota Corolla
Vectra GLS

vermelha

branco

Prata

bordô

branco

champagne
cinza

prata
grafite
branca

verde met.

grafite
verde

prata
preto
bordo

azul

Escort Verona 94

Omega GLS, 2.0 93

Parati 1.8 92

Goll.8 91

Santana

cf partida, 2Q dono

4p,16v
6 marchas, compl. -are d.h.

compl., 1.8, 16v
compl., GL, 2.0, GNV

4p, ve, te, lt, dt, aq
c/ opc,
compl.
compl.,l.0
c/ capota de fibra

completa
compl.
compl.
4p, cf opc,
completo
álcool.

l.t., d.t., A.q.

Clio 1.0, 4p, compl.

99
95
91

99
94
94
85
85
78

99
98
97
97
95
93
92
91
86

98
88
97
93
93
91
89

01

bordô
azul

branco
azul me\.
azul
prata

bege

branco

verde met.
verde met,
branco

vermelho
verde me\.
prata

chumbo
azul me\.
prata'
bordô
cinza
vermelho
cinza

prata

. ., - ..

Rua Walter M�;quardt, 1850'- Barra do, R,i,oM�iha .;OJ�ragua

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

Palio EX).1.0, 2p, l.t., d.t., v.e.
Tipo, 1.b, compl., 4p
Uno Mille, limp. desernb.,

gg: ��1.0, 2p, compl.
LOf(us
GoT S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

VW

.

vermelho

bordô

grafite met.

bordô

vermelho

azul

prata
branco

branco

bege
branco

bege

3 -0676

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
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neuocms
neste espaço!

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
S-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
D-20, compl.
Monza SLE, 4p, compl. _

Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.
Monza SLE 1.8

'

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar
Escort 1.6
Escort 1.8, 16v, 4p, compl.
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8L
F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

RENAULT

Gal 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

Kadett 94

Escort Gl, gas. 91

GolCl 91

Gol, 1.6, gasolina 91

Gol ct, 1.6, gasolina 89

Monza SLE, 1.8; compl. 87

Fusca 1300 78

Fusca 1300, gasolina 73

Blaser.. 2.5, cómpi.,
Sceriié: RT2.0·

BMW325i

D-20

I'

SeJa parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!

Gol16V 4p
Corsa, v.e.;t.e.
Corsa Sedan, 1.6

I
Gol Plus, prata
Gol
Gol

Uno,aq.:d.t.
F·l000
Chevette DL

, Corcel" 2p
D·l0, diesel
Fusca
F·350 (Toda 4000) Diesel
Corcel I

Fusca
C'10, diesel, relíquia

99

98

97

96

93

92

92

91

91

80

80

76

74

72

72

70

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$26.000,OO
R$ 4.400,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$13.000,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 9.500,00

RuaWalter Marquardt, 1250 • Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

WIL.L.IAM
UaiculOS

FONE: «n 374-1117 9975-0117
Gol Special
Gol GIII

Pampa L, 1.8
Corsa Wind, 4p
Belina L, 1.6
Uno Mille IE
Escort L, 1.6
Diplomata 4.1, gás
Uno Mille SX
Goll000i
Goll.6
Santana 1.8
Gol 1000

Branco
Branco
Verde
Branco
Prata
Vermelho
Preto
Azul
Branco
Bordô
Azul
Prata
Vermelho

02 R$ 12.500,00
00 R$ 15.500,00
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$ 9.5ÕO,OO
95 R$ 9.500,00
86 R$ 4.500,00
94 R$ 4.000,00 assumir

97 R$ 7.800,00
01 R$ 9.800,00
02 R$ 4.000,00
97 R$ 3.900,00
99 R$ 13.900,00
02 R$ 7.000,00
71 R$ 2.500,00

Fiesta CL� Branco
Falcon Prata
YBR 125 cf partida Prata
XR200R Branco
Saveiro 1.6 gasolina, d.h. Azul
Tornado Vermelha
Fusca Branco

, .

nesocres
neste espaço!

Seja parceiro
da BV--Financeira
e faça ótimos

Gol Plus GIII Compl.
Corsa Millenium

Corsa Wagon
Scenic RT

Megane RN

Gol 16v compl.
Marea ELX

Corsa Wind

Astra GLS

Gol CL, 1.8

Ternpra 8v

Monza Classic, compl.
Buggy
Honda CBX 750 Four

Kadett I ight
Del Rey
Escort Hobby
Escort L

Preto

Prata

2001

2001

R$ 19.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 26.500,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 22.500,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 10.300,00
R$ 8.800,00
R$ 9.300,00
R$ 4.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.800,00
R$ 3.800,00
R$ 7.200,00
R$ 8.300,00

Verde 2000

Azul 2000

Branco 2000

Verde 1999

Cinza 1999

Azul 1996

Vermelho 1995

Prata 1995

Branco 1993

Azul 1993

Amarelo 1989

Fantasia 1974

Cinza 1994

Dourado 1988

Preto 1994

Prata 1993

.

"3'70ª2769 i····('
rllbb'â�i:::3i'1.. • •••�.·.çentél1árlo.:

)

, .

neuccros
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
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Imobiliária Jardim Jaraguá _Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - )araguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
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São Luis - coso semi-novo c/ área 130,00m' - suite + 02
dorm., solo, cozinho, bwc-sociol, área serviço, garagem -terreno

3BO,00m' - Vaiar: RS 65.000,00.

(enlro:oportomenlo Ed. Gardênia - c/área 10101 de 70,00m', 02
dorm., solo c/ socado, rozinho, b\\'(-soàol, área serviço, goragem-
Vaiar: RS 45.000,00.

.

19uá Esquerdo-coso em olv. (novo) c/área BO,OOm'-suile +
01 dorm., solo, cozinho, banheiro, área serviço, garagem c/
churrasqueira -Ierreno c/ 400,00m' - Vaiar: RS 65.000,00
(aceito opIo de menor valor).

Centro: ótima casa em alv, clárea
total de 50�00m2, suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com
armários sobmedida, área serviço,
dispensa, dep. empregada,
garagempi04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e jardim
- terreno cl área de H57,00m2•
(valor a combinar) - Obs: aceita
imóvel demenor valor em Jaraguá.

Ilhada Figueira: coso em alvenaria, c/150m', suite c/ closel + 2
dorm., lerreno c/ 500m'. RS 65.000,00

Vila Nova -bonilo coso em alvenaria (novo) c/ área 21 O,OOm'
suile + 02 dorm., lavabo, solo amplo, cozinho, bwc-sociol, área
serviço, área churrasqueira, piscina, garagem p/ 02 corras ·Ierreno
400,00m' - Vaiar: RS 1 BO.OOO,OO, ou concluir o combinar (oceilo
coso ou opIo olé RS 70.000,00 no negócio) - (Próx. FORUM)

(enfro:oportomenlo Ed. Dom Lourenço (novo) - com área 10101 de
135,00m', suile + 02 dorm., solo c/ socodo, cozinho, área serviço,
bwc-sociol, garagem - Valor RS 1 07.000,00.

(enlro: Ed. Riviera c/ elevador -ólimooportomenlo (semi-mobiliado)
com área de 150,OOm'-suile c/bonheiro (mobiliado) + 02dormilórios
(mobiliados), cozinho (mobiliado), bwc-sodol, área serviço amplo, solo
amplo com socodo, dep. empregado, gorogem p/ 02 corras - valor RS
105.000,00 (Obs: oceilo coso / opIo olé RS 60.000,00).

GARANTINDO BONS NEGÓCIOS

Vila Rau(Próx. UNERJJ
ótima casa em a/v. ripiscina com área de 200,00rrr, 03 dorm. + dep. empregada, sala

amp/a, cozinha, bwc-social, área serviço, garagempi02 carros, área do terreno
550,00rrr, área festa ripiscina - RS 110.000,00 (aceita automóve/).

HÁ 22 ANOS,

LANÇÁMENTOS:
BLUMENGHARDEN - casa nova s/suíte + 02 dorm. c/área de 130,00m2 - RS 7B.000,00

BEHLlNG - casa nova cl02 sUÍtes+ DI dorm. c/área de 140,00m2 - RS B5.000,00
JGUÁ ESQUERDO - casa nova t/suíte + O I dorm. clárea de BO,00m2 - RS 65.000,00

VILA NOVA - casa nova i/suíte + 02 dorm. i/piscina, área de 21 O,OOm2 - RS IBO.OOO,OO
NOVA BRASILlA - casa nova i/suíte + 02 dorm, clárea de 130, 00m2 - RS 135.000,00
SAN PIERO 1- casa nova t/suíte + 02 dorm. c/área de I 3D,00m2 - RS 140.000,00
CZERNIEWICZ -casa nova cj suíte + 02 darmo cj área de 155,00m1- RS 120.000,00

(entro:

aparlamenlo
(mobiliado) - Ed .

. Carvalho - ej IÍrea
10101 de
145,00m1, suíte +

02 dorm., dep.
empregada ej
bwe, sala ej
sacada, bwe-social,
cozinha, área

serviço, garagem· Valor: RS 95.000,00.

(enfro-ólimo sobrado c/ área 250,00m2 -suite c/banheiro e

closel + 03 quartos, 02 solos, cozinho mobiliado, bwc-sociol, área
serviço, área de feslo, piscina, garagem p/ 03 corras, lerreno C/.
400,00m2 - Vaiar: RS 170.000,00.

Centro -

apartamento
Ed_ Sehiochet·
cl área total de
180,00m1,
suíte t 02
dorm., dep.
empregada,
sala com

sacada, bwc
social, cozinha com móveis, área serviço, garagem,
salão festa e piscina. Vaiar: RS 87.000,00
(negociáveis),

Vila Novo: Excelenle sobrado com área de 250,00m'-suile c/socado
e banheiro + 02 dormilórios, solo amplo, solo jonlor, cozinha, bwc·
social, bwc-serviço, área serviço, garagem p/ 02 corras, lerreno com

.

400,00m' - valor RS 1 BO.OOO,OO ou locação RS 900,00.

LOCACÃO:

Amizade: coso em olv. c/ área 160,00m'- 03 dorm. + solo,
cozinho, 02 banheiros, área serviço, garagem (Iodo em piso
cerômico) ·Ierreno 650,00m'- Vaiar: RS 45.000,00 (oceilo
oulomóvel ou cominhão no negócio).

- Centro:
Residencial

Talismã
apartamento

com 80,00m1
suítet 01
donnitário.

RS80.000,00;
apartamento

com 135,00m1 suíte + 02 dorm. RS
135.000,00

(entro-ólimo coso em uma localização privilegiado próx. Duas
Rodos Induslriol- com área de 300,00m', suile + 05 dorm.,
03 solos, 04 banheiros, cozinho com armários, área serviço,
dep. empregado, gologem p/ 02 corras, área de feslo c/
churrasqueira -Ierreno 700,00m' - valor o combinar - ocerro
imóveis em Florianópolis.

80ependi - ótimo casa em alv. c/ área 91,00m' - suite + 02
dorm., sala, cozinho, banheiro, área serviro, terreno c/580,OOm'
+ área de festa de lO,OOm' (com churrasqueira, banheiro, dep.
empregada), uma bonitapiscina· Vaiar: RS 160.000,00.
Obs: ocerro oporlomenlo no cenlro olé RS 100.000,00 no negocio.

Ilha do Fiqueira: ólimo sobrado (semi-novai cf éree 320,OOm' -suil.
mobiliado + 02 quorlOl, sola ampla mobiliada, cozinha mobiliada, b.c·
social, área serviço, dep. empregado, área de feslo, garagem pi 02
cerres, pise superior cf ólimo solão . terreno cf 364,00m' - Vaiar: RS
164.000,00 ou poro locação RS 1.200,00 -local residencial.

Centro: Cobertura (duplexl - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02

dorm., dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social,
lavabo, sacada coberta cl churrasqueira, área serviço, garagem pi 02
carros - valor a combinar.
Centro: casa pi fins comerciais Rua: Domingos da Nova - RS 1.200,00.

<W®l�: �",'�y :ypbá, �; 'J':,;("
_

Y:'c\ :;;

�/f4��q��A:�timo sobr�do Cf urMs
sol.o estar)

-

solo lantor, COZinho, 02 ban
0

e

corros-R$900,OO.
...'

ILHA FIGUEIRA: Ótimo sobrado c/i�mo suíte + 02 quartos, 02 solos
amplos, côzinho mobiliado, solo mobiliado, 02

_ banheiros, órea serviço,
dep. emprepoda, área festa, garagem pi 02 carros - RS1200,00.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS
DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.
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PIÇARRA;S - vende-se, a

350mts, centro. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-5829. (proprietário)

PRAIADEGRAVATÁ-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 atê
24 parcelas, ou imóvel de menor

valor em Jaraguá do Sul,
Blumenau ou Balneário
Camboriú. Tratar: (47) 9102-

0009 c/ Santiago Creci nº

3359/SC

PRAIA DEGRAVATÁ - vende-se,
vários apartamentos, casa,
sítios ou lotes. Consulte
nossos preços e formas de

pagamentos. Tratar: (47) 342-
7171 ou (47) 9102-0009 c/
Santiago Imóveis Creci nº .

3359/SC

VENDE-5E-c/ 420m2, c/ galpão
na Rua Jo sé Mesch. R$
10.00,0,00. Tratar: 275-0069
ou 276-0605. (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, c/
540m2• R$ 23.000,00. Aceita
se carro. Tratar: 99�7 -2020
Creci 7402.

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 c/
Santiago Creci nº 3359/SC

VILA NOVA - vende-se, área de
terras de 18.000,00m2,
situado no prolongamento da
Rua 125 - Carlos Kupas, por R$
150.000,00 à vista. Aceita-se
30% de entrada e o saldo em

atê 50 prestações corrigidas
pelo CUBo Permuta-se por outros
imóveis de menor valor, ou por
veículos. Tratar: (47) 275-6363
ou (47) 9102�0009 c/ Santiago
Creci nº 3359/SC

VILA RAU - vende-se, próx.
faculdade, 420m2, área plana.
R$ 23.500,00. Tratar: 9997-
2020 Creci 7402.

BAEPENDI - aluga-se, com

aproximadamente 110,00m2,
na Rua Fritz Bartel. R$ 385,00/
mês. Tratar: 275-0051 - Creci
1989-J.

VENDE-SE -loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-5E - No Rio Molha, próx.
a gruta, a 5km do centro, c/ área
de 20.000m2, exclusivamente
p/ residencia ou lazer e

preservação, c/ toda infra

estrutura, pronta p/ construir.

r contemplado

®Caraguó
371-4000

'Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-c;ar@caragua-veiculos.com.br

R$ 43.000,00 Tratar: 370-
8563 ou (48) 9973-0064

(proprietário)

VENDE-5E - No Rio Molha, próx,
a gruta, a 5km do centro, c/ área
de 20.850m2, c/ casa, c/ suíte,
1 qto, wc social, sala, cOZ.,

escritório, telefone, parabólica,
churrasqueira, área de festa e

garagem, galpão c/ quitinete,
canil, terrenos prontos p/.
diversas possibilidades, lagoa,
nascentes, riacho, trilhas,
árvores nativas e frutíferas R$
155.000,00 Tratar: 370-8563
ou (48) 9973-0064

(proprietário)

VENDE-5E-No Rio Molha, próx.
a gruta, a 5km do centro, c/ área
de 100.000m2, com natureza

exuberante, linda pastagem,
nascentes, riachos, ranchos. R$
78.000,00. Tratar: 370-8563
ou (48) 9973-0064

(proprietário)

VENDE-SE - Na divisa de

CORREIO DO POVO 17

Palmeira com Jaraguazinho,
22km da Malwee, 80 rnorgos
de terra, nascentes, cachoeiras,
luz, c/ 17 cabeças de gado.
Tratar: 376-0264 c/ Denilson.

empregos
CONSÓRC.IO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153. (trabalho domiciliar), salário fixo
+ comissão.Tratar: 371-8153-
Consórcio União.

'O melhor

COZINHEIRO - precisa-se, de
forno e fogão, c/ experiência em
frutos do mar. Salário

compatível c/ a função. Tratar:
370-3279.

TELE-MARKETING - precisa-se
c/ experiência na área de

consórcio, c/ telefone em casa

CORRETOR - de Imóveis, procura
colocação em imobiliária ou

construtora, possui referências

Consórcio de,

Terrenos, Casas,
Apartamentos, \

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis
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SeIeção ...�----'-_.'--"--"-"'l
Empresa procura profissionais eprofessores nas áreas
de Administração, Informática e Secretariado, com
experiência mínima e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czerniewicz, n° 665 (em frente ao Hospital Mal.
Jaraguá), de 2Ra 6a-feira em horário comercial.
--_._""_ .._---_ .. _._----_.__ ._ ... _ ......--"_._

e CRECI. Tratar: 372-3922 ou

9122-4198 cl Walter.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 371-1919 de
manhã.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, tenho experiência e

referência. Tratar: 9903-9383

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 370-8441 cl
Katia.

DOMÉSTICA - ofereço-me pI
trabalhar, posso pernoitar.
Tratar: 9997-2280 cl Lurdes ou
Sébastião.

ENFERMEIRA - se oferece

pI trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-
3859.

ENTREGADOR - procura-se
serviço de tele-entrega a noite.
Tratar: 371-9187.

Cômoda Mobiscal cf sapateir�.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, costureira cl
máquina overlock, babá e

mensalista. Tratar: 370-4143.

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar; cl experiência e

referência. Tratar: 274-
8013.

veículos
CHEVETTE - vende-se, 79,
motor novo. Tratar: 9124-5547

CHEVETTE - vende-se, 86,
modelo SL, dourado. Tratar: (49)
9992-4729 ou 275-0203.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km completa + a.c.

R$ 18.30@',00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após

I Peirão de colchões Ecojlex
I Colchões a preço de Fábrica
Serão mais de 300 peças de colchões

Todos os. tamanhos e modelos

17:30min)

CORSA - vende-se, GL, 95,
1.4, compl. R$ 10.500,00 à
vista ou R$ 3.300,00 entr +

28x R$ 450,00. Tratar: 370-
1225.

MONZA-vende-se, SLE, 94, 4P.
Tratar: 9978-8012.

OMEGA - vende-se, GLS, 94,
GNV. R$ 15.500,00. Ou troca

se por vectra 97. Tratar: 9902-
1178 ou 275-2012.

SÁBADO, 28 de junho de 2003

CURSO TÉCNICO DE TRANSAÇÕESsenac -""

IMOBILIARIAS

INSCRIÇÕES
ABERTAS

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

. PROG�MAÇÃO DE CURSOS

Recrutamento e Seleção 15h 30'06 a 04/07/03 2"a6" 19h'às22h R$145,00

Televendas 15h 07 11/07/03 . 2"a6" 19hàs22h R$l30,ooou 1+1 R$68,OO

Telefonista e Recepcio�ista 14011 0SI07 a 09/12 3ªaS" 1911 às22h 1+5 R$ 120,00

Técnicas de Negociação 15h 14 a 1&'07/03 2"a6" 1911 às22h R$l30,ooou 1+1 R$68,OO

Oratória II 16h 21 a 25/07/03 2"a6" 19hàs22h15 R$l80,OOou 1+1 R$95,OO

Técnico de Transaçóes Imobiliárias 850h Junho2003 2"a6" 19hàs22h 1+19 R$170,00 .

A Arte .00 Bem Receber e Servir 15h A definir 2"a6!' 19hàs22h R$80,00

INAUGURAÇÃ01
Aproveite as Ofertas\

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373�5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao SESC - Tel: 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Assessoria no financiamento
com a CAIXA

Liberação do FGTS na

aquisição do apartamento.

• Fácil acesso I
• Privacidade . I
• Segurança

I• Quiosque com churrasqueira
• Condomínio com poucas unidades
• Condomínio com ajardinamento ·1

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

apartamento

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

o l'�'édi(): _

3 DOfm5�
��t1}/(I(ll� ��.

Sala de jogos? Sala de ginástica, Sauna cjambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,

Piscina adulio e infantil, Playground,
Ambieniee decorados e mobiliados.

TlI.blllllÇtlO tÍg/lrl quente - Churrasqueira 1/tI sacada

Opçr7o 2 vagas de garagem
Opção garagem c/iiop, Prioatioo
COl/lIllelo sistentn de segurança

: 70 meses para pagar,'
,

n$ �5.000,OO elltmtlll. ,

. ".'Ialtlo direto c/:« Coústrntor« .

,d-,"�" • � ,L�, '" ''t � ". ,.,�

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070
R.lvlaredull Deodoro da Fonseca! 912

Royal Barg Cenier. Jllraguâ do Sul- SC

CONSTR
"Iuovandc Conceitos de Vida"
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Mais Qualidade
Para o lar e para a Indústria
A TEC�OCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

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

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

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

SÃO PAULO - vende-se ou troca

se, casa de alv. cl 125m2, cl 3
pisos, por chácara em Jaraguá.
Tratar: 370-3076 ou 9991-
2356 cl Ademar. (proprietário)

bwc, churrasqueira e demais

dependências, próxima à

Marisol. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539 cl Alexandre
(proprietário)SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, cl 154m2. R$
50.000,00. Aceito terreno até
R$ 15.000,00. Tratar: 376-
2470. (proprietário)

VENDE-SE - casa cl 108m2 e

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

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

(proprietário)

VILA LALAU - Um sobrado
Comercial com 240,00m2, sendo
sala comercial com

aproximadamente 77,00m2, e

residência com 04 dormitórios e

demais dependências. R$
98.000,00. Aceita-se casa de
menor valor (R$ 60.000,00)
como parte de pagamento. Tratar:
275-0051- Creci 1989-J.

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, cl 180m2, cl 1 suíte,
2 qtos, copa, coz., cl garagem,
piso na casa toda e terreno él
550m2• R$ 55.000,00. Tratar:
273-1752 cl marco.

VENDE-SE � cl 136m2 e terreno

el 468m2, rua Joaquim
Francisco de Paula, ao lado dos
escoteiros. Tratar: 371-7571 cl
Clara. (proprietária)SÃO PAULO -troca-se, casa de

alv. el 120m2, por casa em

Jaraguá. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 el Ademar.

(proprietário)

VILA LALAU.,- vende-se, de

alvenaria, el 150m2, terreno el
561m2, com laje, 4 quartos, 2 ALUGA-SE quitinetes

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

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

mobiliadas. Tratar: 370-3561
el proprietária

BAEPENDI- aluga-se, apto com

suíte mais um dormitório e

dema is dependêne ias,
localizado na Rua Fritz Bartel.

R$ 550,00/mês. Tratar: 275-
0051 - Creei 1989-J.

DIVIDE-SE - apto no centro, pI
moças. Tratar: rua Waldemiro

Masureeh, 55 apto 1.

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto no centro. R$ 85,00.
Tratar: 372-3537 após 18hs.

PROCURA-SE - pessoas pI
dividir apto no' centro. Tratar:
275-2979.

PROCURA-SE - apto el 1 ou 2

qtos pI alugar. Tratar: 372-

3556 Juliana.

ÁGUA VERDE - vende-se, prox.
Igreja São Judas, com 371m2,
otirria localização, local alto, el
asfalto, escritura. R$
25.000,00. Tratar: 372-3922
Walter CRECI 9238.

BAEPENDI - Terreno com

11.102,OOm2, ótimo para

construção de hotel, recreativa
ou mini chácara, localizado a

1.000,00 metros do centro,
próximo a metalúrgica Trapp.
R$ 180.000,00. Tratar: 275-

0051 - Creei 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, el 520m2, lot. Casa Nova II,
de esquina. R$ 18.000,00.
Aceito carro de até 10.000,00.
Tratar: 273-0454 el Celso.'
(proprietário).

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, próx. posto cidade da
Malwee. R$ 12.000,00. Tratar:
9101-4807. (proprietário)

CENTRO - vende-se, el
edificações na Av. Marechal

Deodoro, 1650, antigo bar do

Oca, área el 1.884m2• Tratar:
370-2000 hor. comI.

LOT. SANTO ANTONIO - vende

se, de esquina, 23,5x27,5,
ponto comercial. Tratar: 371-
0695 ou 9993-0623.

SÁBADO, 28 de junho de 2003 ,

"I· Casa de alv. com 1C6���OSm2 (Nova-com estilo

Imoderno)- no lot. Campossampiero �I- 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 esquinotosfolto] Rua José

I
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• Casa de alvenaria com 100,OOm2 - Rua João Carlos

Stein, 1110- R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria 75,OOm2-0uro verde -Lote

. 243.R$ 30.000,00 + prestações.
• Sobrado de Alvenaria com 140,OOm2 , no

Campossampiero 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(620,00m2-pavimentado) R$ 27.000,00
• Lote na Rua Marcelo Barbi 420,OOm2. R$
15.000,00

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO .

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

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179 -

B371-1136

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

piscina R$ 85.000,00
'

Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - DeR. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Perlinho do mar - Ótimo Negócio, RS
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suite - Close! -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de todaAv.
Atlântica. Apenas R$180.000,00

R$10.000,00 R$110,OO-_..,
$ 18.000,00 R$ 198,00--'1

R$ 30.000,00 . R$ 330,00 .. �_...,

R$ 40.000,00 R$ 440,00_.-,

R$ 60.000,00 R$ 514,00 .___'

R$ 10�.000/00 R$ 857,00_.-,

INFORMAÇÕES:(47) 9981-3627
47 324-0346 cf Paula
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Ultimas vagas para o curso

de Linux Básico da Unerj
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I
Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado além da grande procura por parte dos alunos da
instituição e 'a necessidade de difundir o sistema operacional1ivre no meio acadêmico
como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
projeto de pesquisa do Proinpes '(Incentivo a utilização do Linux e software livre em

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abreas incrições.parao curso de Linux Básico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema

Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica do
sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistema
(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à Internet

r� através 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 emLinux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos!
Conhecimentos básicos de informática.
Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS, Windows, etc),
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um para o instrutor, projetormultimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores com a Internet.
O investimento será de R$ 95,00 por aluno.

rnrormações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

www.sc.senai.br
(47) 372 9500

SENAI
JARAGUÁ 00 SUL

urso da sua Ida!

Serviço de tira-dúvidas on-Iine via telefone ou e-mail das 8h
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das Oah às

17h 30 mino

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I: pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

/i,� ..U:>41"-� 1->l'
Cursos e Treinamentos

Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartlr das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

colaboradores até a escola.O IMET vai até você.
Fast Help

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você
liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade e só ligar,

Você pode adquirir quantas horas você quiser:
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OMEGA-vende-se, CO, 94, azul
meto R$ 13.700,00. Tratar:
9903-9595.

OPALA - vende-se, 81/88, aro
15, branco. Troca-se por moto.
Tratar: 9111-5630.

S-10 - vende-se, 97, cabine

dupla, GNV. R$ 27.000,00.
Tratar: 371-6898.

FIAT PREMIUM - vende-se, 871
88. R$ 3.500,00. Tratar: 276-
1007 cl Alexandre.

MAREA - vende-se, 99, 2.0,
20v, compl., 63.000km, azul.
R$ 14.000,00 + 20x R$
482,00 consórcio ou R$
19.000,00 à vista. Tratar:
9103-0077 ou 372'1642.

PALIO - vende-se, 97. R$
10.boo,00 ou R$ 2.000,00 +

36x R$ 403,00. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

PALIO - vende-se, Young, 01,
bordô, cl d.t., I.t., a.q. e a.t. R$
8.000,00 + 23x R$ 400,00.
Tratar: 276-0605 ou 275-
0069. '

PALIO -vende-se, EX, 99, cinza
met., v.e., t.e. R$ 12.500,00.

Tratar: 372-6650 ou 372-0924
a noite cl Ivan

PALIO - vende-se ou troca-se,
02/03, 4p e demais opc.
Tratar: 9133-0803.

TEMPRA - vende-se, 96, 8v. R$
11.000,00. Tratar: 376-010.

UNO - vende-se, LX, 95, 4p,
branco. R$ 8.500,00. Tratar:
275-3809.

UNO - vende-se, Smart, 01, 4p.
R$ 8.500,00 +12x R$ 433,00.
Tratar: 9101-4807.

U,NO - vende-se, 93, 4p,
película. R$ 6.800,00. Tratar:
370-3279.

BEllNA - vende-se, LOO, 84,
prata. R$ 2.300,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 hor.
comI.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
1.0, gasolina, cinza, licenciado
2003. R$ 6.300,00.
Tratar:372-3922

ESCORT - vende-se, 84, motor
seminovo. R$ 1.600,00 + 12x

R$ 164,00. Tratar: 9134-7950.

ESCORT - vWlde-se, XR3, 93,
compl. Tratar: 9978-8012 cl
Vilson.

Promoções

ESCORT - vende-se Hobby, 94,
1.0, licenciado até 06;04,
cinza. R$6.300,00 Tratar: 372-
3922

F-3S0 - vende-se, carroceria,
motor mercedes. R$ 7.000,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comi.

F-1000 - vende-se, diesel. R$
13.000,00. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

FIESTA - vende-se, Street, 4p,
preto, 02. R$ 14.500,00.
Tratar: 9957-9387.

FIESTA - vende-se, 98, 4p. R$
10.500,00. Tratar: 472-0636
ou 425-8148 cl Ojalma

SÁBADO, 28 de junho de 2003,

GOl-vende-se, GTS, 92, compl.
Troco por carro financiado.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

GOL - vende-se, Special, 01,
branco. R$ 12.000,00. Tratar:
370-4810 cl Amarildo a tard,e.
GOL - vende-se, Special, 01,
vermelho, vidros, verdes, som.
R$ 12.600,00. Tratar: 370-
4810

GOL - vende-se, 80, verde met.,
aro 14, vidros verdes, gasolina,
motor BX,. R$ 2.100,00.
TrataR: 376-3398.

GOL - vende-se, 96, 1.0. R$

C 100 Biz KS a partir de

65,Z!
Seu Auto a partir de

I 62'm!!

Imperdíveis
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, "2 140 - Centro - Jaraguá do Sul C,

BRASILlA - vende-se, 77,
antiga. R$ 1.800,00, Aceito
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

FUSCA-vende-se, 75, bege. R$
2.400,00. Tratar: 276-3478 ou

9112-9177 cl Justino.

FUSCA - vende-se, 80, 1300L,
branco, cl película, R$
2.500,00. Tratar: 9113-5389

cl Rose

FUSCA - vende-se, 80. R$
2.40'0,00. Tratar: 371-0695 ou

9993-0623

Parceria. Quem ganha é vocé!

( 371-7311 J

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

9.500,00. Tratar: 9997-5557.

GOL - vende-se, 96, 1.8, d.h.,
cornpl, R$ 11.300,00. Tratar:
9118-1071.

PASSAT - vende-se, de mão,
automático, 4p, compl. R$
18.000,00 ou R$ 5.400,00
+36x. Tratar: 9123-7355 ou

370-3574 cl Waldir

PASSAT - vende-se, 82. R$
2,800,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 hor.
comI.

SANTANA - vende-se, GLS, 2.0,
88, compl., 4p, R$ 6.500,00.
Tratar: 376-2554 ou 9123-
7713 cl Marcos.

1lI.ISI'�'
CB-500 Prata 1998

Falcon Prata 2001

Sahara Roxa 19

Prata 1989

CG 125 Branca 1985
...a....�........�

CG I 25 Branca 1983

_�iíKâ""_"
Biz KS Vermelha 1.999
",*

cn

oe( ,

>0 ,Tita,n,KSE Ver,de �__.,...._.
Z

(371-1970)
Faça consórcio de Moto Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado.
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R$ 7,70
R$ 7,70'
R$ 7,70
R$ 7,70

Bosch.

Bosch

Bosch

Flap disco 4.1/2" �rão 40

F/ap disco 4.1/2" Grão 60

Flap disco 4;1/2" Grão 80

FER'RAM'ENTAS
Bc MÁQUINAS F/ap disco 4.1/2" Grão 120 Bosch

R$16,B5
R$16,85
R$16,85
R$16,85

Bosch

Bosch

Bosch�
Bosch

Flap disco 7" Grão 40

Flap disco 7" Grão 60

I Flap disco 7" Grão 80

Flap disco 7" Grão 120
Rua Walter Marquardt, 590 (próximo 'Posto Mime)

0164 ou 275-6179 cf Vailati MB 1618 - vende-se, 91, no

chassi. R$ 50.000,00. Tratar:
F-350 - vende-se, motor 1111, . 370-0164

.

diesel. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

30.000,00. Aceita-se carro de
.

menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cf
Santiago.

Especializado em

estofamento
automobilístico
em couro e

tecido

BESTA - vende-se, Kia, 97.
Tratar: 370-7774 ou 9973-
5449.

F-400 - vende-se, 90,
carroceria, MWM. Tratar: 9979-
1437.,

PEUGEOT - vende-se, 405 GRI,
96, compl. Tratar: 372-0560. F-600 - vende-se, 75,

carroceria, motor 1113. R$
VW 8.105 - vende-se, 00,

10.500,00. Tr�tar: 370-0164 '

chassi. Tratar: 9979-1437 ..

'.

CITROEN JUMPER - vende-se,
15 lugares cf serviço. Tratar:
371-0316 ou 9133c5019.

RENAULT 19 - vende-se, 98,
1.8. 4p, cornpl., cf rodas liga.
R$ 15.000,00. Tratar: 275-

3809.
MB 608 - vende-se, 78,
carroceria de madeira. R$
18.500,00. Tratar: 9981-4378.

vw 8140 - vende-se, cf baú,
95. R$ 38.000,00. Tratar: 370-
0164.

CLIO -vende-se, Hatch, 00,1.6
RT, prata, airBag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pf crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratare 370-8928.

SANTANA - vende-se, CD, 4p,
compl. R$ 4.200,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242

.

ou

9133-9510 hor. comI.

MB 708 - vende-se, 88, chassi.
Tratar: 9979-1437.

vw 16220 - vende-se, truck,
baú novo, 97, turbinado,
interculado, reduzido.' R$
65.000,00. Tratar: 37119-87
ou 275-0777 ou 917-5639 cf
Olimpo.

CAMINHÃO 1513 - vende-se,
79, cf carroceria, reformado.
R$ 35.000,00. Tratar: 370-

MB 1513 - vende-se, 79,
reformado. R$ 26.000,00.
Tratar: 370-0164

SAVEIRO - vende-se, G2, 00,
branca, compl., GNV. R$
19.000,00. Tratar: 9131-0130.

SANTANA - vende-se, 86, CD.
; R$ 3.700,00. Tratar: 370-6188
cj Sidnei..

L-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$

CO.l1s6rciiO Urdlo, 2.5 a,nos..

V.mos �omemsrar Juntssl1ss_,ie
g:WilJO sup,e_rr .espeehlil .•. ..Y.,.�.""��",,,�,,,,,,�,,.,,,��,",,""�.-."'V�"�"'"�,�"''' .. �,,,,',,�,,"" .....,.�, .. "..

..'''.,,�
i

��,g���;t�rii,��@�,5!�g.��...9�.fiF!�� •.�:�.��,��,,:�nºº�..e�������j��;E.m���f!,�l
.

As&amb*O d�Coodltlicãúd� (},
����--��--���--�----

Da. Hora LOca'1

Liguejá I 3'7''1" 8'··1·····5'"3'
.

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

:é
:

._ -: ,•.........•,' ..
:...••.•....,

,

',..' •...,., c",.
_'
..

' /" .;.; "

..

'

.

CO.M.OReIO UNIÃO
R:u.a _. �an.._.o Ayro....,.,SO ..la,,_ ara á dO .:••
o ( Pr6xllno· ao cad.c:» Lu.� J "••nlo, )'
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Astra GLS, 2p
vectra GLS
Vectra GLS
Blazer DLX Diesel
Monza GL 4p
Monza SL/E, 2p,
Monza SL/E 4p
Monza SL/E 2p
Corsa 1.0 2p

Gol Turbo 4p
Gol LO, 16v, 4p
Gal MI, 1.0
Gol CL, 1.6
Gol CL 1.6
Santana GLS 2p
Voyage CL 1.6
89
Fusca 1300

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

Ranger 4p diesel

Pampa 1.6, capota

Fone: (47)
370-8622

00 Versailles 2p 92

99 Verona 4p 95
95 Escort XR 3 89
98 Escort 1.6 L 87

95 Escort Zetec 4p 97
93 Escort Hobby 95
92 Escort Hobby 94

90
97 Palio 1.0, 4p 98

Palio 1.0, 2p 99

01 Palio 1.6 4p 97

99 Florfno Furgão
98 99

89 Uno 1.0, 4p 96
87 Tempra 4p 95

92
Besta GS 01

Peugeot 106 99

74 Audi A-31.8 98

Pagero vs 95
97 Suzuki 1.0 2p 94

95 Jeep JPX Diesel 95
95 Mazda Cabo Dupl. 94

03 CB 400 II 82

93 Maverick . 75
Ford "A" 29

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 cj Ilson.

BIZ - vende-se, Cl00, 01, preta.
R$ 3.500,00. Tratar: 9901-
3809.

BIZ - vende-se, 00, preta, com
partida elétrica. R$ 3.600,00.
Tratar: 371-2850 horário de

almoço

CG TITAN - vende-se, 98, verde.
R$ 10.500,00. Tratar: 472-
0636 ou 425-8148 cj Djalma

DARLEE - vende-se, 96. R$
2.500,00. Tratar: 371-2800 cj
Jonas.

.

XLX - vende-se, 90, branca. R$
2.300,00. Tratar: 276-3066 ou

370-0730 ou 9113-6532 c./
Carlos.

APARELHO CD - vende-se,
Pionner, cj c'ôntrole, módulo
de potência de 1.800w e 1

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES ,COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.:
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

SÁBADO, 28 de junho de 2003

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado I

e maleta c/ segredo -

R$ 950,00
Marca: 18/10

EDELSTAHL ROSTFREllSBSl

OIGTCAR
(47) 371-4142

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

Contamos ainda com serviço de fransRlissão,
motor, direção hidráulica, freios e susperição.

Especializada: GM • FIAT • VW • FORD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi
(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguá do Sul

SERViÇOS COM GARANTIA

a 370-5999

Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

par de alto falantes 69.
Tratar: 9111-5630.

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado de R$
4.565,00. R$ 1.000,00 entro
+ 46x R$ 122,00. Tratar:
371-3040 ou 9965-9920 cj
Orli

RODAS - vende-se.Tô. bino,
igual Audi A3, pneus P700,
novos. Tratar: 9121-7967 c/
Junior.

SOM - vende-se, automotivo,
.

1 aparelho de Cd, cj controle
e frente descartável, 2 pares
de 69.bravox, 2 pares de
corneta Hinor, 2 sub 12

Consórcio

JRegata
'J1UÍi��te o-�'"

PEÇAS • ACESSÓRIOS • OFICINA

TABELA DE USADOS

COMPRA·VENDA· TROCA - FINANCIA· CONSÓRCIO

C 100 BIS KS 01101 PRATA

SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA

CO 125 TlTAN KS OKM AZUL

INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 01101 AZUL
CO 125 TITAN KS 01/01 PRATA
CO 125 TITAN KS 00/00 VERDE

CO 125 TITAN KS 02/02 VERMELHA

CO 125 TODAY 90/90 VERMELHA
YBR 125 K· 0l/02 PRATA
CBR450 SR 89/89 BRANCAlAZUL

.

CBX 250 TWISTER . 02/02 VERMELHA
XLR 125 KS 01/01 PRETA

NX4FALCON 01/01 PRATA

VlRAG0250 96/96 BORDO

VIRAOO 250 98/98 PRETA

Motos Novas e,Us
Entrada e

..Sél'
em até 36x Fix

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço
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PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO AUTONOMO

EM TEMPO PARCIAL

OU INTEGRAL.

REQ.: 2º GRAU/TELEFONE
TRATAR: 275-3:1.22
ou 9955-9782

9997-2280 falar cl Lurdes ou

Sebastião.
da moda, no novo calçadão.
Tratar: 9133-0803.

Tratar: 376-2100 cl Angela.
MB 1620 - ano 98, revisado c/ garantia. R$ 4.571,00
entro + presto R$ 746,00 AC usado N/C
MB 1418 - ano 95, revisado c/ garantia. 1<$ 3.800,00
entro + presto R$' 62'1100 AC usado N/C

\

MB 1935 - cavalo ou completa, revisado c/ garantia. R$
4.950,00 entro + presto R$ 808,00 AC usado N/C
Scania 113-320 - ano 95, cavalo ou completa, revisado

c/ garantia, R$ 5.700,00 entro + presto R$ 930,00 AC

troca N/C

PROCURA-5E - alguém pI fazer
transporte de uma pessoa até
o Darci Vargas de Joinville.
Tratar: 273-0675.

MÁQUINA - aluga-se. Tratar:
370-6110.

FREEZER - vende-se, 1801ts.

Tratar: 371-8040.

MÁQUINA vende-se,
interloque. Tratar: 370-3561

GELADEIRA - vende-se,
Brastemp, Frostfree. R$
400,00. Tratar: 372-0744 cl
Vanda.

SERRA MAKITA - vende-se, 3
serras o/ madeira, disco de
cortar piso, disco de cortar ferro,
cl 1 ano de uso. R$ 250,00.
Tratar: 273-0241 cl Altair.

MÁQUINA - vende-se, pI jeans.
Tratar: 370-3561.Tratar: (Oxx31) 3292-7786.

IMPRESSORA -. vende-se,
Bematec, fiscal pI restaurante
ou lanchonete. Tratar: 376-
1481.

de cocker. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli
MÁQUINA-compr&se, de moer
carne, elétrica, pequena. Tratar:
371-3393 cl Marlene

BOA NOTíCIA TALHADEIRA - vende-se, nova,
cl nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

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 financiamosveículos.

Rua João Planischeck, 293, s/6.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli
poleg. Endurence, 12k bravox

em 2 mód. Digital de 1200

RMS Roadstar cl 1 mód.

500w ornideron. Tratar:
9975-6902 cl Wagner.

MINI MERCADO - vende-se,
compl. c/ retirar do local. R$
20.000,00. Tratar: 9121-3921.

INSTRUMENTO MUSICAL -

compra-se bateria usada. Tratar:
376-1933

TECLADO - vende-se, eletrônico
Yamaha, PSR 270, seminovo,
cl manual, pedestal e fone.
Tratar: 275-2663.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tratar: 370-8969 cl
Renilda

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos' de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

LAVAlOUÇA-vende-se, Enxuta,
pI 6 pessoas. R4 250,OQ.
Tratar: 371-0196. TECLADO - vende-se, Cassio,

CPK 200, compl., bem
conservado. Tratar: 376<).024

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751

lOJA - vende-se, de confecções,
montada, c/ clientela e fichário,
no centro. R$ 55.000,00.
Tratar: 9974-8468 ou 370-
1657

MÓVEIS - vende-se, pI montar
loja de roupas. Tratar: 372-
3139.

TíTULO ACARAí - vende-se. R$
100,00. Tratar: 371-1495 cl
Darci.

CACHORRO - vende-se, filhote
de cocker, macho. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751

acompanhantes
PRECISA-SE - de pessoas que
tenham carro e queiram dividir
o custo combustível do trajeto
cerrtrc /Malwee e vice-versa.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
R$ 250,00. Tratar: 9902-0732
cl Junior.

(

lOJA - vende-se, feminina na

Marechal Deodoro da Fonseca.
Tratar: 372-3139.

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset, c/3 meses. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751

LOJA - vende-se, de confecção,
clientela formada. Barra do Rio
Molha. R$ 55.000,00. Tratar:
9974-8468 ou 9109-6201.

CAIXA D'ÁGUA - vende-se, de
10.000Its. R$ 1.100,00.
Tratar: 276-0511 a noite.Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!! CAMA - vende-se, bicama,
marfim, cl baú, seminova. R$
250,00. Tratar: 9117-5839 ou

370-8986.

lOJA - vende-se, de moda, rua
Reinaldo Rau 572, sala 7, ao

lado lab. Fleming. R$
12.000,OO.'Trtar: 371-0167 ou

376-3683 ou 9957-1300.
CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
pi imóvel, de R$ 50.000,00.
Tratar: 9975-6231,c/ Juarez.

LOJA - vende-se, de acessórios

CAVALO - vende-se, manga
larga, paulistà. Tratar; 273-
6242 ou 9133-9510 hor. comI.

CELULAR - vende-se, Motorolla .

C331, 2 meses de uso. R$
320,00. Tratar: 376-0010

CELULAR - vende-se, DM150 da
LG. R$ 170,00. Tratar: 9117-
5839 ou 370-8986.

A PODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS

CELULAR - vende-se, Nokia

5125, ótimo estado. R$
160,00. Tratar: 9905-2102

COMPRA-SE - equipamentos e
móveis pI Clínica de

Fisioterapia. Tratar: 275-1631
cl Teima após às 15hs.

preparou uma

promoção especial
para você que quer ser um

profissional liberal.
Fazendo a sua inscrição at
o dia 11 de julho,
você terá um desconto de
no valor da matricula.

E mais, trazendo
este anúncio você terá
direito a apostila
inteiramente grátis.

CONSÓRCIO - vende-se, União,
carta de crédito, não

contemplada. Tratar: 274-8364
cl Claudemiridiversos CORTADEI RA - vende-se,
elétrica, nova, pI tecfdo. Tratar:
370-356'1.APARELHO - vende-se, receptor

de parabólica, manual. Tratar:
371-1919 de manha. .

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

ESTOQUE - vende-se, de loja de

calçados, cl clientela formada

p! se estabelecer no mesmo

local. Tratar: 371-7636.

BICICLETA vende-se,
ergométrica, .semlnova. R$
150,00. Tratar: 372-0203 cl
Marlene.

AQUÁRIO - vende-se, grande,
1,OOx0,40x0,40 cf aparelhos
de oxigênio, filtro e 12 peixes.
Tratar: 370-3076 ou 9991-
2356 cf Ademar.

FlLMADORA-vende-se, NC. R$
650,00. Tratar: 372-0663.

BOX - vende-se, 1,40x2,OO,
novo. Tratar: 372-3752 c/
Rosiana ou Vilson após 18hs.

AR CONDICIONADO - vende-se,

7,500btuls, cf nota, quente e

frio, consul. R$ 600,00. Tratar:
9113-5389 pf Rose.

FilMADORA - vende-se,
portátil, Panasonlc. Tratar: 372-
3752 cl Vilson após18hs.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher nº 1. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cf Noeli

Av. PrefeitoWaldemar Grubba,2474 • Fone 275· 2481FOGÃO A lENHA - compra-se,
usado. Paga-se a vista. Tratar:CACHORRO - vende-se, filhotede

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Fone: 370-2764 i
iCeI.: 9104-2070/9957-6099:
!�V"VI,ol<i�,r""",uI>,�,,,4,4,Il6,,!T.""""'�""S<:��,

TíTULO CANDEIAS - vende-se.
Tratar: 376-1595.

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, manequim 38. R$
100,00. Tratar: 371·0796

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, c/bordados, bordô. R$
130,00. Tratar: 275-0405.

VíDEO lOCADORA - vende-se,
na rua Maria Umbelina da silva.
R$ 22.000,00. Tratar: 371-
2525 ou 275·0945.

VlDEOCASSETE-vende-se, Sharp,
stereo. Tratar: 9995-9007.

VIDEÔCASSETE - vende-se, c/
4 anos de uso. R$ 140,00.
Tratar: 273·0601.

VIDEOGAME - vende-se, super
nintendo, seminovo, c/ 5
fitas. R$ 150,00. Tratar: 273·
0601.

VIDEOGAME- vende-se, Dream
Cast, c/ 2 controles, 20jogos,
1 memory eard VMU + 1 rambol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 375-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 controles, 10 cds,
1 memory eard. R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, e/lO cds, 2

controles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar:
376·2206.

VIDEO lOCADORA - vende-se,
rua Maria Humbelina da Silva.

R$ 22.00(}�00. Tratar: 371-
2525 ou 275-0945.

• PLAYSTATION 2

'xaox
• PLAYSTATION aNE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64,
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CU8E

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o número de grãos de arroz
correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de arroz, completando
novamente com 'h copo de água.
Quinta-teira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz, completando

. novamente com 'h copo de água. Sexta-feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com
os grãos de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a

simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece D.P.

SIMPATIA PARA EMAGRECER ,

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o número de grãos de arroz

correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de arroz, completando
novamente com 'h copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz, completando
novamente com 'h copo de água. Sexta-feira pelamanhã em jejum beba a água desta vez com
os grãos de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a

simpatia é infalível. PUblique na mesma semana.

Agradece I.F.

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro-dele o número de grãos de arroz

correspondente aos qpílos que deseja perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos dearroz, oompletando
novamente com 'h copo de água,
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz, completando
novamente com 'h copo de água. Sexta-feira pelamanhã em jejum beba a água desta vez com
os grãos de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a

simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Aliradece I.M.

EDITAL N!! 24.306 DE 24-06-2003

LEANDRO BITNER E EDIVANE TERESINHA

BRANDÃO
v

ALUGUEL DE TRAJES

o SÁBADO, 28 de junho de 200

li 371-3349

I
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do

Registro Civil do 1!! Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que

compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os segui·ntes:

EDITAL N!! 24.301

JACIR DA SILVA OU JOSÉLlA DO ROSARIO DA

COSTA

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Pinhão,
Paraná domiciliado e residente na Rua Paulo Freire, 882,
São Luis, nesta cidade, filho de Maria Ollvlada Silva

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Pinhão,
Paraná, domiciliada e residente na Loc. Nova

Divinéia,Faxinal do Céu, Pinhão, Paraná, filha de Beni

da Costa e Lindair Aparecida Silva Costa

EDITAL N!! 24.302

FAB�ICIO LUCCA BELlNAZO E SONIA JAQUELlNE
DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Santa

Maria, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em

Arroio Grande, Santa Maria, Rio Grande do Sul, filho de .

Fábio Belinazo e Iva Maria Lucca Belinazo o

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Júlio
de Castilho, Rlo Grande do Sul, domiciliada e residente

na Av. Waldemar Grubba, 2727, apto.05, filha de Adão

Dias da Silva e Maria Doracy da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de São Bento
do Sul, neste Estado, domiciliado e residente na Av.

Ornith Bollmann, São Bento do su filho de Isidoro Bítner

e Maria do Rosario Bitner.

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de

Barracão, Paraná, domiciliada e residente na Rua

Camilo Picolli, 100, nesta cidade, filha de João Fidelis

Brandão e Claudete de Moura Brandão.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será

afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL

PLANET GA.MiE
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUQAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376..2206

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 Titulas contra:

ADILSON JULIANO THILLES • RUA INrENDENTE ERNESTO BLUNK, 180-
CORUPÃ;
AGENOR GLOWASKY FACHINI· RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA 1240· NOVA
BR - NESTA;
AMILTON FRITZKE M.E· R.PASTO ALBERTO SCHNEIDER 1200 - NESTA;
ANA MARIA TEXTIL LTDA, ESTR RIO MOLHA S/NR CX P 312 - NESTA;
ANGELO PIAZERA JUNIOR· R FELIPE SCHMIDT 249 - NESTA;
ANTONIO NILZEN DE OLIVEIRA - RUA CARLA RUBIA DROSSE 53 VILA RAU
NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOS LTDA - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1461-
NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOS LTDAME - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1461 �
- NESTA;
C M FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA· RUA BERNARDO DORNBUSCH, 540
- NESTA;
CARLOS EDUARDO MAFRA - RUA MIGUEL LENNERT 134 - CORUPÃ;
CLAUDETE M. DA COSTA· ME· RUA ROBERTO ZIEMANN, - NESTA;
CRISTIANE VEGINI - HERMANN SCHULZ 169 APTO 402 - NESTA;
CURSO COLEGIO ENERGIA - RUA MARECHAL DEODORO 1589 - NESTA;
DIRLENE MARIZA HESS· RUA JOAO PLANINSCHEK, S/N - NESTA;
HUMBERTO IND COM E REPRESENTACOES LTDA - R ALBANO FACHINI SN

NESTA;
IND COM ARTIGOS SORVETES LTDA· R 387 NR 64 - NESTA;
IND E COM TECPAN LTDA - RUA ALMA VOGT BAGGENTOSS 170 BLOCO -

NESTA;
INDUSTRIA E COMERCIO TECPAN LTDA, R BERNARDO DORNBUSCH 180 ex?
3 - NESTA;
IVO ADAO MOREIRA· R 14 DE ABRIL 184 ",SCHROEDER;
IVO KALFELS - RUA ERVINO RUX CX POS 1122 - NESTA;
IVO KARCHMARSKY - RUA ROBERTO SEI DEL 93 - CORUPÃ;
JANESSA ALINE MEURA - VI,RGILlO MORETTI, 85 - NESTA;
JARAGUA TELECOMUNICA OES LTDA-ME - RUA BERNARDO DORNBUSCH

590-NESTA;
JEISON ANDERSON TIEGS - RUA HORACIO RUBINI30 - NESTA;
JEISON ANDERSON TIE�S - RUA HORACI.O RUBINI30 - NESTA;
JUSSARA ANITA KARSTEN E GERALDO KARSTEN - RUA JOAO DOWBRAWA

253-NESTA;
L.A.KRUG - RUA ANTONIO HEIL 185 KM 30 SALA 02 - NESTA;
LAERTI PAULI - JOSE THEODORO RIBEIR03830 - NESTA;
LUCINEIDE LOPES C BRAGA - RUA MARAJO, 104 - NESTA;
LUCINEIDE LOPES C BRAGA - RUA MARAJO,104 - NESTA;

,

LUCINEIDE LOPES DE C BRAGA - RUA MARAJO 104 - NESTA;
MARCI JAREMCZUK TAUFENBACH - R VALMOR ZONTA,161 CENTENARIO

-NESTA;
.

MARCI JAREMCZUK TAUFENBACH - R VALMOR ZONTA, 161 CENTENARIO

-NESTA;
MARCIO MANINI LOPES· VICTOR ROSEMBERG 843 - NESTA;
MARIA APARECIDA ANDRE - RUA NEREU RAMOS 100 - NESTA;
MARIA APARECIDA DA FLORHR - NESTA;
METALURGICA DECKER LT�A - RUA DA MANOEL FRANCISCO DA COSTA

601-NESTA; ,

MEXITEL COM CONSERTOS TELEFONES LTDA - R.MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO 103 - NESTA;
MEXITEL COM CONSERTOS TELEFONES LTDA - RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO 103 - NESTA;
MOLDEFER MOLDES E FERRAMENTAS LTDA - RUA JOAO J. AIROSO 3399-

NESTA;
NAIGLES BATTISTI - RUA EXP CABO HARRY HADLlCH 358'APT 202 - NESTA;
NASPACK COM. REPRES LTDA - R JOAO JANUARIO AYROSO, 2700 - NESTA;
OTONIEL�LVES DELGADO - RUA JOSE PICOLLI 511- NESTA;
POST0416 LTDA-SC 416 KM 17,3-NESTA;
PRO IMAGEM ESTUDIO GRAFlCO LTDA - RUA EMILIO BEHLlNG 100 - NESTA;
RADTKE ESOUZA IND DE MOVEIS LTDA- RUA VALDIR JOSE MANFRINI633
-NESTA;
ROGER CARGO LTDA - RUA OLIVIO DOMINGOS BRUGNAGO 481 � NESTA;
ROGERIO RAMOS DOS ÁNJOS / SERLI FERREIRA DOS ANJOS - RUA HORACIO
RUBINI 30 - NESTA; .

ROGERIO RAMOS DOS ANJOS / SERLI FERREIRA DOS ANJOS - RUA HORACIO
-RUBINI30 - NESTA;
ROSALlA RAHN WUDTKE - RUA GUNTHER WILLE S/N - NESTA;
SOUTH MARKET COM AG IMp EXP LTDA - RUAWALTER MARQUARDT S/NR
-NESTA;
SOUTH MARKETCOM AG IMP EXPLTDA- RUAWALTER MARQUARDTS/NR
-NESTA;
TANIA MARA LENZI· RUA BARAO DO RIO BRANCO 242 - NESTA;
VERA ZAPATTA - RUA BARAO DO RIO BRANCO 760 CENTO APTO.801-

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados oU

se recusaram. a aceitar a devida intimação, faz por in'
terrnédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,

nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,

ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Sul)stituto

!
•
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ERRATA

Na edição de quinta-feira colocamos a autora do
desenho da logomarca do Projeto União Solidária do
Sesc, a estudante Rafaela Cristina Alves, com aluna
do Colégio pioneiro. Rafaela é aluna do Colégio Luis
Gonzaga Ayroso. Mil perdões.

GERAL CORREIO DO POVO 7

LlSAÚDE: HOSPITAIS REALIZAM CURSOS DE GESTANTES E PROJETOS PARA MELHORAR A AUTO ESTIMA DA MÃE

Cursos orientam sobre as

mudanças do corpo na gravidez
]ARAGUÁ DO SUL -

Durante a gJ;avidez muitas
mudanças ocorrem não só

no corpo, como no com

portamento da mulher.

Questionamentos, insegu
ranças e medos, povoam
a cabeça da futura mamãe.

Pensando nesse turbilhão

de dúvidas que ocorrem

durante os nove meses da

gestação, o hospitalJaraguá
lança no mês de julho mais

uma edição do curso de

gestantes. Intitulado "Cur
so de Gestante e Pais

Grávidos" quer ajudar a

esclarecer e orientar os pais
e outros parentes que por
ventura poderão conviver

com o bebê. "Queremos

Com o Consórcio e a

Imobiliária Séculus você pode realizar seu sonho.

O Consórcio d� Imóveis Adeltlilár é a melhor opção para você adquirir
o crédito que precisa, dando adeus ao aluguel e comprando o seu imóvel,

10 a hnobiliaria Séculus tem toda a infra-estrutura para oferecer as melhores

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

�
�

E�PRE:t:MDlME�TOSI�.OBlliARIOS c..

(47) 371 8814

Venho .'

. r� � �
,conhece ...

ADEMlll\.R
consórcio de imóveis

Cesar Junkes

Andréa e Hilário: Orientação as gestantes do Hospital Jaraguá

que o pai participe, pois
existem muitas dúvidas

.

que precisam ser sanadas",
esclarece a enfermeira e

coordenadora do progra
ma Andréa Kist.

Nessecurso que é gra
tuito, pode-se tirar 'as dú
vidas e compartilhar infor
mações. E ter a orientação
sobre o aleitamento ma

terno, imprescindível para
a saúde do bebê. O curso

que dar ênfase também às

vantagens da futura ma

mãe realizar o parto nor

mal, evitando a cesariana

desnecessária.
As inscrições podem

ser feitas no hospital até o

dia 04 de julho. O curso

acontece de 07 a 18 de ju
lho, sempre às 19 horas na
sala de treinamento do

hospital Jaraguá. Os temas
discutiçlos vão além das

questões biológicas. ''Aca
tando as sugestões das
mamães estaremos trazen

do profissionais para falar
também sobre sexualida

de, saúde bucal, sobre suc

ção e a fala do recém nas

cido, nutrição, mudanças
na pele, atividades físicas,

além claro, de dar a opor
tunidade das futuras ma-

'

mães conhecerem a mater

nidade, o método de

anestesia, tipos de partos e

haverá também sorteio de

brindes", conta Hilário

Dalmann, diretor adminis
trativo da entidade.

Ocorre por mês no

Hospital Jaraguá· cerca de

120 nascimentos, sendo

que menos de 30% são ci

rurgias de cesariana. A ins

tituição foi credenciada em
2001 pelo Unicef e Minis
tério da Saúde como Hos

pital Amigo da Criança.
Para tanto, obedece uma

série de critérios, dentre elas

a' de manter um nível bai

xo de cesarianas e de reali

zar acompanhamento com
a mamãe dentro e fora do

hospital. "Queremos que
tanto a mãe quanto o pai
da criança sinta-se bem e

familiarizado com o hos

pital, por isso é importante
esse acompanhamento an

tes do nascimento", finali
za Andréa. Além de pos
suir a únicaUnidade de Tra
tamento Intensiva Infantil e

Neo-Natal na região, a ins
tituição dispõe ainda de
uma unidade semi-intensi

va para recém-nascidos.

que oferece o material e os

profissionais para prestar o
serviço. "Desejamos atra

vés deste serviço agraciaras
mães com um dia especial,
para que ela se sinta cuida
da e protegida neste mo

mento importante da sua

vida", explica a diretora do

Hospital São José, Irmã
Jacira Maria dos Santos. O

proprietário da Boticário
em Jaraguá do Sul, Sandro
Moretti acredita que as em

presas devem contribuir de

alguma forma com ações
sociais. "Gostamos do pro
jeto e aceitamos o convite
do hospital pois sabemos
o quanto é importante esse

momento na vida damãe",
finaliza

Projeto mamãe bonita
E nos dias 30 de junho

a 4 de julho o hospital São
José também oferece cur

so para gestantes. As pales
tras serão realizadas na sala

de reuniões Irmã Maria

José, na própria instituição.
E preocupado com o

bem estar das mamães o

São José realiza àlérn do
curso de gestontes, uma

parcena com uma empre
sa de perfumes e cosméti

cos para cuidar das partu-
_
rientes. O "Projeto Mãe

Bonita" quer resgatar a se

gurança e a auto estima das
mães após o parto através
da oferta de um serviço de
em-belezamento com ma

quiagem. A ação conta

com o apoio da Boticário

horcrio .de atendimento dos
8:30 00 12:00 e dos
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há

,

de mais fino em bijuterias e

acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ITRABALHO: MULHERES DA ÁREA RURAL E AS RELAÇÕES NO CAMPO FALECIMENTOS'
,

Encontro aborda saúde da
mulher e relaçôes no campo

Faleceu às 18:30 horas de 25/6 o Senhor
Umberto Rubini com idade de 74 anos, deixando
enlutados a esposa, 4 filhos, 1 nora, 4 netos
e demais parentes e amigos. O sepultamentõ
foi realizado em 26/6 às 16:00 horas, saíndo
o féretro da Igreja Católica de São Marcos
seguindo para o Cemitério da Barra do Riõ
Cerro.

CORupA � A partici
pação das mulheres no

mercado de trabalho vem

crescendo a cada dia. Na

agricultura elas já se fazem

presentes, ajudando seus

maridos no cultivo da ter

ra. Pensando em melhorar
as relações das mulheres

do campo, a Empresa de

PesquisaAgrícola e Exten

são.Rural de Santa Catarina

(Epagri) e Secretaria de

Agricultura e Meio Ambi
ente de Corupá, com

apoio da Prefeitura e da
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cul

tura, realizaram nesta quin
ta feira o 3° Encontro de

Mulheres da Área Rural.O
evento anual aconteceu no

Teatro Anchieta, noSemi
nário Sagrado Coração de

Jesus.
Durante o dia, 110

Divulgação

Palestras com especialistas em saúde esclareceu dúvidas

.mulheres de 13 comunida

des da regiâo, participaram
de palestras.O especialista
em saúde pública, Luís
Carlos Gonçalves, abriu a

sessão de palestras com

tema alcoolismo e drogas,
logo após houve debate

entre os participantes. O,
clinico geral Marcelo Gon-

çalves abordou sobre saú

de da mulher, juntamente
com a enfermeira Michele
Correia Bueno. No perío
do vespertino realizaram

dinâmicas de grupo.
Maria Depin, coorde

nadora do evento, ressalta

que essas atividades pro
movem uma maior

integração das mulheres

que trabalham no campo.
"É uma troca de experiên
cias maravilhosa",

O evento abre a Sema

na do Município, que co

memora no dia 7 de julho
,
seus 1 06 anos.

Corupá tem hoje cerca

de 800 famílias que vivem

da 'agricultura, assistidas

através de programas da

Secretaria da Agricultura e

do programa Saúde da

Família. (LP)

por que você compra no comercio de Jaraguá do Sul?

"Porque
aqui é mais
fácil e tem·
roupas que
eu gosto. O

preço é bom,
dependendo
da loja".
Camila Alves,
15 anos

"Porque moro

aqui e a gente
não pode sair. É

bom, mas os

produtos são

caros".
Arlete Sardagna

Teikoski, 50 anos

"Porque é mais

cômodo

comprar na
cidade em que
moro. Os preços'
também são

baixos e eu

encontro o que

preciso".
Juliana Cristina

Vieira, 25 anos

"Porque é
mais barato e

tem boas

facilidades de

pagamento".
Haroldo

Morsch,42
anos

Faleceu às 17: 15 horas de 25/6 o Senhor
Ernesto Belling com idade de 78 anos, deixando
enlutados a esposa, 4 filhos, 3 filhas, genro.§..
noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 26/
6 às 15:30 horas, saíndo o féretro da Igreja
Evangélica da Paz seguindo para o Cemitério
Municipal Schroeder.

PROCURA-SE' PESSOAS
DE BOA ATITUDE P4RA
TRABALHO AUTONOMO

EM TEMPO PARCIAL OU
, INTEGRAL.

Req.: 22 grau/telefone
(47) 275-3122 ou 9955-9782

Rosân�ela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros

�
Há maís de 25 anos em Jaraguá do Sul e Região
Atende de 2'a SálJ. após às 1lhoras cf hota marcada pelo••I. 371-61111

Sábado
15hOO- - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - S, Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz

19hoO - São Benedito

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
rsnoo - Molha

NOSSAMENSAGEM

"Unidos pela Coroa do Martírio",

A Igreja de Cristo sempre contou com as pes
soas decididas a favor do Reino de Deus. Pedro
e Paulo, por tminhos diferentes, foram
anunciadores desteminos do Evangelho. Pedro
assumia o mandato de Cristo: "Tu és pedra, e

sobre ela construirei a minha Igreja". Paulo foi
o missionário fundador de inúmeras comuni
dades cristãs. Ambos abraçaram o mrtlrio pela
causa de Cristo. Hoje somos nós os chamados
a anunciar a Boa
Nova de Jesus, com as

mesma coragem des
ses dois discípulos.
Não tenhamos medo
das adversidades do
mundo! Tenhamos sim
a certeza da vida e da

esperança que brota
do Evangelho de Je
sus!

A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro

da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 1" andar

Fones: (047) 371-1910 c 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul e região
Ir

J em destaque nacional�

SAÚDE: JOVENS SE MOBILIZAM PARA CONSCIENTIZAR POPULAÇÃO PARA '0 PERIGO DAS DROGAS

Es tudarrtes promovem

manifestação contra drogas
Mais uma vez a vem atrás destes atrativos."

microrregião do Vale do

Itapocu tem destaque a ní

vel nacional. Trata-se do

programa Planeta Turismo

(SBT), que vai ao ar em

cadeia nacional durante

uma hora de programa
neste Domingo (29) com

inicio previsto para as Sh

da manhã.
A produção do pro

grama tomou conheci

mento da estrutura e atra

tivos turísticos jámontados
e em andamento e se inte

ressou em gravar um pro

grama inteiro com imagens
da região (1h).
A região já foi ampla

mente divulgada nacional

mente quando da vinda,
através de Famtur, da im

prensa escrita Folha de São
Paulo e O Estado de São

Paulo. em novembro de

2001. Porém esta é a pri
meira vez que um progra
ma de veiculação nacional
se interessou em fazer uma

matéria sem ser por inter-'
médio de um Famtur.

"O fato de o progra
ma ter nos contatado e se

interessado na região de
monstra que por aqui não
só temos atrativos turísti
cos de qualidade como

também já temos monta

dos toda a infraestrutura

para receber os turistas que

Conta Roberto Rocha, da
Ação Livre Turismo, que
participou com a equipe
disponibilizando os rotei

ros turísticos pela região.
A gravação deste pro

grama só se tornou viável

pelas parcerias que foram

montadas para bem rece

ber a equipe de produção.
Tais parceiros tem de ser

muito bem lembrados,
pois sem esta parceria di
ficilmente o programa iria

ter a qualidade que efeti
vamente veio a ter. São

eles: Ação Livre Turismo,
Circolo Italiano deJaraguá
do Sul, Comtur (Conselho
Municipal de Turismo),
Estância Ribeirão Grande,
Hotel Itajara, Jaraguá
Convention Bureau,
Parthenon Century,
Pavanello Restaurante e

Grill, Pizzaria Caneri, Res
taurante Allegro, Restau
rante Itajara, Restaurante
Park Aurora, Saint

Sebastian Flat, Soe, Esp.
Aliança, Tureck Garten ,

Hotel.

Um fato importante
no caso de um programa
como este a nível nacional
é o de se interessar não só

pelo ecoturismo desenvol

vido na região, mas tam

bém pelo turismo cultural

e o turismo de eventos.

distribuíram panfletos aos

motoristas explicando o

que:: são drogas, como

identificar usuários e como

formar jovens saudáveis.

"Todos distribuíram pan
fletos. Depois deram um

abraço simbólico na esco

la", conra a diretora da és
colamais antiga do muni

cípio. ,

Os alunos participaram
também de uma sessão na

Câmara de Vereadores de'
Guaramirim.

Participaram da mani

festação, além do E.E.F.

Almirànte Tamandaré,
E.E.B. Prefeito Lauro

Zimmermann, E.E:B.

Alfredo Zimmerrnann e a

E.E.B. São Pedro,
''\

GUARAMIRIM - A

questão das drogas é um

problema que vem preo
cupando a sociedade glo
balmente. Está relacionada
com muitas outras ques
tões. A procura de solu

ções passa por vários ní

veis da comunidade . .Em

Guaramirim, dentro da

campanha "Sou vivo, não
uso drogas", estudantes

realizaram uma manifesta

ção contra as drogas nas

ruas da cidade organizada
pelo Conselho Municipal
Anti-Drogas e Prefeitura.

Mais de 500 alunos do

Grupo Escolar ,Almirante
Tamandaré distribuíram

panfletos em frente à es

cola.

Fotos: Cesar J unkes

Estudantes se reuniram na esquina da escola

Neusa Isabel Hack- Almirante Tamaridaré,
barth, diretora do G.E. conta que os estudantes

Mudança no transito movimenta Corupá
CORUPÁ - Devido às

mudanças no trânsito na ci
dade, projeto da Secretaria

de Educação, da Saúde, da
Segurança Pública, oDetran
e Educatran, todas as esco

las do município estão par
ticipando, nesta semana, de
uma série de atividades vol
tadas para educação no

trânsito.

O projeto "Detran vai à
Comunidade" é dirigido a

crianças do pré à sa série e

também �os professores.
São realizadas oficinas, pa
lestras, treinamento para
professores e dramatizações
de situações do trânsito.

R,osângela Bitencourt,
psicóloga do Detran, conta
que se trabalha na forma

ção de uma nova cultura no
trânsito. "Corupá saiu na

frente", referindo-se ao

município que recebeu pri
meiro o projeto.

Dramatizações de trânsito para formação de uma nova culturaJORNAL CORREIO DO POVO
O melhor da região!

Ligue 370-1919 e confira.

Maria LúciaJunqueira de
Arantes, gerente de campa
nhas educativas para o trân

sito, conta que o objetivo do
projeto é diminuir os aciden
tes de trânsito em todo o

estado, já que o projeto se

estende para todos os mu

nicípios catarinenses. "Que
remos trazer o trânsito para
o cotidiano das crianças, fa
zer a educação para, o trân
sito ser permanente nas es-

colas".

Maria Lúcia destaca tam
bém que as crianças são as

maiores fiscalizadoras das
atitudes dos pais. "Temos
que fazer uma mudança no
comportamento nas ruas

para que haja um respeito
maior".

De acordo com Tallis
Tais Muller, supervisora da
Secretaria de Educação, Cul
tura e Esporte de Corupá,

participam desse projeto
cerca de 2S00 crianças do pré
ao ensino médio de todas as

escolas da rede pública do

município. "Queremos atin
gir todos os alunos para que
eles também atingir os pais
desses alunos".

, O evento acontece no

Seminário durante toda a

semana e pode ser solicita
do por qualquer escola do
Estado.

Artigos em nos e lãs, Biquínis
Maiôs; Fttness (aC/Jdemla)

275-3290
37/-0058
j'i1fli{filslli""lP"uüídn ôr
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IRECONHECIMENTO: JOGADORES CHAMADOS SÃO DESTAQUES EM COMPETiÇÕES ESTADUAIS

Atletas convocados para atuar

por se nos jogos universitários
]ARAGUÁ DO SUL -

Três atletas jaraguaenses de
basquete foram convoca

dos no inicio desta semana

para compor a seleção
catarinense que vai disputar
osJogos Universitários Bra
sileiros, que vão acontecer

entre os dias 10 e 20 de ju
lho, na cidade de Curitiba.

Jackson Luciano de Olivei

ra, o Chitas; Olavo Laran

geira Teles Silva, re

cémcontratado da equipe
Adulta do- Município, e

RafaelMuller, professor da
modalidade, foram chama

dos pelo técnico da Fede

ração Catarinense de Des

porto Universitário, Gilber
to Vaz, na segunda-feira.

O reconhecimento dos

atletas, segundo relato do

relações públicas da Ajab
(Associação Jaraguaenses
de Basquete), Henrique
Porto, é proveniente do

.desempenho dos jogado
res nas competições reali

zadas em Santa Catarina,
como o Estadual, os Jo
gos Abertos e Copa Se.

FI

Divulgação

Chitos foi convocado para o brasileiro pela la vez

"Treino basquete há uns 13

anos aqui em Jaraguá do

Sul e esta é a primeira vez

que vou participar desta

competição. Como o Gil

berto é de Florianópolis e

nós sempre jogamos con

tra o time dele, o técnico

sabe do potencial de cada

atleta. Vou pro brasileiro

com vontade de conquis
tarmais este título parameu

curriculo", salienta Chitas,
que joga na posição de ala

amador pela Ajab.
Porto destaca queOlavo

estava atuando pela cidade

de Brusque e há uma sema

na foi integrado ao grupo
Adulto da Aja!:? para jogar
nas posições lateral e pivô.
Os ex-jogadores da equipe
Ajab também foram con

vocados, como o Edmundo
e Bambu, que hoje defen

dem o. time de Blumenau.

Todos os atletas cha

mados para integrar a se

leção catarinense nesta

competição são estudantes

universitários ou de pós
graduação. Após o brasi

leiro, será formada uma

equipe que vai defender o

Brasil nos Jogos Mundiais
Universities, programado
para o mês de agosto, na
Coréia. (FABIANE RIBAS)

PIZZONIA, MAU RESULTADO: "FAZER O QUÊ?"
Antonio Pizzonia, último colocado dentre os pilotos
que registraram tempo na pré-classificação, creditou
o mau desempenho ao fato de ter sido um dos últimos

a ir para a pista. ''Acabei pegando muita água no asfalto.

O carro escorregava muito e estava difícil de

enxergar", disse o brasileiro. Depois de Pizzonia, 18°
na sessão, saíram apenas os dois pilotos da Minardi.,
que superaram o tempo do piloto da Jaguar. Justin
Wilson ficou em 15° e Jos Verstappen, em 16°. "O

resultado de hoje não foi o esperado, mas fazer o

quê?", lamentou.

KIMI NA FRENTE EM TREINO TUMULTUADO

Na tentativa de retomar a liderança do Mundial,
perdida há duas semanas em Montreal, Kimi Raikkonen
fez ontem o melhor tempo da pré-classificação do GP

da Europa, um treino tumultuado pela chuva na parte
final. O finlandês da McLaren completou a volta

lançada com lmin29s989, Os364 mais rápido que o

ale�ão Michael Schumacher. O domínio da Midíelin
observado no treino livre não se repetiu, já que a tem

peratura caiu muito.
O treino teve chuva forte a partir do momento em

que Mark Webber, 12° na ordem de entrada, foi à pis
ta para marcar tempo. Jacques Villeneuve rodou mes

mo usando "pneu molhado" e a sessão foi interrom

pida para que os compostos para "chuva extrema"

fossem usados. Pela primeira vez na temporada a pista
mudou de seca para molhada em um treino de volta.

lançada. Rubens Barrichello fez o quinto tempo, Anto
nio Pizzonia terminou em 18° e Cristiano da Matta,
que rodou duas vezes na volta de aquecimento, abor
tou a volta e ficou em 19°, à frente apenas de Jacques
Villeneuve.

O treino que define o grid tem inicio hoje às 9 ho

ras, horário de Brasília.

STODDART ELOG'IA A BRIDGESTONE
Depois de colocar seus pilotos em 15° e 16° lugares,
Paul Stoddart, dono da Minardi, creditou parte do de

sempenho à Bridgestone. "Temos de agradecer aos

fantásticos pneus de chuva que tivemos", afirmou o

australiano. "Com eles pudemos demonstrar o poten
cial do chassi Minardi", completou o dirigente. Apesar
da boa posição com o pior carro da F-I, J os
Verstappen espera. por pista seca na classificação. "O
balanço que tínhamos pela manhã era. melhor", afir
mou o holandês.

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA
. A LNCTM (Liga Norte Catarinense de Tênis de Me
vai realizar neste final de semana a quarta etapa do Torn

Regional da modalidade, válido para o ranking 2003.

competição será disputada nas dependências do Colé

Evangélico Jaraguá, com partidas iniciando hoje às

horas, prosseguindo até às 20 horas. Os adeptos de

prática esportiva vão competir nas categotias Pré-mi
.

9 anos, Pré-mirim 11 anos, Mirim 13 anos, Infantill
anos, Juvenil 18 anos e Adulto com idade livre.

CAMPEONATO ABERTO DE VÔLEI
O Campeonato Aberto de Vôlei erltra em sua segun
fase a partir de amanhã, com cinco jogos rio ginásio d

esportes do Colégio Evangélico Jataguá, sendo quatr
deles no feminino: Arnivôlei ";':' x Avaí EC, às 14h; Sant
x Divina Providência, às 14h; Master Jaraguá x Em

Vitor Meirelles, às 17h; Reflexo z Ciluma x DME

Massaranduba, às 18h. Já o único confronto masculia
do dia acontece às 16h, reunindo Arweg x Voleyblu.
próximas partidas eliminatórias estão agendadas para

próximos dias 5 e 7 de julho, no ginásio de espon
ArthurMuller, mesmo local em que acontecerão as fin'

feminina e masculina, respectivamente em 8 e 9 d

mesmo mês.

MICRORREGIONAL DOS JOGUINHOS
Jaraguá do Sul compete com quatro equipes na fas

microrregional dos Joguinhos Abertos, que começou n

quarta-feira e prossegue até amanhã, em Schroeder. N

modalidade de futebol de campo o município disputa
única vaga com São Bento do Sul, enquanto que no futs

feminino a classificação será decidida contra Corupá.]
no futsal masculino a briga por uma das duas vaga

disponíveis acontece com as cidades de Massarandub

Corupá, São Bento do Sul e Schroeder. E no vôl

feminino - que também dispõe de duas vagas - a

meninas enfrentam Massaranduba, Corupá, São Ben

do Sul e Rio Negrinho.

FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO
As inscrições para o Festival Escolar de Atletismo já está

abertas e devem ser efetuadas na FME (Fundaçà
Municipal de Esportes) até o dia 4 de julho, de segund
a sextas-feiras, das 7h30 às llh30 e das 13 às 17 hora

De acordo com a diretora de Promoção de Eventos

FME, Cleide Mosca, a competição é destinada a alun

com idade até 11 anos ematriculados em estabeleciment

de ensino das redes municipal, 'estadual e partiçular co
sede na cidade de Jaraguá do Sul. O congresso técni

está maçado para o próximo dia 8, a partir das 15 hora

no auditório da Escola Wizard Idiomas. O evento se!

realizado em 15 e 16 de julho.

BUFFET DE FEIJOADA
PARA ALMOÇO

, .

TODOS OS SABADOS
Aberto de Quarta à Sábado para jantar.
Sábados Domingos e feriados para almoço com buffet
Especializado em pafil colonial sob encomen

Reservas para Festás, Casamentos e Reuniões:
'

Endereço: tkm da Rodovía SC:.4:tÓ (JaraglliÍ âoSlIt
.

da Fábrida da Choco/cite.Estrada GcralAurora s/
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CVvai promover clínica
e arbitragem na Acijs

�lég ]ARAGuA DO SUL - A
ui C' diga Norte atannense e

de,'
leib 1

.

'. o ei o vai promover nos

� ias 6 e 12 de julho uma
l 1

1" d bic mica e ar itragem na

Acijs (Associação Comer

cial, Industrial de Jaraguá
'Uudido Sul). O evento será des

:io

d�inadO
a um público de

luatt proximadamente
40 pes

ant soas, sendo árbitros desta

Em odalidade esportiva e in

MEteressados em começar
M' sta prática, vindos de di

u. ersas cidades da Região
.ra arte do Estado. Dividi-

Na oportunidade, o

árbitro vai abordar assun
tos como métodos para
fazer a súmula de jogo,
além de mencionar as

principais regras da mo

dalidade. A parte prática
será realizada no dia 12,
durante a realização da ter

ceira edição do Festival

Escolar, nas dependênci
as do Colégio Marista São

Luís.

Cerca de 25 equipes da

Região Norte vão compe
tir na modalidade de vôlei

e as partidas serão acom

panhadas pelos integrantes
do curso.

As inscrições para a clí

nica de vôlei podem ser fei

tas pelo telefone via fax (47)
370-1973 ou pelo e-mail

g3eventos@netuno.com.br,
no valor de R$ 40,00.

• CONFRONTO: JARAGUAENSES RECEBEM HOJE À NOITE O TIME DO BARUERI/PENALTV/PUERI, ÀS 19 H

Malwee briga pela vitória hoje
para obter vaga na semifinal

]ARAGuA DO SUL - É
vencer ou vencer. A equi
pe Malwee de futsal rece

be hoje à noite o time do

Barueri/Penalty /Pueri, a

partir das 19 horas, no Par

que Malwee, confronto
válido pela penúltima ro

dada da fase eliminatória

da Liga Nacional de

Futsal. O grupo jara
guaense ocupa a segunda
posição da Chave C, em

patada em dez pontos
com a Ulbra e o Atlânti

co/Erechim. O time de
Erechim conseguiu mais

três pontos na tarde de

quinta-feira, depois de uma
determinação da Confe

deração Brasileira de

Futsal. O grupo foi derro

tado pelo Barueri na roda

da de quarta-feira, por 3 a

1, mas o técnico do time

adversário, Vander Ia

covino, não podia ter atu

ado por contar três cartões
amarelos. No jogo de

hoje, contra a Malwee,
Iacovino cumpre a suspen
são.

Se vencer as duas par
tidas que ainda faltam nes

ta fase, a equipe de Jaraguá
do Sul somará 16 pontos
e estará classificada para a

semifinal da competição.
Se perder, os jaraguaenses
têm obrigatoriamente de

garantir a vitória contra a

UCS, na segunda-feira,

ort do em parte teórica e prá
fin' rica, o curso será ministra
I) a do por um dos principais

árbitros da CBV (Confe
deração Brasileira de Vô

lei) e FCV (Federação
fas Catarinense de Vôlei), o
mo

professor Paulo César

i' N Iandolfo.
hn

u� ,

iá.J
ESTADUAL DE FUTSAL

a
O empate em quatro gols com a Pinhalense na noite de

ur quarta-feira em Pinhalzinho foi considerado bom pela
�ôl comissão técnica daMalwee. O time, que lidera o estadual
_ a

com 33 pontos ganhos, 12 a mais que o segundo
colocado, a Unoesc, de São Miguel do Oeste, volta a

jogar pela divisão especial somente no dia 12 de julho,
em Palmitos.

U Pelo que, se alguém
está. em Cristo, nova
criatura éi as coisas
velhas já. passal:amj
eis que tudo se

fe� novo."
2- Cor(nti". 5:.17

Atletas entram em quadra com a responsabilidade da vitória contra o Barueri

além de torcer por um tro

peço da Ulbra, que joga
em casa contra o Atlânti

co, na segunda-feira. Se
, acontecer empate na par
tida de hoje e uma vitória

no próximo, há possibili
dades de acontecer jogo
extra pra definir quem pas
sa pra próxima fase.

O supervisor da equi
pe Malwee, Kleber Rangel,

de R$ 7,00 para adultos e

R$ 3,00 para crianças até

dez anos. As entradas po
dem ser adquiridas na rede
de postos Mime.

Também. pela Chave

C, a equipe de futsal da
Universidade Luterana do
Brasil enfrenta o time da

UCS/Multisul, em Caxias,
em busca da vaga para a

semifinal. (FABIANE RIBAS)

diz que o grupo vai jogar
completo hqje e que vai

contar com a energia po
sitiva dos torcedores. "Es

peramos contar com o

apoio da torcida para con

quistarmos mais esta vitó

ria e garantir a vaga na pró
xima fase", destaca.

Os ingressos 'para o

jogo estão sendo
comercializados no valor

Classificação das equipes que disputam pela Chave D

Pelo Grupo D, São Paulo/São Caetano

vai receber o Internacional e o ECB/
São Bernardo pega o Carlos Barbosa.

Na quarta-feira passada, o Carlos
Barbosa venceu o São Paulo/São
Caetano, por 3 a 2. Com a vitória, o

time gaúcho assumiu a liderança do

Grupo D, com 11 pontos - em três

vitórias, uma derrota e dois empates com

gols. O São Paulo/São Caetano caiu

para a terceira colocação, com nove

pontos - em três vitórias e três derrotas.
No outro confronto válido pelo mesmo

grupo, o Poker/Maringá/Amafusa
surpreendeu o Internacional e ganhou
por 4 a 3 (1 a 1), no Ginásio Chico Neto,
em Maringá (PR). O time paranaense
permanece na quinta colocação e sem

chances de classificação, enquanto o

colorado desceu para a segunda posição.

Vaipara.o Garibaldi?
Vúpej sfah

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul ..
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IVELOCIDADE: TERCEIRA ETAPA VAI ENVOLVER APROXIMADAMENTE 130 PILOTOS DE SC E PR

Catarinense de motovelocidade
reúne pilotos em massaranduba

MASSARANDUBA- Ve

Iocidade a toda neste final

de semana, no motó

drama do Município. Tra
ta-se da terceira etapa do

Campeonato Norte Cata

rinense de Motoveloci

dade, marcado para hoje
e amanhã. A competição
vai reunir aproximadamen
te 130 pilotos vindos de

diversas cidades do Paraná

e Santa Catarina, para dis

putar em seis categorias
(Street Especial, CG

Standart, DT 180, Força
Livre Nacional, Força Li

vre Especial e Mini-mo

tos). Um dos organizado-\

res do' evento e piloto,
Antônio Wust, diz que a

expectativa é atrair públi
co e oportunizar mais ufIla
alternativa de lazer para a

comunidade.
- A pista de 1,4 mil

metros recebeu melhorias

.
esta semana, além da estru

tura, que conta com mais
. banheiros e área de cam-

A jaraguaense Maiara Pianezer, 9 anos, vai competir pela primeira vez

pingmaior. Alguns pilotos
vieram treinar semana pas
sada, o pessoal da federa

ção esteve aqui na quarta�
feira é; todos consideram

ótima, a qualidade da pis
ta, falaram que é uma das

melhores do Estado -,
destaca Wust. Entre os fa

voritos para esta prova
está o próprio organi
zador, que corre na Força
Livre Nacional e ocupa a

quinta colocação nesta ca

tegoria. Outros nomes le

vantados foram de Beta

Alchini, de Guaramirim, e
Luciano Almeida, o Boca,
de Jaraguá do Sul.

Hoje à tarde, a partir
das 14 horas, começam os

treinos livres. Amanhã pela
manhã, às 10 horas, inici
am os treinos classifica

tórios, devendo prosseguir
até meio-dia. Depois do

almoço, começam as or

dens de largadas, primei
ramente na categoria l'v1ini
motos.

O valor da entrada é de

:R$ 5,00, válido para os'dois
dias e para quem quiser
acampar no local. Haverá

serviço completo de bar e

cozinha. A quàrta etapa será
realizada em Jaraguá do

Sul, nos dias 19 e 20 de ju
lho. (FABIANE RIBAS)

Três equipes jaraguaenses atuam no festival de basquete
]ARAGUÁ DO SUL - grupos da Ajab (Associa- Os integrantes dos times da Campos acompanham os

Atletas ,jaraguaenses estão çãoJaraguaense de Basque- Ajab estão bem prepara- jogadores.
em Itajaí defendendo o te), masculino e feminino e dos, pois vêm treinando O professor Cláudio
Município nas competições uma equipe feminina do forte desde o começo do Tubs, do Colégio São Luís,
da segunda edição do Fes- Colégio Marista São Luís ano, principalmente o gru- destaca que as 12 atletas que
tival Catarinense de Basque- representam Jaraguá do Sul po masculino, que tem estão atuando pela institui-
tebol Mirim, promovido na competição, que teve iní- . grandes chances de trazer o ção de ensino estão bem

pela FCB (Federação cio ontem e finaliza hoje. título de campeão", diz. No preparadas para os jogos e

Catarinense de Basquete). O festival é uma dispu- ano passado, a equipe mas- brigam por uma das três

As disputas estão sendo re- ta válida pelo estadual, rea- culina da entidade esporti- primeiras colocações. ''Ape-
alizadas no ginásio de es- lizada na metade do ano, já va jaraguaense ftcou em sar de ser a primeira com-

portes do Colégio Sale- definindo o campeão da quarto lugar. ''As meninas petição oficial que elas par-
siano São José, com a par- categoria nestamodalidade. vão atuar pela primeira vez", ticipam, têm condições de

ticipação das melhores equi- "O evento envolve os me, acrescenta. Os técnicos trazer bons resultados", ava-
pes de. todo o Estado. Dois lhores atletas. de basquete. ManoelVieira Neto e Vivian lia r

,
(FABIANE RIBAS)

ARTUR NETO TESTA TÓDO ELENCO DO FIGUEIREN
,

O técnico Artur Neto, que chegou ao Figueirense!
semana passada, pôde conhecer, na quarta-feira, to:
os jogadores que terá à disposição para as próxirj
partidas. O time catarinense empatou em O a ° corr
São Bento(SC), em jogo-treino de ontem, d
treinador teve a oportunidade de testar os atletas.

delegação do Figueirense embarca para o Rio

Janeiro, na sexta-feira pela manhã; para enfrenta!
. Flamengo no sábado, no Maracanã, pelo Campeons
Brasileiro.

Seja o Herói de Alguém
, SEJA VOlU'NTÁ'RIO

PARA ESSAS

Lar das Crianças

o que é o Lar das Crianças'
É uma entidade sem fins lucrativos que funciona como un

abrigo para crianças, onde são atendidas as suas necessidade
básicas (saúde, alimentação, habitação, educação, afeto). (
lar é de caráter provisório: a criança permanece no abrig:
somente até que se viabilize o retorno à sua família di

origem. Se forem esgotadas todas as tentativas junto ,

família de origem, a equipe técnica do abrigo sugere, ai

Poder Judiciário, o encaminhamento da criança a uma familí:
substituta (guarda e responsabilidade ou adoção).

Quem ela atende
Criancas de O a 12 anos de idade, de ambos os sexo

encan',inhadas através do Conselho Tutelar ou do Pode

Judiciário, dos municípios de Guaramirim, Schroeder, Corup:
eMassaranduba.

.

Que tipo de Voluntário ela precisa
• Terapeuta Ocupacional
• Professor de Educação Física
• Pedagoga

-

• Médicos pediatras (no consultório)
• Encanador
• Eletricistas

• Pintor

• Jardineiro

• Serviços Gerais
• Recreação

Carla Zipf - Coordenadora
RuaAndano José Vieira, 757 - Bairro: Avaí - Guararnjrtrn
Fone: 373-1951

Voluntário

Todo munáo tem. Só falta> começar a agír.

T,J!�_�'B"'_
em soCuçoes _""'P"%WU,,P
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