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@.maketeltelefonia e segurança

R$ 6:00 no

Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMOCI<EL

Cesar Junkes

A imaginação dos trabalhadores da Malwee foi posta à prova na quinta-feira. Em comemoração ao

aniversário da empresa, foi promovida uma festa à fantasia e cada um escolheu seu personagem

'Criatividade marca os 35 anos

da 'indústria Malwee Malhas
Funcionários da Malwee Malhas de Jaraguá

do Sul, Pomerode e Blumenau participaram de

festa a fantasia em comemoração ao aniversá

rio de 35 anos da empresa. A confraternização

foi realizada na quinta-feira à tarde, contando
com a criatividade de todos. Durante o mês de

julho; serão efetuadas atividades culturais para
integrar os colaboradores. PÁGINA 6 E 7

Famac: com50 anos de atividade, empresa do setoe de motobombas é uma das líders de mercado Pagina 9

Jubileu de Prata da Aciag

Ingressos antecipados: Comércio

Correio do Povo Mime do Kolbach Exterior

da

NesteS de julho a Associação Comercial, Indus
trial e Agrícula de Guaramirim comemora seus 25

anos de trabalho em prol do desenvolvimento da

região. Confira todos os detalhes dessa história em

nosso caderno especial.
PÁGINA 12

.
Cesar J unkes

Secretária Niurá Demarchi,
"cabe aos orjrãos

:

públicos
defender os interesses do povo do
Vale do Itapocu" Página 3

Jogador Falcão vai

cumprir suspensão
o ala Falcão foi suspenso por

duas partidas e dará o lugar para
Xoxo, que começa jogando a par
tida contra o Carlos Barbosa, no
Rio Grande do Sul ao lado

Franklin, James e Xande, hoje, à�
11 horas.

PÁGINA 12

Índice de alcoolismo
". ,

no transito aumenta
"

e preocupa polícia
PÁGINA lO

Eleição na Vila

Amizade decidirá
,

, futuro de bairro
PÁGINAS

Instituto Brasileiro de (ursos

SUPLETIVO EM 45 DIAS
l' OU 2' GRAU UTI
Sem frequência de aulas.

estude em casa.

Válido pI concursos,
empregos, faculdades, etc.

Fone/Fax: 48 240.7745

Rua A a na Veloso, nO 79 . Flortanó lis

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8350 2.8380

PARALELO 2.7700 2.8700

TURISMO 2.8700 2.9400
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Mais Santa Catarina
MAReIO MOREIRA ALVEs

Já fui várias vezes xingado por leitores por falar mal

de lugares ou de pessoas. Ser xingado por falar bem é

, uma novidade que estréio por causa de um artigo sobre

-a notável qualidade de vida de Jaraguá do Sul. Os

, .

internautas de lá, que. têm clara deficiência de polidez,
.

n�ome criticam só pelos enganos que cometi no texto,
r,' � .

>,1,' \.é�clo:· dizet que Geraldo Werninghaus, o G da empresa< ".,

,
' • • ,0_.' ,

I ·1 - 'J" }

_ WEG, morreu em um acidente de avião quando, na rea-
,

_" ':.

lidade; foi;num acidente rodoviário, ou por ter escrito

que a marca de roupa para meninas da Marisol é Lilica

Repinica e não, como é certo, Repilica. As críticas mais

ácidas são contra as informações que dei sobre a sobri

edade dos milionários locais, que dirigem os próprios
carros e não contratam seguranças. Um leitor diz que o

título de minha reportagem deveria ser ''Agenda para
ladrão". O que os internautas de Jaraguá do Sul, a quem
falta generosidade além de serem muito mal-educados,
ressentem é que a divulgação da qualidade de vida da

cidade atraia bandidos do Rio e de São.Paulo. Querem
<'

mantê-la fechada a forasteiros, ou seja, aos demais brasi-
leiros. Um internauta, estudante, ,chegou ao ponto de

escrever:
_

"E passe muito maL"

Apesar das manifestações de gente de Jaraguá do Sul,
continuo a contar hoje as belezas que meus olhos viram

em Santa Catarina, estado que faz mesmo jus à qualifica
ção de Sul Maravilha.

Joinville, com meio milhão de habitantes, é parecida
com a vizinha Jaraguá do Sul, que fica a 53 km de distân

cia. Tem uma renda per capita um pouco menor, mas

um índice de desenvolvimento humano semelhante e um
-,

punhado de empresas gigàntes .cujos.donos e gerentes
também moram na cidade e são comprometidos com o

,progresso da comunidade. Ao comemorar o 152 ani

versário de Joinville, o prefeito distribuiu a empresas o

selo de empresa cidadã, atribuído segundo regtas inter

nacionais. Uma das agraciadas trabalha num ramo que
desconhecia: aluga brinquedos.

Na entrada do distrito industrial de Joinville fica a fá

brica dá Embraco, a maior fabricante de compressc:>res
de refrigeração do mundo, com 88 mil m2 de área

construída e cinco milfuncionários. Exporta 70% de sua
.

produção de 14 milhões de compressores por ano e tem

uma participação'(... )

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

Os textos e colunas assinados são de .respo�sabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,

A violência assume hoje
diversas formas e nem todas
são produzidas por umames
ma causa, já que os atos de

violência têm distintas ori

gens. Atualmente, a violên
cia no trânsito concorre de

igual para igual com a violên

cia urbana.

Observa-se, no entanto,

que, ao contrario de três dé
cadas atrás, amaioria das for

mas de violência não tem

conotação política, sendo

que algumas dessas formas

podem ser, controladas de

imediato pelos meios legais,
enquanto outras necessitam
de um amplo debate e

demandan um custo que a

Cl�rto prazo a sociedade, sen
tindo-se totalmente impoten
te, não está disposta a pagar.

O psicanalista Jurandir
Freire Costa alerta a socieda

de sobre as armadilhas do

pânico ao assinalar que a pa
lavra violência- usada para
denominar a sérle de atos in

tencionais que se caracteri

zam pelo uso da força, em si

tuações de conflito, trans
gressão às leis que visam ao

Violência
r

I A criminalidade
comum, os

vandalismos
urbanos, entre

tantos outros atos,

podem ser muito
bem solucionados.

pelo poder
normativo do

Estado

bem comum e predominio da

crueldade sobre a solidarie

dade no convívio humano',
hoje virou uma entidade oni

potente e onipresente, e que
o termo violência não desig
na uma essência moral ou

material com forma e con

teúdo.

:gste autor nos lembra {lin
da que ao tratarmos a vio

lência' com V maiúsculo

estamos lhe dando um status

de incoercível e imbatível,
isto é, ao generalizarmos, a

tratamos como um problema
insolúvel. Em 0l!tras pala
vras, a violência como enti

dade é uma defesa contra o

CORREIO DO POVO· Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

.J

medo, dado o estado geral de
insegurança. O inimigo está

em toda a parte e pode apa
recer sob qualquer aparência.
O medo social é isso, é o pâ
nico com caracteristicas de

fobia.

O que nem a.sociedadeci
vil nem o Estado podem fa

zer é unificar todos os atm

de violência num problema
insolúvel. Observa-se, por
exemplo, que pichações, tor

cidas organizadas, quadri
lhas, também organizadas,
máfias de droga, assassinos

políticos, de índios, assase
nos comuns, massacre de tra

balhadores sem-terra, infra

ção de trânsito, corrupção,
sonegação fiscal, entre tantoS

outros atos, têm diferentes
naturezas. A cdminalidade
comum, os vandalismos ur

banos, entre tantos outrOS

atos, podem ser muito bem

solucionados pelo poder
normativo do Estado, aeur

to prazo. Outros, que, em

princípio parecem insolúveis,
requerem uma ampla diseus

são e consenso da sociedade
.

para' serem resolvidos.

Publicado desde 1919
---=----------�------------------------�--------�------�----------__,
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por proposição do deputado Pedro Baldissera -

padre Pedro (PT), a Comissão de Agricultura e

política Rural da Assembléia Legislativa,
p�esidida pelo deputado Mauro Mariani

(pMDB), deu continuidade ao debate sobre' os

alimentos transgênicos (organismos gene

ticamente modificados). O tema, abordado em

audiência pública na quinta-feira, em Chapecó,
é uma preocupação recorrente entre os

parlamentares que através de questionamentos
às autoridades competentes buscam maiores

informações para subsidiar suas ações. Entre
os assuntos debatidos estão: quais as medidas

- adotadas pela Secretaria da Agricultura sobre o

plantio e comercialização dos produtos
transgênicos em Santa Catarina com base na Lei

n°,12.128/02, que libera apenas as pesquisas
de sobre estes produtos num período de cinco anos.

,tá

ASPAS__ ---'--_

'a· ENTR
la,

â· "Estou escaldado com legendas e siglas
le partidárias". A afi rmação é do ex-deputado

federal do PSDB, Vicente Caropreso; ao

:t- referir-se a sua possível saída do partido.
a·

)�

la

II

r

I-

.POLÍTICA

.INTEGRAÇÃO: PR�VIA DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL REÚNE GERENTES E COLEGIADO DA 24a SDR
--

SDR reúne em Guaramirim
autoridades para integração

GUARAMIRIM - A secre

tária Niura Demarchi dos

Santos, da 24" Secretaria de

Desenvolvimento Regional,
reuniu nesta sexta-feira, na
Câmara de Vereadores de

Guaramirim, autoridades de

diversos setores qu� com

põem a secretaria sediada em

Jaraguá do Sul.

Estiveram presentes re

presentantes da Epagri, da
Cidasc, Celesc, PolíciaMilitar,

. Saúde, Educação, Ipesc, Bese,
Secretaria da Fazenda, Casan,
Icepa, Deinfra. Todos os re

presentantes puderam expor
suas situações para os demais

.

e para os gerentes da secreta

ria, que agora está completa,
promovendo uma maior

integração.
Niura ressalta que a reu

nião serve para nortear os tra-

8 ANOS EM· SOLUÇÕES
ELÉTRICAS -INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Participantes falaram sobre suas atividades

balhos que serão desenvol
vidos pela secretaria e para o

reconhecimento dos traba

lhos de cada estrutura. "De

vemos saber onde estamos

e onde queremos chegar".
11arcararn presença na

reunião diretores de escolas

da região qu�,_ segundo a se

cretária de desenvolvimento,

são o eixo principal para o

desenvolvimento da região.
','Temos que criar meios da

regional subutilizar todos os

.
recursos, que são escassos,

r

para desenvolver da melhor

maneira possível o progra
ma de descentralização das

ações do governo".
Sobre os recursos, Niura

diz que serão do mesmo ta

manho dos projetos que que
remos implantar. ''Não há

somente urna fonte de recur

sos", citando fontes estadu

ais, federais, internacionais e de
fundos de desenvolvimento.

Após a integração desta

sexta, todos os representan
tes irão elaborar suas priori
dades a apresentá-las na pró
xima reunião nesta quarta
feira, dia 9, do Conselho

Regional deDesenvolvimen
to, onde serão eleitas as prio
ridades de ação. "Cada ge
rente vai apresentar suas pri
oridades", explica Niura,
convidando a população em
geral para participar da Au
diência Pública a serrealiza

da no dia 7 de agosto reu

nindo todos os segmentos
da sociedade. (LP)

Caropreso pretende se candidar a prefeito
JARAGUÁDOSUL- o ex

deputado federal Vicente

Caropreso ainda não definiu

se fita no PSDB, partido que
milita há 12 anos ou se aceita

os inúmeros convites que tem
recebido de presidentes de

diretórios de outros partidos.
De acardo com Caropreso, a
decisão será tomada apenas
em setembro. ''Agora não es

tou preocupado com essa

questão, Dei urn tempo nessa

pressão que se criou", ressalta
o ex-depl;ltado, que anuncia a

disposiç�o de disputar o car-

go de prefeito nas eleições
municipais do ano que vem.

• Caropreso avisa, no entan
to, que a suacandidaturaao car

pp de prefeito somente acon

tecerá, com certeza, se ele viera

sair do PSDB. "Se ficar no
PSDB ainda não posso garan
tir se disputo ounão aprefeitu
ra", afirma o ex-deputado. Se
gundo ele, o quemais importa
agora é pensar urn projeto sé

rio paraomunicípio deJaraguá
do Sul, que atualmente tem

problemas sérios, cama o dé

ficithabitacionaJ, carênciade lei-

Ribeirão Grande

faça Já sua reservalll
AlIeno de TERÇA a DOMINGO. Reservas: Im 275-1995

rg�t!1I,a�ta�Ji�ªI!Q!l@@mlld!.�Im.!!r
www.estaoçladbelraograndllJiom.br

A)'PARnR DO 10 DEJUNHO
No RESTAURANTEMAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

tos pata a rede hospitalar, equi
pamentos emais estruturapara
a área da saúde, Na avaliação
de Caropreso, o grande desa

fio deJaraguádo Sul, nestemo
mento, seria a ampliação da ca
pacidadehospitalar.

Outra necessidade do

município apontada pelo ex

deputado é a construçãso de
um eixo para desafogar o
trânsito pesado do centro da

cidade, projeto que está para
do devido a iregularidades
detectadas pelo Tribunal de

Contas da União.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFOR

ECONOMIA

�apacitaçãb. "São muito

poucos facilitadores no Es

tado", conta Bôger, A busca

de oportunidades e iniciati

va, persistência, correr riscos
calculados, exigência de qua
lidade e eficiência, compro
metimento, busca de infor

maçôes..estabelecimento de

metas, planejamento e

monitoramento sistemáticos,
persuasão e rede de conta

tos, independência e auto

confiança são as característi

cas que serão desenvolvidas
nos participantes.

Essas características foram

buscadas numapesquisamun
dial, realizada em mais de 30

países dos cinco continentes,

MT � empreiteira discutem solução

Tem a duração de nove dias,
com regime de imersão, das
8 às 18 horas e será realizado

no Centro Empresarial.
Donizete Bôger, agente

articulador do Sébrae, expli
ca que o programa Em

pretec é realizado em todo

mundo. "Empreendedores
e empresários interessados
vão participar de um proces
so seletivo. Osmelhores per
fis serão selecionados". O

período das entrevistas vai

do dia' 8 a 11 de julho.
. O Empretec trabalha

com entrevistas, oficinas,
vivências realizadas pelos
facilitadores treinados num

rigoroso processo de

_-",S",,-ÁBADO, 5 de julho de 20.m_,
,

.

Cesar Jun es

Encontro no escritório da empresa colocou cartas na mesa

um livro ponto, que, se

gundo Morais, já está sen

do providenciado. A ali

mentação dos empregados
também sofrerá mudanças
e as horas extras serão re

gularizadas. A auditora

. questiona sobre o cumpri-

menta das leis já que há o

conhecimento das tais.

A empresa decidiu

manter seu escritório em

Jaraguá do Sul, mas Már

cia ressaltou que ela deve

rá regularizar as situações
dos empregados .

ICAPACITAÇÃO: SEBRAE REALIZA EM JARAGUÁ DO SUL CURSO CRIADO PElA ONU

na década de 70, por um psi
cólogo da Universidade

Harward, que entrevistou so
mente empresários de suces

so, e identificou essas caracte

rísticas que tod�s tinham em

comum. A pesquisa de im

pacto d� Empretec apontou
um crescimento médio de

64%no faturamento em 71%

das empresas participantes.
A 3' edição do Empretec

acontece nos,dos dias 19 a 27
f

de julho, das 8 às 18 horas, no
Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul. As inscrições
para as entrevistas estão abertas.
Mais informações no (47) 275
7000, comSilviaouno (47) 371
7843 com Fabiane. (LP)

PRAZO J

O B�nco do Brasil está concedendo prazo até 60 dias

para o pagamento dos débitos de custeio dos

suinocultores, contados a partir dos vencimentos
fixados nos contratos. Tal medida decofrre das
adversidades porque passa o setor, no momento. O

Banco do Brasil informa ainda, que nos 'próximos
dias estará restabelecendo a linha de crédito destinada
à retenção de matrizes suinas, com base na Resolução
3.084, de 25.06.2003, com prazo de contratação até

31.03.2004.

Workshop internacional para
empreendedores .da região

JARAGUA DO SUL - Re

conhecer e desenvolver ca

racterísticas de um empreen
dedor. Essa é a tarefa dó

programaEmpretec. Desen
volvido pela Organização
das Nações Unidas (ONU)
e pela Universidade· de

Harward, na Inglaterra, o
programa visa desenvolver o "

empreendedorismo em to

do mundo.
Em Jaraguá do Sul, o

workshop é realizad� numa

parceria entre o Sebrae, a

Associação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul

(Acijs) e a Associação das
Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu (Apevi).

JARAGuA DO SUL -

Após as denúncias do Sin

dicato dos Trabalhadores

nas Indústrias de Constru

ção Pesada de Obras PÚ

blicas, Privadas e Afins do

Estado de Santa Catarina

(Sintrapav) que emprei
teiras responsáveis pelas
obras do gasoduto em

Jaraguá do Sul não estari

am cumprindo contratos

trabalhistas, aAuditora Fis
cal' do Trabalho, Márcia
Vieira, se reuriiu com os

gerentes da o.s. Serviços,
Lázaro de Oliveira Morais

e Salvador Gil, para resol-
, ver a situação.

A reunião aconteceu na

manhã desta sexta ria sede

da empresa, com a presen
ça de um dos empregados
dispensados, que sofrera

um acidente de trabalho:

Após a reunião a empresa
manteve a dispensa que foi
multada por não possuir

'RECURSOS
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

vai destinar para o subsídio dos agricultores R$ 32

bilhões, sendo R$ 5,4 bilhões para a agricultura familiar"
atendendo 1,4 mil famílias. O incremento nas linhas

,

\

de financ1amento é uma forma de incentivo

à produção alimentar, para atender a demanda do

Com o Consórcio de Imóveis AdemUar e a

ímebtlléria.Séculus você. pode realizar seu sonho.

oConsórcio de Irtló'lieisÀdemilaré.a melhor opção para você adquirir

o-crédito que-precisa, dando adeus-ao aluquel e comprando o seu imóvel.

E a Im()biliária S�culus tem toda a infra-estrutura para oferecer as melhores
oportunldadés de negócios, sejil na cidade, praia ou campo, além da realização

de projetos personalizados e construção:

Corre:ç�.,fAn�al pele lNCC, (Todo mês de Janeiro);

L

ADEMILAR
consórcíq de imóveis

�
.�

EMPREi:�DIII!��OS IMOaIÚARIOS "-

{47} 371 8814

horário de atendimento d�s
8:30 ao 12:00 e das
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 
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L

PASTORAL
As atividades do DCE (Diretório Central de

Estudantes) da Unerj estão sendo fortalecidas com a

criação de uma Pastoral Universitária no campus. No

retorno das férias, os acadêmicos terão a oportunidade
de participar de núcleos de grupos universitários para
desenvolvimento de trabalhos universitários e atividades

direcionadas ao meio estudantil.

FESTA
A Sociedade Esportiva e Recreativa Schroeder 3, de

� Schroeder, promove neste sábado Festa e Baile de Rei

e Rainha. A concentração está marcadapara às 13 horas,
na sede da Sociedade . .Baile .corn início às 23 horas,
com animação da banda Atlântico Sul. Ingressos a R$

5,00.

EXPosiçÃO
Até o dia 19deste mês o artista plástico Charles Klitzke

prossegue com sua exposição coletiva na Biblioteca

Pública Rui Barbosa. A exposição é intitulada "Feio, '

Sujo e Mal-visto".

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque lh 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 lh

copo de água.
� Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com 1h 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.

Floricultura
Isaflor

t" C o M UNI C A D o
Chocoleite Indústria de Alimentos Ltda., torna público

(� que requ�reu junto a FATMA, a LICENÇA AMBI ENTAL DE

OPERAÇAO, para a atividade de Fabricação de Produtos
. do Laticínio, a ser desenvolvida à rua Gustavo Gumz,
488 (Parte), cidade de Jaraguá do Sul, informando que
o prazo para impugnação ou manifestação dequalquer
interessado é 20 dias corridos após a publicação.

ora esteio com

coisas para

o clima na

paixão. Cor: ronco.

Câncer - Se quer evitar

brigas c m os colegas,
ticas, pois
disso. O
er a·diferença a
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liMPASSE: PLEBISCITO DECIDIRÁ SE BAIRRO PASSA A SER DE GUARAMIRIM OU CONTINUA EM SCHROEDER

Moradores decidem o futuro
da Vila Amizade este

SCHROEDER - Os mo

radores daVilaAmizade vão

decidir por votos se querem
continuar pertencendo ao

municipio de Schroeder ou

passar para'o Municipio de

Guaramirirn. O plebiscito foi
anunciado ontem, durante a

coletiva com o prefeito Má

rio Sérgio Peixer,(pFL) de

Guaramirirn. O coordenador

do curso de Administração
da Fameg, professorJourdan

.

David, está organizando ?
plebiscito. ''Vão poder votar
os eleitores devidamente ins

critos nas duas Seções Eleito
rais da Escola Gustavo

Tank", disse, destacando que
a Fameg vai instalar quatro
computadores, "um soft

w�e permitirá um só voto

de cada eleitor devidamente

cadastrado em uma das duas

seções e outro emitiráo com

provante de votação".
Aeleição aconteceráno dia

20, domingo, das 8 às 17Hs..

A divulgação. para a comuni

dade será feita pelos veículos

Cesar J unkes

Peixer: Acataremos a decisão dos moradores da Vila Amizade

de comunicação. Além disso,
o coordenador do plebiscito,
Jourdan David, já imprimiu
cartazes e visa fazer divulga
ção da,eleição com carro de
sompercorrendo todas as ruas
da Vila Amizade.

A Vila pertencia a

Schroeder, desde 1964,
quando o municipio foi cri

ado. Há dois anos, porém o

IBGE constatou que havia

sido utilizada uma linha divi

sória errônea.

A maioria dos morado

res estádividido diante daques-

tão,mas alguns são enfáticos e
tem suas opiniões bem defini

das. O microempresário Luiz
Alberto Venturini, é morador
da Vila Amizade, " acho que

principalmente em termos de

saúde Schroederofereciamais

à comunidade". O operador
de afluentesJacirMoura tam
bém prefere que aVila volte

paraomunicipiovizinho. "Es
távamos acostumados com

Schroeder, e estádifcil seacos
tumar-principalmente com a

saúde que Guaramitim ofere

ce, prefiro que a cidade per-

"'-

mes

tença ao município de

Schroeder".

Os prefeitos Mário Sér

gio Peixer, de Guaramirim e

Osvaldo Jurck, do PMDB
de Schroeder, com o apoio
das Câmaras de Vereadores,
são unânimes em afirmar que
quem deve decidir à que

municipio deve pertencer a
Vila Amizade, são os mora

dores do bairro. "O contro

le da ele�ção será igual a uma
eleição normal, com fiscais

de urnas e inclusive não per
mitindo, por exemplo, boca
de urna. Também solicita

mos dois observadores, um
de cada município. O resul

tado será divulgado a partir
das 17 horas", garantiu
Jow;dan David.

Peixer afirmou ainda na

coletiva que irá acatar o que
amaioria dosmoradores de
cidirem. ''Mas acredito que

pelas manifestações, a Vila
Amizade passará a pertencer
a Guaramirirn". Dia 20 essa

questão será decidida.

Percussor da Puma do Brasil presente no encontro

}ARAGuA DO SUL - O

Puma Club de Santa

Catarina realiza neste domin

go, dia 6, o Encontro de

Pumas deJaraguádo Sul.Na
oportunidade será realizado'
um momento de confrater

nização e amizade entre os

colegas do Puma Club do

Brasil de Santa Catarina e do

Paraná com cerca de 50

modelos que serão expos
tos no Parque Malwee, a

partir das 9:00-horas.

Não se]o radical nas
: lembre-se que
a tem uma

a conversa com o

bem no romance.

Virgem - Pegue leve nessa
.

de limpesa para
com o pessoal de
a estará favorável
arar na paixão. Cor:

Entre os vários convida

dos, estarão o Presidente do
. Puma Club do Brasil e do

Paraná, Luis Roberto Telles,
e de Jorge Lettry, diretor es
portivo daWemag do Brasil
e percussor do puma
mazoni, com motor de

competição DKw, e contri
buiu para o desenvolvimen
to da Puma do Brasil quan
do possuía uma oficina me

cânica na época das compe
tições das milmilhas em São

re as suas

aixão.

Paulo, no final da década de

60.

Estarão presentes no

evento colecionadores de
outras marcas e modelos

antigos.Já confirmada a pre
sença do Veteran Automó

vel �lub Joinville, com vári

os carros antigos. '

Paulo Brisolla Tavares

Filho, presidente do Puma

Club de SantaCatarina, con
vida todos para a carreata

que"'será realizada no perío-

do da tarde. ''A intenção é

divulgar a marca, já que o

puma foi o primeiro carro

esportivo fabricado no Bra

sil", conta Tavares.
O puma começou a ser

fabricado em 1968 e encer

rou a produção no final da
década de 80, depois de ter

a fábrica transferida de São
Paulo para Curitiba. O puma
era exportado para vários pa- _

íses da Europa, Estados
Unidos, África do Sul.

Sagitário - Esse dia
Ite e curta o queo
amigos irá lhe
licidade ao lado

Capricórnio - Não use a

minação para fazer
sabe que não dará

's disso; curta todo
da sua relqção

ar: Azul-claro.

� Não faça
coPq da água,
emas serão bem

supertranqüila. Cor: Branco.
Peixes - Dia ideal para os

miliares ou par
guns agitas com a

nsualidade vai
u rornônce. Cor:
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un açiio com muito umor
Jaraguá do Sul - o encontro de todos os personagens do mundo da fantasia. Pôde-se

ver a pantera cor-de-rosa com a dona Filó, o casamento caipira com múmias de

testemunha, entre outras figuras de desenhos animados e filmes famosos. ti, festa
temática que marcou os 35 anos de história da Malwee Malhas, comPletat'�ontem,

e

os 97 anos de Firma Weege aconteceu na quinta-feira à tarde, no pátio da presa.

Desde o início da semana, os funcionários dos parques fabris de Jarag� d SiI,
Pomerode e Blumenau realizaram atividades extras. Houve também recon�ijcimento
a atuação dos prestadores de serviço mais antigos (lO, 20 e 30 anos), so�do
aproximadamente 300 homenageados. "A cada cinco anos promovemos urwa festa

especial para celebrarmos o aniversário da empresa e esta é a segunda vez que

fazemos neste estilo. A fábrica fica toda enfeitada, é um show de criatividaêe, além
de uma oportunidade de integ,ração entre os tr�balhadores" destac.a o dir�t[or
presidente da Malwee, Wander Weege. Ele salienta que uma pesquisa real�'3.da
recentemente revelou uma considerável projeção nacional da Malwee Malhas. "Esse

crescimento é proveniente da qualidade do nosso produto e das ações sociâ'is
efetuadas pela empresa", enfatiza.
O gerente-comercial da empresa, Wilmar Raboch, explica que não estão preocupados
em fabricar moda, mas um produto de qualidade, com tecidos excelentes. "Houve

uma projeção da Malwee muito boa nestes últimos três anos devido ao trabalho

social, à preocupação ecológica e preservação permanente do parque, tratamento dos

efluentes e apoio ao esporte, como o futsal, por exemplo", diz. Raboch men' iona a

intenção da Malwee e avançar no mercado exterior. "Atualmente não esf' ns

exportando, mas estamos com projetos para começar a vender para países ropeus e

americanos", ressalta.

Gerente-comercial da empresa, Wilmar Raboch, menciona a intenção da empresa nte

Festa a fantasia integra os

funcionários da empresa
Jaraguá do Sul - A Malwee Malhas comemora 35 anos de história e a

festa é dos funcionáriosda empresa. Durante o mês de julho, todos terão
como presente momentos culturais, de lazer e união. Nas refeições, terão
música ao vivo com artistas de Jaraguá do Sul e Florianópolis. Dentre
eles, o saxofonista Jeovanny de Luch; a violonista Vanise, da Scar, além de
Rafael e Maicon, da Escola de Música Jaraguá.
No diada festa fantasia, onde cada funcionário escolheu seu personagem,
todos se confraternizaram no pátio da empresa e receberam camisetas
alusivas à data comemorativa. H oje, ainda no embalo de festividade, 59
equipes vão participar de uma gincana no ginásio da recreativa. Nas

quatro próximas semanas haverá sorteios de brindes para os funcionários
e bolo na hora das refeições. Outra atração será a presença do ator

jaraguaense Rubens Franco, que fará interpretação do "sombra" pelos
setores da empresa. A mesma programação será seguida nos pólos fabris
de Pomerode e Blumenau.
Trata-se de uma programação especial que promete uma maior

integração entre as pessoas e de grande estímulo para trabalhar o'
fortalecimento da empresa, destaca Isalete Póvoas.
Esta é a segunda vez que a Malwee celebra o aniversário de maneira
diferente. Em 1998, a data foi comemorada entre os dias 1 e 4 de julho,
também com programações culturais. "A cada cinco anos, a Malwee vai

promover festividades inusitadas na semana que comemora o aniversário,
de forma a estimular a amizade ,e fortalecer parceria, que é a chave para

alcançar plenitude e sucesso em tudo o que se faz na vida", destaca.

Nos corredores, setores e por
todo pátio da empresa as

fantasias expressavam
irreverência e criatividade

'j1 Malwee pra mim é segunda
casa. Sou funcionário há 30 anos e

considero a empresa um exemplo
para as demais, por todos os

benefícios que oferece. Comecei
como servente c, aos poucos,fui
fazendo CU1'SOS técnicos no setor
têxtilpara buscar uma posição
melhor. Recenbi incentivo da

empresa e hoje sou gerente no setor

de tintura", salienta Luiz Carlos

Hornburq, 47 anos.

"Entrei na empresa como

repassadeira. Trabalhei muito,
procurei me informar e me

especializar. Recebi apoio da
Malwee para fazer cursos e fui
crescendo aos poucos. Este ano

completo 31 anos de trabalho

aqui, sou superuisora de costura,
coordeno cerca de 900

funcionárias e gosto muito do que
façc", diz Regina Walter, 48
anos, colaboradora no parque

fabril de Pomerode.

"Trabalho na Malwee há 34 anos
e só tenho de agradecer. Quando
entrei, atuava como ajudante na

expedição, ondefiqueipor volta de
dez anos. Com meu esforço e

dedicação, fui chamada para ser

encarregada geral da confecção,
do segundo turno. Foi um desafio

muito bom pra mim, que me

permitiu o crescimento. Eles

confiaram o cargo a minha pessoa
e até os dias de hoje ocupo esta

função", orgulha-se Arnilda
Franzner Scoz, 49 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODO POVO CORUPÁ
�

CORUPA
CORUPÁ - Alegria e emoçãomarcaram a sessão solene realizada

nesta segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Corupá. Em
comemoração aos 106 anos de aniversário do município, foi feita
a entrega do Título de Cidadão Honorário, uma forma de

homenagear pessoas que prestaram serviços relevantes à
comunidade corupaense. O prefeito municipal, Luis Carlos

Tamanini, ressalta que está é umamineira de reconhecimento às

pessoas, que muito fizeram e estão fazendo pelo crescimento de

Corupá. Tanto é, que todas as indicações tiveram a unanimidade
dos votos.

O Expedicionário João Rodolfo Hauck foi um dos cinco,
agraciados com o título. O Ex-combatente da II GuerraMundial
recebeu a indicação do vereadorHerrmann Suesenbach (PMDB).
"Paramim é uma alegria poder homenageá-lo neste dia em que se

comemora o aniversário do município, sendo o único

expedicionário com vida em Corupá. Com certeza, é muito

merecido", ressalta o vereador.
Outro homenageado foiWaldemarSchultz, primeiro professor

a lecionar na EscolaMunicipal "Humberto de Campos", vindo da
cidade de Rio das Antas para Corupá, em 1951. Também foi o

presidente da la Legislatura da Câmara deVereadores domunicípio,
no período de 31 de janeiro de 1959 à 23 de fevereiro de 1960.

"Fiquei felicíssimo, é sempre bom quando o povo reconhece o

Homenageados durante. sessão solene naCâmara de Vereadores

(}apitalCatarinense da Banana

Corupá completa 106 anos de emancipação no dia 07

de julho. Com predomínio da cultura alemã, italiana e

polonesa, o município conta com uma população de mais
de 11 mil habitantes. A economia é baseada no turismo e

na agricultura.
No turismo, Corupá destaca-se pela Rota das

Cachoeiras, um parque com 14 quedas, totalizando mais

de 2800 metros de altura. Localizado a 14 km do centro da

cidade, é considerada uma das mais belas rotas de turismo

ecológico do estado. Também é conhecido pela arquitetura
gótica-romana do Seminário Sagrado Coração de Jesus e

pelo Orquidário Catarinense Alvim Seidel, responsável pelo
cultivo de plantas ornamentais há mais de 90 anos. "O

turismo em Corupá está em franco crescimento. Estamos

participando do Conselho Regional Imperial Dona

,,,

SÁBADO, 5 de julho de 2003

comemora aniversário com homenagens

P fei T
. . ,

d
. Fotos: Vicky Bartel

" re eíto arnaruru e estaque na região"

trabalho da gente. Eu dediqueimais de 50 anos a estemunicípio
e agorame considero corupaense de verdade", emociona-se.

O Título de Cidadão Honorário também foi 'entregue ao

Pastor Otro Porzel Filho, na ocasião representado pela filhaDaniela

Francisca, formado entre os municípios da região, como
uma forma de integrar o turismo", ressalta o secretário e

turismo, Ernesto Felipe Blunk (PSDB).
Na agricultura, Corupá aparece como o maior produtor

de banana de Santa Catarina. Sua produção atende diversos

estados brasileiros e é exportada para os países do

Merco sul. De acordo com o secretário de agricultura do

município, Edmir Roque Morosini (PMDB), 70% das cerca

de 100 mil toneladas produzidas por ano é destinada a

esses países. "Nós estamos realizando uma pesquisa, que
deve ser concluída ainda este ano, que trará dados precisos
sobre quantos produtores estão envolvidos, empregos
gerados e a renda anual da exportação" , explica o secretário.
Dados de 1999 apontam que a banana gera mais de 3.500

empregos diretos e envolve mais de 800 produtores.
Além da agricultura, hoje o município abriga 59

indústrias do ramo têxtil, metalúrgico, alimentício e

moveleiro, possibilitando a geração de empregos e

contribuindo para o crescimento econômico, que é de

5,79%.
A ausência de um hospital ainda é um dos maiores

desafios para a atual administração. O prefeito municipal,
Luís Carlos Tarnanini, diz que espera uma iniciativa do setor

privado. A implantação de mais dois postos de saúde,
totalizando três, vem minimizando a situação. O prefeito

,
também afirma que mesmo que o município aplique todo

o orçamento na saúde, ainda não será suficiente. "Estamos

trabalhando no pronto-atendimento e nosso grande
objetivo é conseguir recursos para que ele se torne eficaz".

Nesta gestão, foram feitos investimentos nas áreas da

saúde, educação e geração de empregos. Hoje Corupá é o

trigésimo município em crescimento no estado. "Com o

apoio da comunidade, nós da administração.municipal,
conseguimos colocar o município em posição de destaque",
comemora o prefeito. (CAROLINA TOMASELLI)

Porzel. O Pastor trabalhou na comunidade religiosa e atuou em

escolas, hospitais e sindicatos, atendendo as necessidades da

sociedade local. O vereadorAntônio Carlos Blunk (PSDB) afirma
que o motivo que o levou a fazer à indicação foi a dedicação, a
preocupação do Pastor Otto em manter um local pa,ra que a

população fosse acolhida hum momento de enfermidade.

O presidente daCâmara deVereadores,AntônioVicenteTureck
(pMDB), foi o responsável pormais duas indicações. Uma para o
Irmão Cláudio Mallmann e outra para o Irmão Pedro Vitorino de

Brito, no ato representado por seu irmão,Demétrio de Brito. "São

cidadãosmerecedores", destaca o presidente. •
PARCERIA - Após a sessão solene na Câmara de Vereadores,

foi oferecido um jantarpor adesão no restaurante doHotelTureck
Garden de Corupá. Autoridades, homenageados e a comunidade

presente dirigiram-se ao hotel, onde puderam acompanhar a en
trega de dois cheques. O gabinete do Deputado EstadualMauro
Mauriani (pMDB) repassou a quantia de dois mil reais à Jorge
Luís Rosa, em nomedo grupo de dança alemãNewf1us. O recur

so vai ser utilizado para efetuar o pagamento de professores. Re
presentando a Secretaria Estadual da Fazenda, o deputado tam
bém entregouum cheque no valor de 25mil reais paraJoséAlfredo
de Souza, Presidente do Lions Clube, onde a verba será destinada

àConclusão da nova sede da entidade.

Programação. para o

aniversário de Corupá:
01 a 07/07 - 3a Expoarte - Peira de Arte e

.Artesanato
05/07 - .Baile Aniversário de Corupá
06/07 - Desfile Alusivo ao Aniversário domunicípio
07/07 - Periado Municipal

Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário
Comarca de Jaraguá do Sul / 1" Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano wackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259 - 300,
Jaraguá do Sul - SC.

,

Juiz(a) de Direito: Márcio René Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE CITAÇÃO � EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

EspéCie e número do processo: Execução Hipotecária, 036.02.002571-3
Exeqüente: Banco Bradesco S/A.
Executado: Márcio Antônio Vieira de Oliveira e outro. '

Citando (a)(s): Executado: MÁRCIO ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA, Casado,
Engenheiro Mecânico.
Executada: MARIA DO CARMO BARTZ VIEIRA DE OLIVEIRA, Casada, Professora.
Descrição cots) Bem(ns) Hipotecado(s): Imôvel matriculado s6bn" 19.528,
apartamento de n" 22, localizado no 3" pavimento do Edifício Octavio

Correia, 'na rua MaxWilhelm, 43, e o imôvel matriculado sob o n" 19.529,
Box de n" 01, localizado no pavimento térreo do Edifício Octavlo Correia,
na rua Max Wilhelm, 43, ambos nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul
SC. Valor do Débito: R$ 20.718,09. Data do Cálculo: 13/5/2002.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s).
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do transcurso do

prazo deste edital, efetuar(em) jJ pagamento do principal, acessórios,
honorários advocatícios e despesas processuais, ou garantir(em) o juízo.
através do depôslto do imóvel hipotecado, facultando-se, em momento

posterior adequado, alnterposição de embargos, em 10 (dez) dias. Não
ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora
do imóvel hipotecado. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 24 de junho de 2003_

Márcio René Rocha
Juiz de Direito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

ÁBADO, 5 de julhO' de 2003
-

GERAL CORREIODOPOVO 9

ANIVERSÁRIO: FAMAC COMEMORA JUBILEU DE OURO COM CLIENTES E COLABORADORES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura municipal de Jaraguá do Sul Famac Motobombas

50 anos

comemora
I

com diversas 'atividades
Edital de Citação -

A Presidente do Processo Administrativo

Disciplinar - Portaria nº 347/2003, FAZ SABER,
pelo presente EDITAL expedido no� autos do

Processo Adrninístrativo Disciplinar nº 059/
2003, que fica CITADA MARIA DO' ROCIO

MULLER, matrícula nº 8564-2, inscrita no CPF

sob)rnº 463.031.119-04, com endereço ignorado,
encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
para comparecer no dia 24.7.2003 às 8:30

, ,

(oito horas e trinta minutos), na sala de
reuniões da Saúde Ocupacional junto a sede

• da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, afim
e prestar depoimento pessoal acerca das

mputações que lhe são feitas conforme Portaria
nº 347/2003 de 11 de junho de 2003, sob

pena de revelia, podendo fazer-se acompanhar
por advogado legalmente constituído, bem como

dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados
da data da audiência, apresentar defesa escrita
com rol de, testemunhas e produção de provas,
nos termos do artigo 123 e seguintes da LC nº

003/93.
.'

SCHROEDER - A

Famac Motobombas

completou ontem, (04), 50
anos de atividades. Para

cÇ>memorar a data, diver
sos eventos estão sendo

programados para este

mês, tanto para colabora

dores como para os clien
tes. "Esta é uma data mui
'to significativa para nós, e

queremos dividir esse mo
mento com todos que fa

zem parte desse sucesso",
diz Mariane Kohlbach, di
retora executiva da empre
sa.

Nos últimos dois anos,
houve uma grande evolu

ção técnica e comercial na

empresa. Foi investido no

estreitamento do relacio

namento com a área
-

de

campo, clientes diretos e

indiretos e com o públi
co em geral. Uma equipe

Cesar Junkes

Famac: destaque nacional no setor de motobombas, é uma das líderes de mercado

conseguir um maior dina

mismo e crescimento._A
Famac vem alcançando de
forma mais arrojada, um
maior nível de destaque no
cenário nacional do setor

de motobombas, sendo
uma das lideres de merca

do.

técnica capaz aliada a uma

excelente ferramenta

tecnológica - o novo la
boratório de ensaios de

motobombas, considera
do um dos melhores do

país - faz a Famac des

pontar no mercado com

lançamento de produtos

com excelente desempe
nho e conceitos inovado

res. "Estamos preparando
mais lançamentos, visan
do atender a demanda do

mercado", afirma Maria

ne.

A contratação de novos

profissionais, fez a Famac

Jaraguá do Sul (SC), 30 de junho de 2003.

'Carla.Salete Pereira Fischer
Presidente da Comissão

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURAMUNICIPALDE JARAGUÁ DO SUL
/

EDITAL N°OOl/2003/PMJS
'

o Município de Jaraguá do Sul, através da Comissão Especial
nomeada pela portaria n033712001, torna público para conhecimento'
dos mteressados que se encontram abertas as inscrições para a

Concessão de Auxílio Financeiro para Alunos de Baixa Renda
Familiar, residentes no Município de Jaraguá do Sul e que cursam o
EnSInO Superior, em Nível de Graduação nos termos da Lei N" 2,837l
200

'

I, de 13 de junho de 2001, regulamentada pelo Decreto N" 4335/

�001, de 20 de junho de 2001, alterada em alguns dispositivos pela
er 3,29112002, de 03 de dezembro de 2002 e Decreto N" 4758/

2002, de 03 de dezembro de 2002,
'

II - DO BENEFÍCIO
O benefício constante do presenté Edital será

distribuído conforme grau decrescente de necessidade, no
valor de até 021(duas ) UPMs ( Unidade Padrão Municipal
)per capita, num limite de até 500 (quinhentas) UPMs
mensais.

Documentação
fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
resumo da matrícula da instituição de ensino e valor da mensalidade;
fotocópia das contas de água, luz e telefone (recentes - de até 6 meses);
se colaborador de alguma empresa, declaração do setor competente, de que não

é beneficiado com auxílio na mesma;
declaração da instituição de ensino superior de que não concede bolsa ao aluno

requerente, bem como declaração de que o mesmo não recebe qualquer outro
benefício através da instituição; ,

comprovante de rendimento do requerente e familiares - folha de pagamento
recente (de no máximo 3 meses) não podendo constar férias;
caso o requerente ou algum familiar seja beneficiado com o seguro desemprego,
apresentar cópia do comprovante;
caso o requerente ou algum familiar seja autônomo ou não possuir rendimento,
anexar declaração disponível junto à ficha de inscrição, assinada também por
duas testemunhas

fotocópia da certidão de casamento;

fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
01 foto 3x4,

fotocópia do comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria;
fotocópia de comprovante de pagamento de transporte/passe mensal ou recibo
ou nota fiscal)

III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

o candidato que não apresentar a documentação solicitada
será inabilitado;

.

O candidato beneficiado com o auxílio financeiro fica

sujeito a prestação de serviços de relevância comunitária,
à Administração Pública, sempre que houver necessidade,
.não ultrapassando o limite de 08 (oito)horas semanais,

.

O trancamento ou desistência do curso, faz com que o

benefício do aluno seja extinto.
Considerando o volume de serviço para os profissionais
que compõe a COMISSÃO ESPECIAL, sendo tanto

funcionários dá ,Prefeitura que tem outras funções, quanto
estudantes que trabalham em empresas, a divulgação dos
alunos beneficiados será até o dia 12 de setembro de 2003,
junto a Portaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, UNE�J, UNIVILLE, ACE, FURB e no site

www.jaraguadosul.com.br

l-DAS INSCRIÇÕES
Período

O
As inscrições far-se-ão no período de 11 a 20 de agosto de

03 na D' .
-

�', IVlsao de Conselhos, em frente ao Setor de Protocolo da
reeltura Municipal de Jaraguá do Sul, em formulário próprio,
s fichas de inscrição podem ser retiradas na Portaria da Prefeitura
,UllIClpal de Jaraguã do Sul, UNERJ, UNIVILLE, ACE, FURB e no
ue wwW.jaraguadosuLcom.br

Horário
De 2" a 6" feira, das 08h e 30min às Uh e 30min e das

e 30min às 16h e 30min.
4,1 A não apresentação de todos os documentos acima relacionados inabilita o

processo e inviabili�a �(;_oncessão da bolsa,equisitos
er residente e d

.

'I' d M'
, '

áorruci Ia o no umcrpio de Jaragu do Sul, a peloerros três anos' ,

'

cursar Ensí S'.,',
.

não
mo upenor em Nível de Graduação;

o

ser Contemplado com benefício similar ou outra forma de auxílio

P;equalq�er Outra instituição, inclusive crédito educativo;
sentar a doc -'

id C'
,

om umentaçao eXigi a, na rorrna do Item 4 deste Edital;
provar cond' -

d bai d f 'I' d P I'
'

a
' içao e aixa ren a arm lar, nos termos a o inca
clonaI de A .

,. .

NAS SSlstenCIa Social, aprovada através da resolução n0207/
, de 16112/98;

4,2 O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das

informações nela contidas, tornando-se, após a assinatura, inteiramente

responsável pelas mesmas,
.

IV - DAS PENALIDADES:

Os alunos beneficiados pelo auxilio financeiro que consta

da lei n02837/2001, alterada em alguns dispositivos pela
Lei 3,291/2002, em que for constatado qualquer
irregularidade durante a seleção ou a qualquer tempo após
a concessão da referida .bolsa, perdem o direito ao auxílio
financeiro,

As informações deverão estar preenchidas sem rasuras.

Não poderão ser anexados documentos a ficha de inscrição posteriormente a

entrega da mesma na Divisão dos ,Conselhos.
'

E para que ninguém alegue ignorar as informações acima citadas, o presente edital será afixado no Quadro Mural e publicado em resumo em jornal de circulação local,

Jaraguá do Sul, 04 de julho de 2003.

IRIS BARG PIAZERAAFONSO PIAZERA NETO
Secretário de Desenvolvimento Secretária de Educação Social e Habitação em Exercício
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INÚMERO: CASOS DE EMBRIAGUES NO TRÂNSITO SUPERA OS .íNDICES COMPUTADOS NO ANO PASSADO

PM registramais de 35 casos de
alcoolismo no trânsito pormês

]ARAGuA DO SUL -

Apesar de todas as cam

panhas já realizadas men

cionando o perigo de diri

gir sob o efeito do álcool
e de as pessoas saberem

das conseqüências que

pode acarretar a embria

guez, o índice de ocorrên
cias desse gênero continua
aumentando. Este ano, no

período entre janeiro e ju
nho, foram computados
219 casos, contra 199

registrados nos 12 meses

de 2002. Conforme relato

do chefe de trânsito do 14°
Batalhão da PolíciaMilitar,

.

tenente Ricardo Alves da

Silva, o número cresceu

devido ao aumento na fis

calização nas ruas, princi
palment� no período da
noite.

- Antes não contáva

mos com muitos efetivos

para efetuar este trabalho.

Muito desse índice tam

bém deriva do fato de as

'pessoas não 'acreditarem

que podem ser flagradas
, pelos policiais e por não
acreditarem no processo

Arquivo
Tenente sugere mais rigor no cumprimento da legislação

administrativo -, salienta
o tenente. Ele acrescenta

que, em geral, os casos en

volvem pessoas que não

são alcoólatras, que vão em
<'

determinados eventos e

bebem em excesso, "Per

cebe-se que a faixa etária
com maior incidência é

entre os 35 e 42 anos e,

geralmente, nos finais de

semana", diz.
Silva explica que, quan-

de denúncia, onde o mo

torista oferece risco por
efetuar manobras perigo
sas, caracteriza-se o crime
de trânsito, o condutor faz
o exame de alcoolemia e é

encaminhado à Delegacia
de Policia Civil. "Para ame
nizar estes números, além
das campanhas educativas,
teria de havermais rigor no
cumprimento da legisla
ção", defende. (FABIANE
RIBAS)

do o motorista é aborda
do numa blitz e o policial
nota que o condutor está

embriagado, ele é subme
tido ao teste de alcoolemia.
"Se detectar mais de seis

decigramas de álcool por
litro de sangue, é lavrado
o auto de infração, reco
lhe-se a carteira e o veículo

só é liberado para uma

pessoa em condições de

dirigir", enfatiza, Em casos

Solicitamos o comparecimento do Sr. ILSON JOSÉ DE OLIVEIRA,
CTPS 42579;0025-SC, para reassumir seu cargo e apresentar
justificativa das faltas. A não apresentação no prazo de 48h
(quarenta e oito horas). contados do recebimento desta,
implicará na rescisão de seu Contrato de Trabalho por abandono
de emprego conforme o artigo 482, letra I da CLT, devido as

suas faltas desde 2 de junho de 2003.

REFIGERAÇÁO FRIGOMAQ LTDA.

Jaraguá do Sul, 2 de julho de 2003.

COMUNICADO

Viva comércio de semi-preciosas
Rua: Av. Getúlio Var as 146· Centro· Sala 2

Supermercado
Kazmi rski

Rua José Teodoro Ribeiro, 3195 ·lIha da Figueira· Jaraguá do Sul· Tel: 370-4757

Faleceu às 7:30 horas de 4/7 o Senhor Genesio Pereira com idade de66
anos, deixando enlutados 11 filhos, genros. noras, netos, bisnetos e demal
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 5/7 às 9:00 h-;;
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o�
da Vila Lenzj

Faleceu às 15:00 horas de 3/4 o Senhor Alwin Schwarz com idade de 84
anos, deixando enlutados a esposa 2 filhos 1 filha, 2 noras 1 genro nê.!9.!
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 4/7 às 15:30
horas, saíndo o féretro da Igreia luterana Três Rios do Norte seguindo para
o Cemitério Três Rios do Norte

Faleceu às 20:50 horas de 2/7 a Senhora Eva Correa Rosa com iiladede66
anos, deixando enlutados o esposa, filhos. filhas netos bisnetos irmãos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 3/7 às 16:30 r
horas, saíndo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério MuniciJll]
do Centro

I ç
Faleceu às 22:45 horas de 2/7 o Senhor Lívio Zanella com idade de 55 anos, C
deixando enlutados a esposa 1 filho 1 filha, genro, nora, netos seus pa�
irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 3/7 às I16:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo e
para o Cemitério Municipal do Centro

OQUIAL 2s-'é 29/6 a
,,;* ;,� 'I",'M � di

Missas
Sábado

i shoo - Matriz
19hOO - Matriz
18hOO - S. Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - S.Cristóvão

NOSSAMENSAGEM

"Um Profeta só não é estimado em sua iPátria"
11

Irmão e' Irmãs! Deixamos nossas casas e

viemos para celebrar a Ceia do Senhor.
Trazemos a história de nossa vida e tudo e

tudo o que pudemos viver nesta semana. O

senhor reúne seu povo disperso em torno

da mesa da Palavra e do Altar. É o mo

mento de, como discípulos nos assentamos
a seus pés, de ouvi-
dos atentos aà Pa- ;...:AJ:..:o::..:.:io:..:._: �_�II

lavra que sai de sua

boca. É o momento
de nos fazermos fa
mília em torno da

mesa, acolhendo o

Senhor que se nos

entrega em seu Cor

po e seu Sangue.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

BUFFET DE FEIJOADA
PARA ALMOÇO

TODOS OS SÁBADOS
Aberto de Quarta à Sábado para jantar,
Sábados Domingos e feriados para. almoço com buffet
Especializado em café colonial sob encomenda!!!

4
Reservas para Festas, Casamentos e ReuniÓes:.316,10S
Endereço: lkm di! Rodovíà SC 416 (Jaragu<idQ Sul- pQmerode) 81:(11da .Fábrida da Choco/eite.Estrada GeralAurora s/ nO, Rio éérro,
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Onze equipes vão disputar
o Coroa Bom de Bola

]ARAGUA DO SUL - A

ME (FundaçãoMunicipal
de Esportes) recebeu ins

crições de 11 equipes para
I�

disputar o Campeonato de

utebol Sênior - Coroa

om de Bola -, o que

epresenta o envolvimento
@! de 159 atletas na' competi-

,

ção, Destinado a atletas
'5, com idade a partir de 38

�, nos (nascidos até 1965), o
jo evento deve iniciar no pró-

'mo dia 12 e está previs
to para encerrar em 23 de

� agosto. Os times estão di

ididos em duas chaves, de
onde saem os dois primei
ros colocados para dispu-

tar as semifinais em cruza

mento olimpico.
O Coroa Bom de Bola

premiará os três primeiros
colocados com troféu,
medalhas e costela, sendo
30 quilos ao campeão, 20
quilos ao vice e 15 quilos
para o terceiro colocado.
O time classificado em

quarto lugar ganhará tro

féu e uma bola. Também

haverá troféu para equipe
disciplina, defesa menos

vazada, artilheiro e atleta

destaque da competição. A
tabela completa dos jogos
será divulgada na próxima
semana.

CHAVEA

Karlache/ADVAurora

SD Acaraí / Móveis Kagenor
Associação Atlética Kohlbach

Arsepum
'Pos to Jaraguá
Darlino Serviços Ltda.

CHAVEB

SantoAntônio/Escritório Floriani
EMEF Anna Tôwe Nagel
JJW
ABCE.C.

Tranze o Pé

275-3290
371-0058
YiI'1IfIIWtlcn@II"'"",,,.br

Artígos em nos e lãs, 8íquínís,
Maíôs, Fítnes$ (academía)

U Pelo '(ue, se alguém
está em Cristo, 'nova
criatura é i as coisas

. velh�s já passaram:
eis que tudo se

fez. novo."
:2 çu.r1U,t.i08 5�17

Rua Max Wilhelm, 289
Boependi - Joroguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

ESPORTE CORREIO 1)0 POVO 11

I VELOCIDADE: SEXTA ETAPA DO ESTADUAL DE AUTOMOBILISMO ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA

Pilotos de automobilismo buscam
melhor pontuação na 6a etapa

SÃO BENTO DO SUL---'

Acontece neste final de se

mana em São Bento do
Sub 6" �tapa do campeo
nato catarinense de auto

mobilismo; no Autódro
mo Rio Represo. Partici
pam das provas 85 pilo
tos, nas categorias Stock car
é Marcas A, B e N. Dentre

eles, os três jaraguaenses
Raulino K.reis Junior, Dir
ceu Rausis eDouglas Bago
participam da prova, na
Marca A, categoria elite da

competição. O líder do

campeonato é Michel

Giusti, de Joaçaba, com 43·

pontos, seguido por
Leomar Fendrich J r, de

São Bento do Sul, com 36

pontos. Encostado a

Fendrich está Raulino Kreis

Junior, que ocupa a tercei

ra colocação, com 34 pon
tos.

A expectativa da orga
nização, que está trabalhan-

Divulçaçác
Kreis Junior corre em busca da liderança do estadual

do a cerca de um mês nos

preparativos do campeo
nato, é de receber um pú
blico aproximado de seis

mil pessoas, já que o autó

dromo é considerado um

dos melhores do Estado,
em termos de infraes

trutura. A pista também

permite a alta velocidade.

"São Bento do Sul tem um

trajeto com diversos pon
tos de ultrapassagem.
Quem larga na frente tem.

muitas vantagens nesta pis
ta. Por isso é preciso ter

um bom desempenho nas

classificatórias", explica o

piloto Dirceu Rausis. Na

última etapa, realizada nos

dias 21 e 22 de junho, em
Joinville, o piloto jara
guaense não terminou a

prova, por causa da que
bra do motor. "Mas esse

problema foi resolvido, o
Arildo Frankenberger,
mecânico, deixou o carro

pronto e estou com uma

expectativa muito boa

com relação a esta prova",
analisa.

Com boa expectativa
também está o piloto
Douglas Bago, sexto na

classificação geral. "O car

ro está bem preparado e

acho que agora que
estamos indo p,ara a reta

final, é que começarão a ser

definidos os °favoritos",
diz.

Os treinos classifica

tórios começam hoje, a

partir das 15 horas. Ama

nhã, o warm up inicia às 9
horas e, as baterias, às 10
horas. (CELlCE GIRARDI)

.Ajab contrata ala-pivô de Brusque para reforçar a equipe
]ARAGuA DO SUL - Vi

sando a disputa dosJabs 00-
gos Abertos de Santa

Catarina), a Ajab (Associa
ção Jaraguaense de Basque
tebol) foi buscar em

Brusque o ala/pivô Olavo,
28 anos e 1,98 metros, para
reforçar a equipe. Natural de
Angra dos Reis, Olavo

Larangeira Telles da Silva

começou a carreira noNova

Friburgo Country Club,
transferindo-se em seguida
para a Liga Angrense, aon
de foi campeão carioca, em
1993, e disputou duas Ligas
Nacionais (1994 e 1995).

Depois de uma breve

,passagem pelo Fluminense

(97) Olavo se transferiu para
o Bandeirante/Brusque,

onde disputou uma Liga
Nacional (2002) e conquis
tou dois Campeonatos
Catarinenses (2000 e 2001),
além dos Jasc de 2000.

Olavo já atuou ao lado de

grandes nomes do atual bas
quete nacional, como

Marcelinho, Arnaldinho,
Alexey, Olivia e Jamisori,
além de ter sido treinado

por Miguel Ângelo da Luz,
Alberto Bial e Mical. O atle

ta também fez parte da se

leção brasileira universitária,
nos Jogos Universitários
Mundiais (Universíade) de

1995, em Fukuoka, no Ja
pão. Começou a jogar bas
quete com 13 anos, por in
fluência de do pai, o técnico
Moacir Telles.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Vaipara o Garibaldi?
Vápej 5mh
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ICONFRONTO: EQUIPE JARAGUAENSE ENTRA EM QUADRA HOJE CONTRA O CARLOS BARBOSA

Falcão desfalca a Malwee nos

Jogos das semifinais da Liga
]ARAGUÁ DO SUL -

Um desfalque de última

hora modificou os planos
da comissão técnica da

Malwee para as partidas
da fase semifinal da Liga
Nacional 2003 contra o

Carlos Barbosa, marcado
para hoje, e no jogo do

dia 12 de julho, em

Joinville. O ala Falcão foi

suspenso por duas parti
das pela (CBFS) Confe

deração Brasileira de

Futsal e dará seu lugar a

Xoxo, que começa jogan
do a partida no Rio
Grande do Sul ao lado

Franklin, James e Xande.
A partida acontece às 11

horas e será transmitida

pela SporTV.
Segundo o auxiliar téc

nico Flávio Cavalcante,
Falcão' foi citado na

súmula por ofensas ao ár

bitro Gean Coelho Teles

logo após a vitória da

equipe jaraguaense na úl

tima segunda-feira, con
tra

.

a UCS, de Caxias do

Sul, pela última rodadà da

fase eliminatória da com

petição. "É um desfalque
grande e com isto tere

mos de reestruturar nos

sa forma de jogar para
podermos manter ámes
ma qualidade. Falcão,
abatido pela decisão da

CBFS, se defendeu dizen-

Cesar Junkes

Atleta vai cumprir duas partidas de suspensão por ter se desentendido com um árbitro

do que o árbitro foi

quem o xingou no segun
do tempo. "Prefiro não

comentar nada", disse.
A Malwee viajou na

quinta-feira para Carlos

Barbosa, onde treinou na

tarde de sexta-feira. O

treino tático desta quin
ta-feira aconteceu no gi
násio da Associação Re

creativa Duas Rodas em

virtude das medidas da

quadra no interior gaú
cho serem semelhantes

(40mx20m) .. "Vamos jo
gar com um esquema
ofensivo, pois queremos
voltar de lá com, pelo

menos, o empate", co
mentou Cavalcante.

Para a segunda parti
da no ginásio Cau Han
sen, em J o inville, a

Malwee voltará a se pre
parar no ginásio Wol

fgang Weege. A novida

de nos treinos é o retor

no do ala Marcel ao ban

co de reservas, após se

recuperar da lesão no tor
nozelo esquerdo. "O time

está bem concentrado e

sabe o que tem que fazer

para conquistar seus ob

jetivos. Estamos em con

d�ções semelhantes a da

Taça Brasil deste ano,

JS domina microrregional dos Joguinhos
]ARAGUÁ DO SUL - As

equipes de futebol de Cam

po masculino, vôlei femini
no e os times de futsal (no
masculino e feminino) do

Município foram campeões
da fase nUcrorregional dos
Joguinhos Abertos, disputa
da de 25 a 29 de junho, em
Schroeder. Estas modalida-

" ...

,

des se juntam ao basquete,
handebol, tênis de campo e

. vôleimasculino que represen

.tarão o município na etapa
regional da competição, que

quando nos sagramos

campeões", finalizou o

auxiliar técnico.
A Ulbra carimbou o

passaporte às semifinais

da Liga Futsal ao derro

tar o Atlântico/Erechim,
por 2 a 1 (2 a O no pri
meiro tempo). O con

fronto foi realizada na

noite de quinta-feira, no
Ginásio Antônio David

Patina, em Veranópolis
(RS). A equipe de Cano

as inicia a disputa das se

mifinais na próxima se

gunda-feira (07), quando
recebe o ECB/São Ber

nardo.

acontecerá de 1 a 7 de agos
to, em Indaial. Atletismo, na
tação, tênis demesa e xadrez,
e handebol feminino já estão
garantidos na fase estadual.

CRICIÚMA DEFINIDO PARA PEGAR O FORTALE
O técnico Gilson Kleina tem apenas uma dúvida�·
escalar a equipe do Criciúma que vai enfrentar o Fortal
no Ceará, neste domingo, pelei Campeonato Brasilet
O treinador ainda não decidiu quem entra no meio:
é Kléber Gaúcho ou Alexandre. Fora essa dúvid\
equipe deve ser a mesma que enfrentou o Paysan]
Kleina faz o último treino hoje pela manhã para de
o time titular, e, após o almoço, a delegação catariner

viaja para o Ceará.

Amizade é Doação

É uma associação sem fins lucrativos, formada por esposas de

Rotarianos (Rotary Club) e voluntártas que trabalham em prd
da comunidade jaraguaense, colaborando através de açõel
beneficentes voltadas às entidades assistenciais, como

empréstimo e aluguel de cadeiras de rodas, enxoval para
gestantes carentes, arrecadação de armações de óculos e

livros, entremuitas outras ..
O lema da C:asa da Amizade é "Solidariedade da nossa caso

• Pessoas que se 'identifiquem e queiram fazer parte dos

trabalhos desenvolvidos pela Casa da Amizade.

• Para eventos festivos promocionais e campanhas.

coraçõo<:J>vo I untóriO

Todo mundã tem Sófalta começar a agír.

lY!§
Transfot-manáo energia

em soEuções
.
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Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

Parabéns, Aciag
.

pelos 25 anos de inovações!

373-0467
Atanásio Rosa, 1475· Centro· Guaramirim

� �--------�--------�

IHlRANCHO
IaIIMÓVEIS

373-0283

Guaramirim
E-mail: cfcgmm@terra.com.br

.

estofados e colchões

I Conforto com muita� :
www.mannes.com.br I

Alt'lldinu.'ulo: 1- ia 6" - 06:4� llS t8:00h

(47) 3716524 l.bi"uzi@lnhloozi.com.br

rata
Guaramirim, SÁBADO, 5 de julho de 2003

As

sim

c o m o

todo idea

lismo, princi
palmente aqueles
que buscam a realização
plena de uma sociedade or

ganizada, a ACIAG (Associação
Comercial Industrial e Aqrícola. de Guaramirim)

tornou-se, ao lenço de sua existência, uma entidade representativa e

competente dos anseios dos empresários e, porque não dizer, de toda a

população que trabalha, estuda ou reside naquela que é considerada uma

das cidades mais prósperas de Santa Catarina.

Tendo como marca maior a predestinação e a competência de seus dire

tores, a entidade ganhou mais confiança e respeito ao longo dos trabalhos

rea

I i z a

dos e das

conquistas
adquiridas

sempre com muito

esforço e determinação.
Ao festejar suas bodas de prata

neste dia 5 de julho, a diretoria da ACIAG,
comandada pelo presidente, Mário Glasenapp, espera

parti Ihar o sucesso de sua existência com todos aqueles que, de uma forma

ou de outra, contribuíram para o seu desenvolvimento.

O presidente e toda a sua diretoria agradecem o apoio que a ACIAG vem

recebendo desde seus primeiros passos e reforçam que para continuar

lutando pelo bem estar de toda a região é necessário que o associativismo

se consolide entre todos como uma fi losofia de sucesso inquestionável.
/

Transformando energia
em soiuções

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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) Editorial
•

Momento
de reflexão.

�>L. ;�:'$ r .

,:;
Mário Glasehã�p;, Presidente ACIAG

t,., "_ (:.

�omento é de festa, confraternização e lembranças, ,0 jubi leu de prata
da ACIAG é um marco na história da entidade que tem por
fúndamento a consolidação do associativismo como elemento básico

pira o crescimento sócio, econômico e comunitário de Guaramirim.

Lembrar de nomes que contribuíram para sua consolidação como

entidade representativa certamente levaria qualquer um a cometer

injustiças pelo esquecimento.
,

Importante também seria transformar este momento em breve

reflexão sobre qual será o futurq da entidade como órgão
representativo da classe empresarial. Embora não tenha.caráter

'�qififi'a\ a ACIAG se transformou no quarto poder do município. Pelas

�,'�º'#s assem,bleias e ações, nossa entidade anqariou proveitos que

;�t:f;9u�'eré!m mais estabí I idade e desenvolvimento para os nossos
,

. ém/preen8'imentes. ,
, ,

Efh,h(;r,�,'b'�@�'�nto nos leve as glórias db passado,: estamos
tra6�Hra'�:db���,�� c�,nquistar novas metas. À ,rec\1P�r�'ç�o do nosso

posic'id:r\a,rnentó no ranking estadual do ICMS,a .irtipJahtàção de novos

empreendimentos no recém-criado distrito indust,;iaL',b'"
aperfeiçoamentoconstante através dos tretnamentese cursos
oferecidos às' empre$�s assocladas, a realização de semtrtários e

\ -:':'",'
"

. ..•. " ,

'

palestras tom consultores e personalidades de reconhecida expressão
nos cenários estadual e nacional, as viagens de negócios e

interatividade como associações e entidades instaladas em' Santa
Catarina ou em Outros estados da federação, entre outras ações, estão
fazendo com que a ACIAG se firme cada vez mais como a casa do

empresário.
Os setores industrial, comercial, prestação de serviços e, atualmente

com mais ênfase, o agrícola, estão sendo alvos de medidas que
evidenciam a união como forma mais coerente e rápida para o

crescimento ou sustentação dos mais de dois mi I empreendimentos,
instalados em nosso município.
Um brinde aos 25 anos de trabalhos' e sejam bem vindos à nossa casa.
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UMA HISTORIA
construída a muitas mãos

Seria leviandade afirmar que a Aciag é obra desta ou daquela pessoa, uma
ez que ao longo destes 25 anos foram de fato muitos os que se revezaram

a qondução do seu desti no.
S ria cometer igualmente injustiça destacar este ou aquele período,
justamente porque o tempo não se repetiu uma única vez nestes 9.125 dias

que se somam desde a histórica data de 05.05.78 até este dia 05.07.03,
em que comemoramos o jubi leu de prata com toda pompa e merecimento.
Se nestes últimos 25 anos, cada dia foi diferente um do-outro, o foi pela
característica natural de que houveram sementes lançadas ao solo e

conforme as condições de cada tempo, umas germinaram e deramfruto,
outras resistiram bravamente as estiagens e só porque foram teimosas o

suficiente acabaram de alguma maneira por virar realidade ..

Foi no embate diário que a Aciag se fez uma entidade forte, contribuindo
como mola propulsora em favor do desenvolvimento sócio-econômico de

\

Guaramirim.
A Aciag teve a, ousadia de ir além das fronteiras passando a usufruir de
reconhecido prestígio junto a outras Acis, como uma das mais atuantes
entre suas co-i rrnâsem Santa Catarina, conquista, aliás, pelá parti cipação
ativa junto aos quadros da Facisc desde 1983, através de.idéias e

proposições inoyâdoras,contribuindo sobremaneira para o fortalecimento
desta federação.
Informações malsapuradas, sobre a evolução que a Aciag veio tendo ao

longo de sua hi,st6Jtii:( poderão ser obtidas pela leitura do livro "ACIAG
AGORA É PRATA", de rnlnhaautoria, onde se encontra um retrospecto
histórico de se�'s'móment6Sr)1ajS'significativos.
A ampliaçãotíe.seu quadro's6d�t aprofissionalização dos serviços que

passou a dispón,ibilizaraos asso'oi,ád0S, o comprometimento direto na

realização de noÚasex'P9fe'ira�l\itn?�Qe suas mais importantes bandeiras,
pioneirismo nadon'�i péfâ, inC'lusão,do departamento agrícola em sua

estrutura formal, h'oje;'sel'ilindà"coh'io modelo a muitas outras entidades do

gênero, a parti�rpªção' �t.i�� :nÔs debates das grandes causas locais e

regionais, a partlclpaçâo. di,r,éla no conselho de desenvolvimento municipal e

do Hospital Mu�ic1pà(h;àpoio decisivo na criação e implantação do corpo
de bombeires, OS inúmeros eventos de formação profissional permanente
oferecidos e o acolhimento a todos que a procuram para apresentar ou
propor sugestões que venham de encontro ao desenvolvimento empresarial e

do bem comum, foram ações que preencheram seu cotidiano. I

A edificação do centro empresarial, hoje denominado de "Casa do
, Empresário", com absoluta certeza foi o lance mais ousado da entidade ao

longo destes 25 anos, se levarmos em consideração à época em que foi

construído, tornando o eixo sobre o qual passou a gravitar tantas ações,
unindo mentes e corações desejosos de servlr.e evoluir. A Aciag é tudo isso e

muito mais. A Aciag pode ser comparada a um coração que pulsa forte
apoiando de modo eficiente os vasos capilares, que geram progresso o

município de Guaramirim.
• ,

"

Francisco Herbert Schork
Ex-Presidente da Aciag

f.
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Palavras dos
"Um dos fatos mais
marcantes çla ACIAG nos

últimos anos foi à
reformulaçõo de sua equipe
interna. Foram contratados

profissionais não só

competentes, mas abnegados
pelo trabalho que aqui
realizam. Eles souberam
entende; a nossa filosofia de
trabalho e fizeram das
nossas metas as suas".
Maurici Zanghelini

'� Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim, tem como missão

oportunizar o benchmarketing
entre empresários, bem como

ser o elo entre os mesmos e o

poder público. A ACIAG vem

participando ativamente em

todas as frentes de trabalho
.

alavancadas no município, tais
como: Hospital Santo Antônio,
segurança pública, eixo viário,

distrito industrial e outros.
Acredito que aACIAG é peça

fundamental para uma tomada
de decisão no contexto

econômico de Guaramirim".
Antídio Lunelli

vice-presidentes •

•

'�ACIAG está sempre

junto com a

administração municipal
desenvolvendo obras e

atendendo a classe

empresarial. Na minha
opinião, eu a coloco como

, O quarto elemento mais

forte no município".
Renato César Dias'

':4 troca de experiências entre as

empresas e o trabalho em grupo

para o atingimento de um objetivo,
são fatores importantes para o

desenvolvimento, bem como as

constantes atualizações de

informações' tributárias,
trabalhistas e leis recentes são de
suma importância para os

associados ".
Jackson M oh r

"Para Guaramirim epara
nós, empresários, a

Associação Comercial é a
nossa casa, onde traçamos
objetivos e principalmente
discutimos o interesse de
cada associado, visando o

crescimento de nossas

empresas e

conseqüentemente de nosso

município"�
Roseli Krüqer

"Eu vejo aACIAG como uma

entidade comprometida a cada
dia que passa com o melhor

desempenho das empresas .

Precisamos estar sempre
atentos eparticipar na escolha

dos candidatos governamentais,
sem isenção. Temos que crescer
neste campo e participar sim do

processo político de nossa
,

cidade, estado ou país".
Edgar Maluta

I

i

Palavras dos conselheiros consultivos:
"Como centro das atenções empresariais
da cidade, a ACIAG é a mola mestre na

formação e aperfeiçoamento do

empreendedorismo. Ela divulga as

pontencialidades do município, atraindo
a atenção de novos investidores. Além

disso, possibilita aos empresários
conviverem com mais dinamismo, em
harmonia, com capital e trabalho".
Aclino Feder

"Foi importante quando
há 25 anos tivemos

homens líderes que não

pensaram somente em si,
mas na comunidade. Pois

sabiam que sozinhos não

teriam a mesma força e

união quanto de uma

associação: aACIAG".
Blásio Mannes

"Desde sua fundação, a ÀCIAG se dedicou �o
desenvolvimento do município de Guaramirim,
tanto na viabilização de inuestimentos como

também na participação de seu planejamento.
Demonstrando deforma inequívoca seu

comprometimento, realizou muitas ações
individuais e em parcerias com o poder público e

entidades a nível municipal, estadual efederal,
Foi, é e sempre será fundamental para o

crescimento e fortalecimento da econàmia, bem·
como, para a melhoria da qualidade de vida de
todos que aqui vivem".
Adriano Zimmermann

"Qualidade de vida está

diretamente ligada a um quadro
de desenvolvimento econômico. A

possibilidade de ser atingida, se
consolida via agentes econômicos

sólidos; consistentes e

perfeitamente inseridos no

contexto com apoio de toda base

disponibilizada nesses 25 anos

pela ACIAG."
Luiz Carlos Pereira

'� ACIAG sempre foi o alicerce d
indústria, do comércio e da

agricultura de Guaramirim. Além
disso, ainda cumpre um papel'
importante, alavancando a

resolução dos problemas da
comunidade empresarial junto 'ao
governo. Acredito que no futuro
esse fortalecimento da união entre

empresas e órgãos públicos será
cada vez mais a função principal
da nossa entidade".
Reinaldo Richter

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMÉRCIO
inova com raspadinha

ara estimular as vendas no comércio de Guaramirim,
o Núcleo do Comércio da ACIAG lançou em abril a

Raspadinha do Comércio de Guaramirim, que
premiam os consumidores de forma diferenciada e

atraem o consumidor para as lojas no município. Ao
contrário das raspadinhas convencionais, cada loja
oferecerá seu brinde ao comprador, procurando
atrair a atenção dos clientes de forma diferenciada,
Além dos brindes, os consumidores de Guaramirim e

da região que não forem contemplados no ato da

compra deverão preencher seus dados no bilhete-e
irão concorrer a prêmios especiais que serão
sorteados no Dia dos Pais, Dia das Crianças, além de
três presentes que serão oferecidos nas três semanas

que precedem o Natal (duas bicicletas, uma tv 14" e

Uma moto zero quilômetro).
A iniciativa, segundo o Diretor de Comércio, João de João de Bem

Bem, é motivar a comunidade a adquirir o hábito de

comprar produtos em Guaramirim e não em outras cidades. "Este é um comportamento
que temos' implantar em nossa comunidade, pois os produtos oferecidos aqui são iguais ou

melhores aos.que também são colocados à venda em outras cidades".
Além destas atividades, a diretoria do comércio está empenhada em oferecer aos
associados cursos de capacitação para seus funcionários de forma a melhorar,
principalmente, a qualidade no atendimento. "Este é um ponto que sempre deverá estar
sendo aperfeiçoado pois o cliente tornou-se mais exigente quanto ao seu papel e nós,
comerciantes, precisamos estar sempre atentos a estas mudanças".

SCPC CONSCIENTIZA
, .

empresanos
ais um que ser um órgão que fornece

informações sobre o perfil do consumidor em

relação ao seu crédito, o Serviço Central de

Proteção ao Crédito, em Guaramirim, tem um

objetivo maior: oferecer aos seus associados à

possibilidade de uma análise de crédito

completa, que permite uma visão detalhada
do cliente no ato da compra de um produto ou

requisição de um serviço.
O diretor do órgão em Guaramirim, José
Schroeder, informa que o SCPC possui uma
base de informações muito grande o que
permite ao associado, por exemplo,
"conhecer quantos cheques pré-datados
foram passados por seu cliente, saber onde
comprou, se foi um bom pagador, entre
outras", explicou. José Schroeder explicou
que a medida não visa inibir a compra a

crédito e, conseqüentemente, afastar o

consumidor do comércio. "Através desta

consulta, o empresário poderá fazer uma
análise pessoal se vale ou não a pena vender".
Schroeder informa que a partir do próximo ano a consuita ao banco de dadosdos
consumidores passará a ser nacional e estará localizado em São Paulo. "As consultas
poderão ser feitas via internet ou por telefone. Os empresários de Guaramirim estarão

interligados e poderão fazer suas consultas com base em dados fornecidos em qualquer
ponto do Brasil. Isto aumenta ainda mais a segurança no ato da venda a crédito ou

faturada".

José Schroeder,
diretor do órgão em Guaramirim,

ue o associativismo?

Ouem trabalha há 25 anos

pelo progresso de Guaramirim
merece o reconhecimento

de toda comunidade.
,

PARABENS ACIAG!
HOMENAGEM DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

·UJ
GUARAMIRIM

ADMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

Trabalho e Transparência
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I

Domenico Weber

Guarami�im!

.I Microcomputadores

.I Acessórios em geral

.I Assistência técnica·

(Nossa maior conquista é o cliente"

(47) 373·1115Rua 28 de Agosto, 1603
51.2 . Centro· Guaramirim informaticenter@terra.com.br .

Agricultores têm
espaço garantido

ano de um passado de
muitas realizações para a

economia do município, o

setor agrícola da ACIAG

quer retomar seu espaço na

entidade neste início de
século e já mostra

resultados nos últimos
meses. Embora não vivam
do saudosismo, os
agricultores do município
ainda colhem resultados

conquistados nas últimas
décadas pela entidade

empresarial junto aos

governos municipal,
estadual e federal.
O diretor de agricultura, Alcibaldo Germann, lembra que a ACIAG foi a

principal responsável pela divulgação da banana cultivada em Guaramirim
e região pela sua alta qualidade. "Esta liderança, em parceria com a

Epagri e com os governos municipais, foi fundamental para que a

bananicultura tivesse melhor projeção em mercados nacionais e

internacionais, como é o caso de Argentina, Paraguai e Uruguai".
Outro exemplo apontado pelo diretor é a cultura da palmeira real.Segundo
ele, se não existisse a presença da ACIAG na divulgação deste segmento
não existiria a lavoura da palmeira real em todo o país. "Além, disso temos

diversas reivindicações atendidas como é o caso da não taxação do ICMS
sobre a produção de banana, numa parceria com a Ascaban (Associação
Catarinense dos Bananicultoresl, de melhorias em estradas que servem

para escoamento da safra, assistência técnica ao agricultor, entre outras".

GermanlÍ enfatiza que o retorno dos agricultores a ACIAG deve-se, em sua

maior parte, ao pensamento imediatista e isolado que contraria o

associativismo, onde todos buscam soluções mais abrangentes. "Isto foi um

grande erro. Todos devemos pensar em conquistas genéricas, que alcancem
um maior número de produtores, pois estas vitórias serão aproveitadas por
maior tempo e terão mais respaldo junto aos órgãos públicos diretamente
ligados ao meio rural".

.

Germann também defende a implantação de um maior número de núcleos
setoriais voltados à agricultura dentro da ACIAG. Ele defende a

diversificação dos núcleos desde que haja a presença de consultores com

larga experiência. "Os agricultores precisam, entretanto, além de
trabalhar nestes núcleos, terem uma visão de planejamento para saber
aonde desejam chegar. É preciso que pensem como empresários do setor
rural. E como todo empresário tem que pensar em conjunto", finalizou.

Alcibaldo Germann

rLPéro[a�POSTO GUARAMIRIM
Rod. BR 280 . KM 56 • Guaramirim • se

Tel.: 373-0067
Fax: 373-0844
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DIRETORIAMANTÉM

o longo de toda a sua existência-a ACIAG sempre teve como uma de suas características
ser uma entidade bem administrada financeiramente. Segundo seu diretor financeiro,
Orlando Satler, a entidade, que hoje conta com 277 associados, tem um rigoroso
ontrol€! sobre suas receitas e possui, atualmente, um dos menores índices de

inadimplência entre as associações detoda Santa Catarina: menos de meio por cento.
Satler explica que entre os objetivos de seu departamento para esta gestão é o controle
do fluxo de caixa da ACIAG para provisionar recursos para os gastos do final de ano com

o pagamento de décimo terceiro salários e férias aos funcionários. "Com o trabalho que
vem sendo desenvolvido pela nossa diretoria, acredito que não teremos problemas para

cumpri r esta meta", disse satisfeito.
O diretor explica que o setor trabalha com um controle efetivo das contas através do
Sistema de Gerenciamento Informatizado (SACl), que agiliza e auxilia os relatórios
financeiros. \\0 caixa é fiscalizado pelo Conselho Fiscal e está à disposição de todos para
qualquer apreciação".
Satler conta que, mesmo com uma.politica rigorosa de controle de gastos, a ACIAG vem

recebendo investimentos para manutenção, compra de equipamentos, viagens de.

negócios e treinamentos. \\0 importante é não desperdiçar. Daí o sucesso da: nossa

administração".

gastos controlados

Orlando Satler

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MICRO,E PEQUENAS
"

empresas devem buscar união

Arnaldo Krüger .

ssim como as qrandes empresas, as micros e pequenas empresas
de Guaramirim estão tomando o pensamento associativista por
fundamento como forma de se manter no mercado. Quem.afirma é
'o D,iretor de Micro e Pequenas Empresas da ACIAG, Arnaldó
I�rüger, comentando que a proposta maior é pensar em conjunto,
evitando ações isoladas. Para ele, é necessário que o país ofereça
ações que agilizem o crescimento das micros e pequenas empresas
é que os empresários parem de pensar amadoristicamente e

concentrem suas ações no corporativismo. E ele se fundamenta
num dado importante: o Brasil é um país emergente onde a maior

parte da economia está localizada nas micros e pequenas
'empresas.
Comerciante há longos anos, Krüqer destaca como exemplo os

lojistas que buscam alternativas de melhoria de seus negócios sem

pensar em grupo. Para ele, qualquer empresário, pode até

pesquisar soluções isoladamente, mas procure realizá-Ias em

parceria com outros associados. "Poderíamos fazer uma queima
de estoque, em finais de estáção. Mas não, uma boa parcela ainda
continua pensando no seu mundinho e não visualiza oportunidades

A

NVENI A

maiores se estivesse associado. E olha que isto não
acontece só no comércio. O resultado desta demora
faz o consumidor comprar seus produtos erro cidades

vizinhas", desabafa.
Krüqer lembra a época em que os postos de vendas
das micros e empresas têxteis enchiam as margens
da BR 280 com seus produtos e, iludidos pelo falso
conceito de concorrência, acabaram fechando suas

portas à medida que adotaram políticas de
desenvolvimento isoladas. "No fim todos acabaram
no prejuízo", avaliou.
A saída, segundo I<rüger, é repensar o negócio e

procurar, através de iniciativas com parceiros,
divulgar produtos e serviços em Guaramirim e em

outras cidades. "Nós temos a própria associação,
através da formação de núcleos setoriais, que
possibilita esta união. Precisamos criar formas para

que o consumidor tenha acesso ao bem de forma
mais direta".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NÚCLEOS PROCURAM
dar continuidade ao trabalho

s nú leos setoriais da ACIAG têm um papel importante na continuidade do pensamento
assoclativista da diretoria atual. Além de alavancar novos negócios, informações e

cultura empresarial, os núcleos, hoje em torno de quatro, estão formando novas

lideranças e abrindo novas oportunidades de crescimento econômico dentro da cidade.
O Núcleo Jovem Empresário, coordenado por Alfredo Frasson, engloba diversas

empresas de diversos setores. Para Frasson a prioridade do grupo é trazer informações
para que os novos empresários possuam mais condições de iniciar uma atividade

empresarial com segurança.
lí Palestras, encontros e troca de informações têm sido as

nossas maiores ações. Temos consciência quanto ao papel da ACIAG nas' empresas e

procuramos repassar isto em nossos encontros. Se o modelo está dando certo cabe a

nós utilizá-los e sugerir alternativas caso haja necessidade".
Já o Núcleo da Mulher Empresária, que é coordenada por Leonora Klein, está focando
suas ações na troca de experiências entre as associadas. "Queremos promover ainda
mais o nosso trabalho como forma de atrair ainda mais mulheres para o nosso

núcleo", sintetizou. Atualmente cerca de 15 empresárias participam das reuniões.
Na Delegacia Regional Norte dos Mineradores de Areia o coordenador, Lauro Frólich,
destacou que a principal vantagem obtida até agora foi à organização dos nucleados.
"Estamos examinado a possibilidade, futura, da criação de uma cooperativa e o

primero passo é estarmos realizando o projeto de compra conjunta de combustível.
Entre as ações real izadas, ressalto o levantamento de dados de custo de produção o

que faci I ita a venda da produção em toda Santa Catarina".
O núcleo setorial das Indústrias de Conservas continuará orientando os produtores de

palmeira-real-da-Austrália, projeto de longo prazo iniciado em 1992, com objetivo de

suprir as fábricas de matéria prima "palmitos'tem escala suficiente e continua, para
atender a demanda do mercado interno e externo. O vice-diretor, Wilson Tomelin,
afirma que, entre suas metas, estão organizar o núcleo de produtores de

hortigranjeiros orgânicos e quebrar a inércia da sazonalidade do cultivo de pepinos
hídricos, beterrabas e outras variedades utilizadas na industrialização de conservas

vegetais.

1
Diretoria de Treinamento amplia número de cursos

ma das principais atuações da ACIAG junto à comunidade
empresarial é oferecer cursos, palestras e treinamentos aos

associados e seus colaboradores. O diretor de treinamento,
Gilmar Luiz Petry, está empenhado desde o início do ano

em trazer para dentro da instituição iniciativas que

busquem, principalmente, mostrar as tendências do mundo
globalizado no dia-a-dia das empresas do município,
N uma primei ra aval iação Petry garante que, recentemente,
foi feita uma pesquisa junto aos empresários para detectar

quais seriam as principais carências. "Baseados nos dados
fornecidos por esta coleta de dados estamos estudarido e

realizando cursos internos e externos. Esta é a nossa meta

Gilmar Luiz Petry

lei
e�eíl'�
PARA VALORIZAR SEUS AMBIENTES

nos próximos dois anos".
O diretor prevê que nos próximos meses a

ACIAG deverá receber um palestrante de

prestíqio nacional para trabalhar com aspectos
motivacionais não só entre os colaboradores
mas também entre a classe empresarial. "No
início de junho iniciamos o Programa Sebrae
de Qualidade Total, iniciativa que
recebeu um bom volume de inscrições.
Queremos realizar, até o final do ano que vem,
pelo menos, um treinamento por mês",
finalizou.
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Musica alternativa no

Parque de Eventos
A partir das 19 horas de hoje

nada menos que 13 bandas, (
consideradas alternativas) fazem
a festa nos pavilhões A e C do

Parque Municipal de Eventos.
Trata-se do Festival de Música
Alternativa, promovido em

parceria entre a Fundação
Cultural e a Escola de Música
Bicho Grilo. Os ingressos estão
sendo vendidos a R$ 3,00
antecipado e R$ 5,00 na hora do
show. Como incentivo, cada
banda recebeu 250 ingressos,
com direito ao·dinheiro que for
arrecadado com a venda dos
mesmos, Além das 13 bandas,
também mostram seu trabalho
seis Djs, que também receberam
100 ingressos para

'

comercialização.
As apresentações estão

SI divididas por estilo. No pavilhão
A se apresentam as bandas com

som mais pesado e no C as

consideradas de som mais leve,
estilo pop/rock. Entre as bandas

que fazem show no pavilhão A,
estão a Kanaã, de Corupá, e Fly-X,
de Guaramirim. A Fly..X vai

aproveitar o show para lançar o

Vikings,
Repulsores,
Fly-X,
Hiperiun,
Kanaã'
Zirighidu e

Leftover Soup.

o Festival de Música Alternativa
também está abrindo espaço para, os

Djs Alido Ronchi, Michel Rodrigues,
Thomas Anthony Schwartz, Marcos
Schmoeler, Rodrigo Coelho e Bianca
Soethe. Para essa turma da música
eletrônica, a organização do evento

reservou uma tenda, montada
.

especialmente para o evento, .onde os

Djs terão uma hora para se

apresentarem.
De acordo com o Dj Michel, esta é a

primeira vez que todos os Djs de

Jaraguá do Sul têm chance de
mostrarem seu ,trabalho. Michel tem
�1 anos e desde garoto tem se

interessado por esse tipo de som. Ele

SÁBADO, 5 de julho de 2003

Djs também mostram

trabalho

Fly-X - Kélson, João Luís Borges e Wagner Assis de Oliveira

Kanaã - Ricardo, Fábio, Ana Paula, Fábio Tobias, Joacir e Dionei Walter

DJS - Michel e Alido: estilo próprio' e perseverança

CD, gravado no início deste ano,
com selo independente. Todo o

repertório da Fly,;.X é próprio"
condição considerada Importante
pelos integrantes da banda. "Para
nós, é importante cantar apenas o

que é composto pela banda.
Estamos satisfeitos com o

resultado do nosso trabalho",
argumenta o baterista Kélson
Marcelo Mendes, 27 anos. Ele

exemplifica essa satisfação
anunciando shows em Porto

Alegre e Novo Hamburgo, no Rio
Grande do Sul, onde se

apresentam na semana que vem.

A banda Kanaã, apesar de
não ter repertório próprio, é
uma das mais conhecidas da

região. Tem recebido um bom

apoio da mídia e já tem público
cativo. Assim como Kélson, o
integrante da Kanaã, Ricardo
Vicenzi também concorda que o

cenário musical para as bandas
alternativas está melhorando na

região. "As oportunidades estão

surgindo e o Festival de hoje é
uma prova do reconhecimento
do nosso trabalho", considera
Ricardo.

Trivium,
Ponto de Apoio,
Tribo da Lua,

Witness,
Reverb e

Alta/Rotação.

(.)

o
lta
..c

••

.-

>
ta
e,

faz o estilo "Psytrance", tocado em

festas Rave. Já Alido se identifica
com o estilo "Drumnbass", que é
uma mistura de baixo com bateria.
Os dois destacam a importância do
estilo. "Para vencer nessa nova
profissão é preciso batalhar bastante,
treinar muito e especialmente
desenvolver um estilo", ensina Alido.
De acordo com Alido, a som

eletrônico ainda é novidade em

Jaraguá do Sul, mas surgiu na década
de 80, na Alemanha, com o grupo
"KraftWerk". No Brasil, ainda de
acordo com Alido, o movimento
começou a tomar corpo em 95, com
um show, realizado na USP.

.
.
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Paparicos
..

Paulo Coronato, o Caetano de \\Mulheres
Apaixonadas", dispõe de um carro com

motorista que o apanha todos os dias no flat,
onde está hospedado no Rio de Janeiro, e o .leva.

até o Projac para gravar as cenas da noveía.:

Esportes radicais
Definido. Gilberto Barros convidou Alexandre
Frota para fazer, reportagens de esportes radicais
no seu "Sabadaço", O fortão aceitou a proposta. ;

Depois de H umberto Martins ameaçou deixar a
novela "Kubancan", o ator passou a ser mais

assediado. É que todo mundo quer saber os 'rea'is
motivos de tanto estresse. Ó ator reclama que

seu personagem perdeu muito espaço na trama.

H�be parou a Record
Hebe Camargo esteve na Record para gravar o

especial de 50 anos da emissora. Quando
chegou, simplesmente a emissora parou, as

pessoas fizeram fila para cumprimentar a
apresentadora.

A dita frase
I

"Datena não é e nunca foi meu inimigo. Essa

briga só serviu para agradar as pessoas que não

gostam de nós dois. Não vou dar continuidade
ao processo contra ele", disse Milton Neves

encerrando o episódio da discussão com Datena.

Persistente
Para manter a forma, Fátima Bernardes não

dispensa a caminhada diária, faz alongamento e

anda quase uma hora na esteira. Esse é o seu

ritual diário.

�annoro secreto
Depois de ter sido eleita a mulher ideal para se

casar, Sandy avisou que só vai trocar as alianças
quando tiver 25 anos, ou seja, daqui a cinco anos.

Vale ressaltar a irmã de Junior está namorando
um universitário de Campinas.

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

O charme do inverno invade a tela da

Band a partir do próximo dia 7. As

atrações da estação mais badalada do

ano serão o tema de uma série de

reportagens que Sabrina Parlatore fará
em São Paulo e no Sul do País. Até o dia
18 de julho, Sabrina e a repórter Aline
Alonso vão mostrar como aproveitar o

inverno nas belas regiões de Campos do

Jordão e Gramado, incluindo Bento

"" Gonçalves e Canela. Da área serrana do
Rio de Janeiro, a emissora exibirá
matérias sobre Itaipava e a histórica

Petrópolis.
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FIlME/HORÁRIO

DIOI: O CUPIDO TRAPALHÃO
c14hOO

1 .. , ,

H ULI<

lsh4S - 18h30 - 21hlS A

2 MAIS VELOZES MAIS FURIOSOS
AlSh30 - 19h30

{J
TODO PODEROSO

C17h30 - 21h30

3

PR'OCURANDO NEMO
OI5hOO - I7hOO - I9hOO - 2IhOO

-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DE�ENHOANlMAIXY
F - FICÇÃcj R - ROMANCE!P - RJUCIAL/Dc -IXX:UMENTÁRIO

_BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

,SALA fILME/HORÁRIO

PROCURANDO NEMO
I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO

An1

2 TODO PODE�OSO
13.h30 - I6hOO - I7h30 - I9h30 - 2Ih30

C

H ULI<
13h45 - I6h30 - I9hI5 - 2Ih50

3 A

DIDI: o CUPIDO TRAPALHÃO
I4hbo - I5h45 - I7h30

C

LONGE DO PARAÍSO
I9h40 - 2Ih45

D

H U LI<
13h30 - 16h15

A

5

MAIS VELOZES MAIS FURIOSOS
19hOO - 2Ih15

. A

A CREêHE DO PAI
14h30 - 16h45

C

6

TIROS EM COLUMBINE
18h45 - 21hOO

D

iILME/HORÁRIO GÊNERO

1 H ULI< A
13h30 - 16hI5 - 19hOO - 21h45

..

MAIS VELOZES, MAIS FURIOSOS A
13h45 - 15h45

2
TODO PODEROSO

C
17h45 - I9h45 - 21h50

, . , . ..

PROCURANDO NEMO

3 14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO D

-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMA!Xi ,�
- ACÇÃcj R - ROMANCE!P.,.RlUCIAL/Dc -IXX:UMENTÁRIO
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DOLORES AVILLON

Protegendo as roupas finas
Para proteger as roupas finas de

delicadas, basta colocá-Ias dentro de
uma fronha e lavá-Ias normalmente
na máquina.

Banho gostoso
Verifique sempre se os furinhos do
chuveiro não estão entupidos. Lave

regularmente com escova, tirando
assim qualquer resíduo que tenha
ficado retido nos furos.

Sopa sem gordura
Se a sopa ficou gordurosa demais,
basta colocar na panela uma folha
de alface. Espere alguns minutos
até que a folha retenha a gordura e

retire-a com uma escumadeira.

Tomate na tinta
Para tirar manchas de tinta,
experimento esfregar o local
atingido com o lado cortado de um

tomate. Em tempo, o leite também
pode ser usado da mesma maneira

para limpar as manchas de tintas.
,

o fim das baratas

Experimente misturar pimenta-do
reind ou ácido bóri€O com açúcar e

colocar nos ralos e portas. As
baratas desaparecerão. Faça isso

longe das crianças.

Tapete novo

Cubra o seu tapete já usado com
,

bicarbonato de sódio. Deixe agir por
15 minutos e depois passe o

aspirador de pó em toda à sua

superfície. Ficará limpo e livre de
( odores.

,

Carne saborosa
Quando temperar lagarto, faça
cortes pequenos em toda a extensão
da peça. O tempero agirá mais

profundamente na carne e o

resultado será um prato muito mais
saboroso.

Bem verde
Na hora de comprar açrrao, não
facilite. Verifique se as folhas estão

• bem verdinhas, descartando aquelas
amareladas ou que estiverem
picadas de insetos.

Gosto amargo
Quando fritar alho, não deixe que
queimem. Alho queimado deixará o

seu prato com sabor amargo.

Antídoto
Para se I ivrar do desagradável
cheiro de cebolas em pratos e

talheres, esfregue os "utensllios
contaminados" com rodelas de
batata crua. É ti ro e queda!

Soltando a gelatina
Para a gelatina sair com mais

'facilidade da fôrma, umedeça a

mesma com água ou unte levemente
,corl) óleo antes de colocar a gelatina
líquida.
\

I SUPERAPETITE GE EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Sirva o

Espaguete ao Molho de;Bacon
bem quente e

acompanhado de

queijo ralado na hora'

INGREDIENTES:
400 gramas de espaguete,
100 gramas de bacon,

.

200 gramas de tomate sem pele e

sem sementes;
2/3 de queijo tipo Pecorino (ou
Parmesão) ralado;
1 cebola pequena;
4 ou5 colheres (sopa) de azeite de
oliva;
sal e pimenta malagueta a gosto. Espaguete ao Molho de Bacon

Preparo: Pique o bacon e doure no azeite. Escorra e reserve. No

mesmo azeite, refoque a cebola picada bem miudinho, a pimenta
bem picadinha, junte o tomate cortado em fatias, junte o sal e deixe

cozinhar por .alguns minutos. Complete o molho juntando o bacon

previamente preparado. Cozinhe o espaguete "al dente", em bastante

água com sal. Escorre e sirva com o molho e o queijo ralado.

.DICAS DE BELEZA
._--

Epilar OU depilar? Eis a questão
Ninguém duvida que se livrar dos indesejáveis' pêlos do corpo
chama-se Depilar, mas o fato é que existe ainda o termo Epilar e
o uso de um ou outro vai depender do método escolhido para
retirar os pêlos.
De você resolveu raspá-los com a boa e velha lâmina de barbear,
você estará depilando-se; e se você decidiu retirá-los com cera,

você estará epilando-se.
Toda mulher gostaria de métodos mais definitivos,' de preferência
que o efeito lisinho durasse a vida toda. Neste sentido, os homens
também estão aderindo a onda da depilaçâo..ou melhor epilação,
inclusive se livrando de todos os pêlos pubianos. Sem dúvida, é

sinal de novos, e melhores tempos, afinal- qual mulher não gosta
de namorado, ou marido, bem lisinho, macio e cheiroso?

As ceras depilatórias, tanto quente quanto frias, vieram para ficar
e tem custos bem acessíveis.

]unto'com o uso de ceras tem a história de que o método é,

dolorido. É não se pode dizer que não doa, mas também pode
se dizer que é perfeitamente suportável.
A cera quente geralmente é preparada numa panela com

termostato. É aplicada com espátula no sentido do cresfimento
do pêlo e, na hora de remover é retirada no sentido contrário ao

do crescimento.

O efeito lisinho dura em média 15 dias e pode ser aplicado nas

axilas, virilha, pernas e barriga.
I

I

Existe ainda o'método de epilação a laser. A sua aplicação deve
ser feita por profissionais habilitados. O laser penetra na pele
afetando a raiz do pêlo. A onda do laser dura milésimos de segundos
e faz a coagulação dos vasos que ligam o pêlo.
Os pêlos atingidos pelo raio voltam mais frágeis e com ciclo de

vida menor, não ficam encravados. O resultado pode vir a ser
�. (

.

definitivo após algumas sessões.
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INGREDIENTES:
Os Biscoitos de Frutas Cristalizadas podem ser

,

preparados com antecedência
1 xícara (chá) de farinha de trigo;
1/3 xícara (chá) de açúcar mascavo;
1 colher (chá) de canela em pó;
1 colher (chá) de fermento em pó;
2 colheres (sopa) de frutas
cristalizadas e picadas;
1/4 xícara (chá) de melado;
3 colheres (sopa) de margarina;

.

1 clara.

\

Preparo: Numa vasilha misture os

, ingredientes secos e as frutas cristalizadas.

Junte os ingredientes restantes e misture bem.

Usando um saco de confeitar com bico

redondo liso, ou uma colher de chá, faça
biscoitos com 2 cm de diâmetro numa

assadeira untada com margarina, mantendo
uns 5 cm de distância entre eles. Leve ao forno

moderado preaquecido por 10 minutos.

Retire da assadeira com um espátula e deixe

esfriar.
'

IDICAS ,PE .,B��L��",,_�_,.�_I_",,_,_..", .

�

Para sempre, bela

Quem não gostaria de estar sempre bonita, com os olhos e sobrancelhas

bem delineados, faces rosadas, lábios carnudos e bem definidos, assim
como os personagens de novelas que, chovendo ou fazendo sol, estão
sçmpre impecáveis.
Talvez parte deste sonho possa ser conseguido, com a maquiagem
definitiva, Ela chegou timidamente, mas já está com tudo e fazendo a

cabeça de muitas mulheres.
e-

Mas como é que funciona esse processo?
'A maquiagem definitiva é uma espécie de tatuagem, só que feita de
uma forma mais superficial. Dura, aproximadamente, de três a cinco

anos e, depois deste tempo, acaba clareando naturalmente por causa

de escamação da pele, requerendo um retoque, Todos os produtos
utilizados namaquiagem definitiva são importados e descartáveis. Apesar
do nome "definitiva", '0 processo pode 'ser revertido.
A maquiagem definitiva realça a beleza da pessoa e corrige imperfeições,
como no caso de pessoas que têm as sobrancelhas falhadas, caídas ou

que querem realçar o rosto,
.

Por este método também podem ser contornados os lábios e os olhos
delineados.
A maquiagem definitiva também se presta a auxiliar pessoas vítimas de
acidentes que, por exemplo, perderam o' contorno ou preenchimento
dos lábios e ainda é capaz de ,disfarçar cicatrizes como estrias e corrigir
a auréola de seios, também em cirurgias de reconstrução das mamas,

É fundamental procurar profissionais C'li d
'

-, ULPA
especla za os no assunto para garantir o \

sucesso na aplicação do processo de Abe Glitsky é um investigador transtornado por uma vida de fracassos

maquiagern definitiva. Depois de feito, o e que tem nas mãos um caso aparentemente impossível de ser

rosto pode ser maquiado normalmente, desvendado, Na cidade de San Francisco, crimes em seqüência acabam
.

mas com a vantagem que com os olhos formulando uma lista de suspeitos que envolve gente graúda da Igreja
e lábios delineados o resultado final fica

ClJt',UCA
10' filACQP." ,ULIl·O··IUR,:

'1
.<.r ,�,fI ...............•.

Md.,Giovani W..

Ne-z.zaUm

muito melhor. e em bem menos tempo,
Neste sentido, os especialistas são

unanimes em afirmar que a maquiagem
definitiva facilita a vida da mulher.

IDICAS E LEITURA

GRAVElIGHT

Ambientado, no mundo contemporâneo, o livro conta a história de

Wycherly Musgrave, um típico bon vivant que, após se envolver em
,

um acidente, que resulta namorte de umajovem, se refugia na pequena
cidade de Morton's Fork para tentar, se manter afastado da bebida e

de confusões,
/

O queWycherly não desconfia, no entanto, é que seus problemas estão

apenas começando. Após cC?nhecer Sinah Dellon, uma famosa atriz

dotada de incríveis poderes psíquicos, ele imediatamente sente uma

forte inexplicável atração por ela. No entanto, acontecimentos

inesperados fazem com que velhos boatos se tornem uma cruel

realidade.

o FATOR HADES
Neste romance de R6bert Ludlum, morrem sl}bitamente, de forma

dolorosa, um sem-teto emBoston.ummajor do Exército na Califórnia 1)

e uma adolescente em Atlanta, todos vítimas de desconhecido e

agressivo vírus'. Por três dias, uma equipe de cientistas tenta

desesperadamente, um laboratório do governo americano, desv�ndar
os segredos do vírus. Logo eles percebem que nada foi ocasional e

• I

que a epidemia que ameaça centenas de pessoas não foi um acidente,

Vale a pena ler.

Católica e outras importantes personalidades da sociedade locaL A

trama de John Lescroart se enrola e desenrola com personagens
sedutores, misturando personagens comuns com gente poderosa e

inescrupulosa, criando uma obra-prima do gênero Policial. ,<11
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AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h MUJ-ERES APPJXOOIlDAS - 21 h

SEGUNDA· Thaíssa garante a Miyuki que ela

deveria ficar em casa, deixando-a magoada.
Cabeção e Maumau organizam um bolão, em

que todos apostam se Kiko e Drica vão namorar

ou não, Carla garante a Murl!o que o namoro de
Luisa e Victor vai acabar logo . .Yinícius leva

Miyuki ao médico. Luisa vai almoçar na casa de
Victor. Solene fica triste por ter que se separar
da mãe, mas Vilma garante que quer continuar
morando com ela. Drica e Kiko resolvem entrar
no bolão escondidos e fazer com que todos

acreditem que vão namorar, para depois levar o

dinheiro.

SEGUNDA· Juca concorda em conversar com

Vitória. Sol garante a Pedro que vai convencer
Sofia a lhe vender o curtume. Djalminha avisa
Nanda que o casamento deles acabou. Juca
afirma para Vitória que o que sente por Antônia
não é passageiro e permite que ele seja amigo
de Léo. Vitória garante a Juca que não vai

perder as esperanças de vê-lo se reconciliar
com Van Van. Vanuza provoca Bruno ao dizer

que Rodrigo corre melhor do que ele. Antônia
vai à casa de Dinorá para perguntar sobre Luiza.
Dinorá desconversa e afirma para Antônia que
Rodrigo é namorado de Vanuza. Sofia revela a

Juca que Pedro lhe pediu que vendesse o

curtume.

SEGUNDA . Esteban tenta ler, mas está sem

óculos, e fica furioso porque Laia apaga tudo.
Uma vizinha parabeniza Laia pelo seu shaw no

Copacabana na frente de Enrico, que fica
cismado: Laia inutiliza outro bilhete. Diego faz

campanha nas ruas. Celso Camacho, conhecido
escroque, irmão do general, chega à Kubanacan ..
Eliseu convida Esteban para lutar no Coliseu.

Johnny entrega um bilhete para Esteban, mas

Enrico é rápido, e o engole. Camacho passa
mal depois de tomar uma garrafada. Gabriel vê
Marisol, mas Esteban garante que é somente o

desejo dele de que a mãe estivesse viva. Marisol

pede que Enrico pegue Gabriel para que ela

possa fugir com ele para Santiago. Estebari
sabe. que o dark fez uma reserva em um

restaurante e vai até lá c�m Laia. Ao pagar a

conta descobre novo bilhete e garante que vai
ler. Camacho . toma satisfações com Mercedes.

Celso chega na Casa Amarilla, surpreendendo
a ·todos.

SEGUNDA . Edwiges pressente a presença de

alguém e vê Cláudio na porta de seu quarto.
Fernanda garante para a filha que seu pai viajou
logo depois que ela nasceu. Cláudio obriga
Edwiges a ouvir as suas explicações. Fernanda

mostra para a filha cartas escritas pelo pai
dela, Miguel. Edwiges fica paralisada quando
Cláudio conta sobre a gravidez de Gracinha.
Ele pede desculpas e garante que nada irá

separá-Io s , mas ela afirma que ele tem

responsabilidade sobre a criança e o manda
embora. Onofre e César cumprimentam Laura

pela promoção e a avisam sobre a primeira
reunião. Rafael manda Fernanda acomodar
Salete na sala de leitura do hotel, mas pede
que ela não leve mais a menina para o trabalho.
Marina limpa as lágrimas, decidida a não chorar
mais. Expedito fotografa no estúdio. Helena se

prepara para viajar.

SEGUNDA· lgor e seu comparsa abrem a' mala
e percebem que não é a mesma. A camareira
sai de um dos quarto do hotel empurrando seu

carrinho e nele carrega a mala. A professora
Verruguinha comenta com Lupita sobre a mala.
Emiliano dá uma bronca em Simoninha por ter

ofendido Ângelo.' A professora Verruguinha se

assusta ao ver Rosamunda, uma da integrantes
da quadrilha que trocou as malas. Marisol,
Poliana e Simoninha pedem ao gerente do

hotel que as ajude a promover um encontro
amoroso entre Lupita e Emiliano.

QUARTA· Rodrigo comenta com Simoninha
que um estúdio cinematográfico está
procurando um menino - ator para participar
de um tonga-metragem. Os dois decidem

preparar uma armadilha para o Ângelo e o

convencem a fazer o teste para o papel.
Rosamunda entra na escola e é confundida
com a professora Verruguinha. AX diz às
crianças que Rosamunda é uma mulher muito
má. Rosamunda, ao tentar fugir, dá de cara

com a professora Verruguinha. Professora e

alunos perseguem a intrusa. Francisca diz a

Lupita e Emiliano que as crianças estão

perseguindo uma das duas protessoras
Verruguinha.

QUARTA· Luisa afirma para Victor que ele

estragou o namoro deles ao prejudicar seu pai.
Victor garante que não fez nada, mas Luisa
não lhe dá ouvidos. Mônica faz tudo errado na

aula de balé. Bruno mostra a Mônica como

fazer os passos e a professora avisa que ele
tem jeito para dança. Solene desconfia que
Bigodão estava paquerando Ana Paula. Júlia

percebe que Thaíssa está arrependida de ter

agido mal com todos. Mônica garante a Sandra

que gostou da aula de balé. Daniela não deixa

que Bruno saia do judô para ir para o balé,
afirmando que toda hora ele quer mudar.

SEXTA - Murilo se oferece para treinar Luisa e

as outras meninas no judô. Victor explica a

Daniela que foi embora do colégio depois de
discutir com' Paulo. Bruno resolve fazer balé ao

invés de judô e não falar nada para Daniela.
Solene não tem coragem de revelar a Vilma que
Bigodão tem um problema com jogo. Drica
recebe um telefonema de sua mãe. Murilo avisa
às meninas que terá que treiná-las sem que
Heitor fique sabendo. Drica revela que sua mãe
vai se casar. Victor afirma para Carla que não
quer mais desenvolver o .projeto de seu pai.
Daniela estranha o comportamento de Victor.

QUARTA - Juca revela a Modesto que gravou-a
num dia em que ele se vangloriou de todas as

talcatruas que já fez. Modesto concorda em

trocar uma fita pela outra. Juca obriga Modesto
a declarar publicamente que apóia a candidatura
de Vitória. Modesto ouve a fita em casa e

descobre que Juca mentiu. Rutinha fica furiosa.
Vitória e Léo chegam numa parte violenta da
cidade. Vitória quase se mete numa briga, mas
Silésio e Iranildo o defendem. Juca garante a

Sofia que vai respeitar sua decisão. Antônia e

Joaquim decidem procurar um advogado para'
definir os termos da separação.

SEXTA - Van Van promete a si mesma nunca

revelar a Juca que Vitória não é seu filho. Vanuza
e Rodrigo roubam a carteira de uma cliente da
boate. Luís Felipe não quer que Pedro namore

Sol a sério, pois pensa que seus pais ainda
vão voltar a ficar juntos. Vanuza percebe que
terá que passar por uma revista antes de sair
da boate, mas consegue se livrar da carteira.

Modesto revela a Rutinha que fez com que o

lixo não fosse recolhido em Formigas, para que
a pcpulação ficasse com' raiva de Juca. Elis
consola Nanda. Vanuza incentiva Rosemary a ir
à agência de modelos. O investigador vai até a

casa de Dinorá ..e Yíif,Rodrigo. Dinorá apresenta
Rodrigo como na.�0'r-�do de Vanuza.

QUARTA - Esteban pega Gabriel no colo, que
abre o olho lentamente, o tranqüilizando.
Ele parte para cima de Carlito e começa a

esmurrá-lo e acusá-lo de tentar destruir o

menino depois de acabar com a sua família.
Carlito não tem idéia do que ele está falan

do. Rubi não conta o motivo pelo qual vai
embora. Laia, emocionada, pede que ela fi

que. '0 abraço das duas é interrompido pela
notícia de que o Pescador Parrudo atacou.
Carlito. Laia desmaia ao saber que Esteban
está sendo acusado. de tentativa de assas

sinato. Esteban desaparece. Camacho cul

pa Mercedes, mas Celso se coloca na frente

quando ele ameaça esbofeteá-Ia. Laia se

preocupa ao ver Esteban no Copacabana.
Rubi se. muda para casa de Esteban. Laia

pede ajuda a Perla para esconder Esteban.

Até O

fechamento desta

edição os

capítulos de
sexta e

sábado não
haviam sido
editados

QUARTA - Padre Pedro agradece, mas avisa
Estela que não pode aceitar que ela compre a

chácara. Heloísa recrimina Sérgio por dar um

livro para Vidinha. Leandro se mete na conversa

do casal, aumentando a confusão. Onofre acha

que Cláudio deve assumíra responsabilidade
do filho. Marta se recusa a aceitar o neto.

10rlando teme a demissão, 'mas Celeste acha

que será diferente. Estela garante que comprou
a chácara sem nenhuma outra intenção que
não fosse a de ajudar Padre Pedro a continuar
com o seu trabalho social. Ele insiste que ela

não pode esperar nada dele pois tem absoluta
certeza da sua vocação. Estela reafirma que só

quer colaborar com o trabalho social. Leandro
e Sérgio, já alcoolizados, são fuzilados pelo
olhar de Heloisa. Raquel chora de raiva ao

atender ao telefone e ouvir a mesma música.

Até O

fechamento desta
edição os

capítulos de
sexta e sábado

não
haviam sido
editados

SEXTA - lupita obriga Simoninha e Rodrigo a

se desculparem com Ângelo pela brincadeira
de extremo mau gosto. O Sr. Inácio está
conversando com a diretora Caradura quando
sofre um desmaio. Ao voltar a si, ele comenta
com a diretora que decidiu tirar alguns dias de
férias para descansar. Fabíola fala, por
telefone, com Diamantina e pede a ela que
volte para que a ajude roubar o 'Sr. Inácio
aproveitando que ele ficará fora alguns dias.
Guilhérme visita o pai, diz que não acredita no

que Partiria lhe contou e manifesta a vontade
, de voltar a morar com ele.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇASEM FUNÇÃO DAEDIÇÃO DASNO\IHAS
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NASCIMENTOS
•

24/6
André Henrique G reuel
Michalack
Gabriela Cristina Gonçalves
Maria Eduarda Vieira

'

Ana Carolina Fructuoso

Kaylane Victória Brück
Kaue Felipe da Silva
Peter Willian Pereira
Guilherme Kauan de Campos
Victória Gonçalves Schroeder

25/6
Nicole de Lima Pelens
Fabrício Gabriel Corrêa
Fabio Luís Fiamoncini

26/6
Crislaine Monteiro da Silva
Victor Hugo Vicente
S'chwi rkowski
Willian Maurí Ramos Leal
Victor Gonçalves de Jesus
Maiandra Camilli Mota dos
Santos

27/6
Gabriely Ribas

\

30/6
Amanda Gabriely Reicghelt
Thiago I<eisér Petry
Estefany Emanoele G latz
Eduarda Nyland Mattos
Bruna Muller Barbosa
Jehniffer de Cassia Martins
Stella Dalsochio de Souza
Éderson Leandro Fodi

l<a!Jê de Souza
Davi Henricke Rosa
Ketlin Matara Panini I'

Amanda Staehelin Salai
Bárbara I<atherine Shnaider
Gruner '\ _

Henrique Giaconella Stein

1/6
Leandro N ichels
Daniel Koch
José Ricardo Brühmüller
Thainan Pinheiro

1/2
Gustavo Andrey Dalla Riva

Gabriel Victor Souza
Carvalho
Manoel Henrique Bernardo
da Silva
Joana Carolina Uterch

3/7
Kailani Andrieli Volski
Marlon V)/yllian de Lima
Larissa Victoria Pinto

Talles Pellense
I

INFANTIL

\

SÁBADO, 5 de julho de 2003

I <

o sapeca Rõrnulo completa 4 anos

no dia 8/7. Suas amiguinhas
Valdirene e Wallescka Thalya é
quem desejam muitas felicidades

No dia 10/7 a linda Carla
Oaiana da Silva completará 9
anos. Seus pais lauri e

Marlete, o irmão Ricardo e a

cunhada Patrícia mandam

A gatinha Heloisa G. Ewald

completou 1 aninho no último,
dia-03 de julho. Ela é a alegria
dos pais Claudio e Marlene

Sorteio -

Os ganhadores da promoção CORREIO DOPOVO/NICOLODELLI do mês de junho são Gabrielly Dalpra Lovemberg da edição do dia

7/6 e Gustavo Parti da edição do dia 14/6. Os ganhadores devem entrar em contato pelo telefone 372-0533 efalar com Melani.

Joana Carolina Steck completou seu primeiro mês
de vida ontem. Seus pais Maria ,e Célio e seus

, irmãos Jéssica e Jonathan estão muito felizes
com a chegada da prinsesinha

A gatinha Maria Eduarda Budal
completou ontem 5 anos de idade.
Seus pais João Carlos Budal e

Viviane Mirande Budal desejam
muitas felicidades

Alan Auriques de Moura

completa hoje 2 meses de vida.
Seus pais Eliane e Jeson

desejam muito amor e saúde,
\

Os pais Adelita e Cleiton estam
muito felizes pelo primeiro aninho
da filha Kámilly Schmitt, que
completa no dia 7/7. Quem deseja
muitas felicidades são seus pais e

sua avó Maria Nilza. Parabéns!

Vínícius Maestri aniversáriou no

dia 3/7, completando 2 aninhos.
Jair e Marli Maestri convidam
os amiguinhos para festa,
amnhã, na sua residência as 15
horas

Joslaine de Borba completou no

dia 1/7 dez anos. Os pais Élio
e lindamir e os irmãos Jeisiel
e Jeisiahi desejam com amor

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

Nossa linda gatinha Anna
Karolyna Wolf,<'completou no dia
3/7 seu primeiro aninho. Quem
deseja os parabéns são os pais
Adilson e Oeise, os avós Avelino
e Iracema, os tios Gerson e Hilda
e o primo Jian Cario

O craque Gabriel Staloch
'aniversaria amanhã. Seus

padrinhos Eloi e Rosane é quem
manda um feliz aniversário
<,
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ROUPA DE CRIANÇA
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POR VAN l
vanessactg@jg.com.br

'

REFLEXÃO ••• _

"Certas palavras podem
dizer. muitas coisas...
Certos olhares podem

valer mais do que mil palavras...Certos
momentos nos fazem
esquecer que existe

um mundo lá fora e a vida não passa de
encanto e magia, feitos especialmente para

nos marcar num breve espaço de

tempo ...Certos gestos parecem sinais nos

guiando por caminhos que queremos

percorrer...Certos detalhes nos dão a certeza

que existem pessoas
que certamente nos deixará lembranças para

todo sempre"!!!

GAÚCHO DE IDADE NOVA

www.ctglicom.br ctgJ.i@netunó.com.br,

Vem aí, o 1 ° Rodeio Crioulo do CTG Peão Farrapo.
A festa acontece nos dias 26 e 27 de julho, na sede do CTG Laço Jaraguaense, em Jaraguá do Sul. O baile ficará por
conta da "Cia Fandangueira". No decorrer do mês, maiores informações sobre o Rodeio.

Aconteceu no último 28 e 29/06 na cidade

de Barra Velha, o Rodeio Crioulo do CTG

Esteio da Tradição. A gauchada de Jaraguá
do Sul esteve lá e trouxeram alguns prêmios,
que foram conquistados durante a festa.

Desde Laço Guri até Laço Equipe, essa

turma não deixou escapar nada!
.

Rafael, do piquete Criado em Galpão,
trouxe o troféu de 20 lugar de Laço Guri, e
junto com seu pai Virgílio, conquistaram o

30 lugar de Laço Pai e Filho.

Ravielli,( piquete Estampa de Taura), trouxe

o 1 ° lugar de Laço Piazinho e

Leonardo,(piquete Criado em Galpão), o
30 lugar.
Deividson, (piquete Estampa de Taura),
ficou com o 20 lugar do Individual de

Duplas.
Rafael e Jair (Laço Jaraguaense), não
deixaram por menos e conquistaram o

1 ° lugar de Laço Dupla.
Aguinaldo, Rafael, Jair e João,
conquistaram o 30 lugar do Laço Equipe.
Parabéns a todos!!!

"Tem gente nova na Família"

Na terça-feira me deparei com a notícia de que seria titia. Já no final da tarde, veio
a confirmação: tem baby a caminho! Por isso, não pude de deixar passar em branco
essa data tão esperada. Ninho e Cris, receberam esse filho como uma benção, pois
assim Deus também o chamou. Uma nova vida está crescendo e logo chegará para
transformar a vida de todos ao seu redor.Eu, juntamente com suas famílias, viemos
hoje parabenizar vocês dois por essa conquista tão sublime e dizer que amamos

muito vocês .. .!
Parabéns Papai Ninho e Mamãe Cris!!!
São os votos de toda a família Demarchi e Pedrotti.

Bombas e
Bicos Inielores
DireçãoHidráulica

� 310-2515 - 310-2562
-------------------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguã do Sul· se

,--..:.._-----'------

I
!

I, I i i

SII',:1f !

i Indústria e comércio dtmadeiras l
i

312-0280-,'][, .".�;.

.................. l .• _,."".'��,.\fti , . , o •••••••• ::••••J

DEMARCHI CARNE

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FESTA JULlNA
No dia 12 julho será rea

lizada a Festa Julina do Co

légio Euclides da Cunha em

Nereu Ramos. Estará pre
sente o famoso strudel. A

an i mação da festa sé r á

garantida pela banda

Kanaâ.

ROTARY CLUB

-

O 'novo governador do distrito 4650 do Rotary Clube, Waldemar
Behling e a esposa Rosemary com o novo presidente do mesmo

distrito Fábio Pádula e a esposa Luciana

ARRAIÁ MARISTA
Acontece hoje no Colégio
São Luís o arraiá Marista.

Está marcado para as 17 /

horas e o menú será com

pleto: pipoca, pinhão,
quentão, espetinho, cachorro
quente, doces ... Além disso

terá música ao vivo, danças
e muito mais.'

A família Schvambach alegre com a inauguração da sua

nova loja Gatos & Atos no Shopping Center Breithaupt. Na
foto: Cecília, Suzi, Eduardo e Ailso

Comemorando os 65 anos da ACIJS o Sr. Vicente Donini,
Hermann Heineman Wever, Paulo Mattos e o representante
do governador do estado o Sr. Diomario Queiroz

Cü"ü;a �€ Ci:NIffJiA 7JláSfiea
ési:ifiea € 7lt.I'ANI�lJt4

LJJ'. ;4l�xan'JJ'� to�J'n�,.
........._

C71.lk 5!1�,9

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

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

Divulgação

Luciano Vicente comemorou idade nova no dia
25/6, recepcionando em sua residência
amigos e familiares

Casal José Ramos e Maria Helena. Ela trocou

de idade no último dia 3. Felicidades

SÁBADO, 5 de julho de 2003

Contato:
comereial@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

José Ricardo Bassi (E) passando o cargo para Fábio
Pádula

Rolf Hermann, ex-governador do Rotary Club

acompanhado de Nanci Zimmermann (E) e Isabel Vamada

Divulgação

Graduanda de Enfermagem Márcia Regina
Pereira, esposa do Dr. Manoel T. Silveira. Colou

grau no dia 27 de junho pela Universidade do Vale
do Itajaí. PARABÉNS

ESPECIALISTA EM
ORTODONDA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João Picolli, 153 - Centro· Dá do Sul
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"Com certeza, porque
sugestões nessas áreas
sempre são bem-uindas",
I<elli Cristina, balconista

HÉ importante para poder se
atualizai; para ter mais '

noções nessas aéreas".
Arlindo Campestriní,

comerciante

o atender de maneira mais prática e eficaz os

leitores, o CORREIO DO POVO está
do oMorar Bem, a arte em construir e
ar. A partir desta edição, todos os sábados, você \

poderá conferir uma página voltada exclusivamente à
.

voçê, que píane]a construir, reformar ou mudar o

ambiente em que mora ou trabalha.
Pensando nisso, o Morar Bem trará matérias
semanais com entrevistas, dicas e inovações de

empresas no raVlo. Arquitetura, jardinagem,
construção, engenharia, decoração e inúmeros outros

serviços estarão à disposição dos leitores do
CORREIO DO POVO, a fim de melhorar seu dia-a

dia, contribuindo para o bem-estar de toda a

sociedade.
O Morar Bem será um referencial para quem busca

conforto, beleza ,e modernidade. Aqueles que
pretendem anunciar sua emp-resa no Morar Bem,
terão a oportunidade de mostrar seus produtos e

serviços através de reportagem completas,
facilitando o conhecimento sobre o que os

consumidores irão adquirir.

«Acho, porque além de não ter
que ficar procurando, é muito
mais fácil, ainda mais porque a

gente vive na correria, não sobra
tempo".

'

Angela Lubian, Téc. Enfermagem

"Claro, é sempre bom ter

informações como essa,
.1. " •

I"ter um reJe1'enCla .

Daniel Fernandes, recepcionista

�DOMINIUMIL
H,'�l�"1A�H':'"

f".......
. o •••••••• "" Lj

ir ;

I . Escritório de Engeoharla· I
;

FLORADA
fl4lUÍUtlt e 1�t:teu;,,'te4-

Assistência Técnica
computadores fSõ]'Impressoras I ;sOMonl tores , : ..

per; fé ri cos CI.I�;;I'H���"l1(

Suporte de redes
Instalação

.

i Ed��I:;I=.:J:��:';C:d:7s..1 1

lS...��-s8�..��_,!!?�!!�

ti" 371-5097

João J. Ayroso, n210 � Sl. 1
,�ehtro • Jaraguá do Sul

CONSTRUçAo
DECORA.ÇÃO
ENGENHAIUA IAHQUITETURA
S 'E R \" '[ C O S" I

., . .J .. V .. 'd
-

,,' '-.. I

arte em inovar

Tet. 275 3547 -

('1nag 1i"l(<.'*h�líf.l)a�!j�!�'.lirll.Ctlrn.nr
Viilu!' (l{."ili;: ate: 'WWW.[M.xó.;){:::r"';r�ui'a.COiYi;�)("

arquitetura
R: Frítz Hosse. 135· Centro

310-1212

: MÓVEU:1 E OECORAÇ6e:s l-TOA.

373-0490
www.harmontamcveís.com.br
Rod. BR-280, 12.750- km 56
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h Q 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h
REF 3111 _ SÃO LUIS _ R: EDSON CARLOS

REF2383 - SAO LUIS - R: FRANCISCO HRUSCKA,

GERENT _ TERRENO 323 M2. RS 18.000,00
614 - SOBRADO ALV 320 M2, 1 SUíTE,2 DORM, BANH.
TERRENO 900 MZ. RS 90.000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 - CASAALV 140 M2, 1 SUíTE, REF 2392 - CZERNIEWICI - R: PAULO
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2. BENKENDORF,371 - CASAALV 220 M2: 3 DORM, BANH,
RS 140.000,00 GARAGEM. TERRENO 500 M2. RS 98.000,00

\

REF 3210 - JGuÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS
STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 2391 - AMIZADE - R: CELESTINO DEPINE
CHAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE C/
CLOSET, 2 DORM, 2 BANH, GARAGEM 2 CARROS. RS REF 3170 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.

130.000,000 SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00

REF 2170 - VILA LENZI- R: JAIME GADOTTl, REF 2400 - VILA NOVA - R: ANGELO

774 - SOBRADO ALV,4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TORRINELLI, 222 - CASA MISTA 150 M2, 5 DORM, REF 3213 - ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO -

TERRENO 450 AAZ. RS 110.000,00 BANH. TERRENO 544 M2. RS 50.000,00 TERRENO 370 M2. RS 26.000,00

REF 2398 - SAO LUIS - R: JOSÉ NARlOCH, 1067 -

SOBRADO AlV, 550 M2, PISO INFERIOR UMA RESIDENCIA
C/ 1 SUíTE, 2 DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SALA
COMERCIAL COM 152 M2. PISO sUP. 2 SUíTES, 2 DORM,
BIBUOTECA, GARAGEM E DEMAIS DEP, RS260.000,00

, REF 3017 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
REF - 2402 - AMIZADE - CASA 114 M2, 1 SUITE, VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES
2 DORM, GARAGEM. RS 86.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

REF 2325 - JGUA ESQUERDO - R: 924 - CASA
ALV 164 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM 2
CARROS. TERRENO 570 M2. RS 145.000,00

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, 2 DORM,BANHSQ(IA�
GAR4GEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

REF 7002 - NOVA BRASíLIA - R:
VENÂNCIO DA SILVA PORTO· ALUGA SALAS

COMERCIAIS 70 M2. RS 350,00

REF 2404 - ÁGUA VERDE - R: LATERAL R:
LEOPOLDO MAYER - CASA ALV 60 M2. RS

32.000,00

REF 3228 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
PIAZERA - TERRENO 420 M2. RS 20.000,00

J

REF 2360 - BARRA RIO CERRO - R:
DOMINGOS VIEIRA, 160-CASAALVC/120M2, 1

REF3007 - VILA RAU-lTO Esio ENKE - TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 615

326 AAZ, RS 19.000,00 WEEGE - TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00 M2. RS 72.000,00

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· I 02 M2 TOTALMENTE PRONTA RS
TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA + 6S 000 00

'

56 X RS 300,00
• ,

_'
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Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

275-0606
Sua 'aml/Ia merece um lar aqui

Vendas facilitadas,
financiamento próprio.

Localizado na rua RobertoZiemann, bairro Amizade.

Ed. Aléssio Berri -

Centro - I suíte + 2 dorm.

(206m2).
R$ 75.000,00 + pare. pelo Cub

sem juros e

sem entrada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 5 de julho de 2003 CORREIO DO POVO 5

5232 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado el 440,00m2 - 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 ménor valor)

Lot. Blumengarten II -

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

suíte + 02 dorm - Terreno
cf 346,50ni2 (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 140,00m2 - garagem
pi 10 automóveis - ampla área
de festa -'Terreno el 2.500,00m2
(30 x 83) - R$230.000,00

Creci 1749-J

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

REPRESENTACÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

4322 - CENTRO - Ed. Best Place
Apto. em fase de construção e/'
350m' -. 1 suíte master; 1 suíte,

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

ao mês - variação CUB
(sem acabamento)

5283 - NOVA BRASÍLIA - Casa
alv. el 355m' - suíte el closet +
4 dorm., bwe, dep. empregada,
terreno el 1.509m', imóvel

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

(aceita imóvel de menor valor)\
.

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

dorm - 02 bwe - de. empregada -

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

R$145.000,00

Ret. 5324 - Água Verde - Casa alv.
el 78,00m� - 03 dorm - bwe -

Terreno el 300,00m2 (15 x 20) -

R$66.000,00

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

(18 � 25) - R$35.000,00

Ret. 5323 - Vila Lalau : Casa alv. el
214,10m2 - suíte + 03 dorm - bwe -

cozinha el móveis - playground - Terreno
el 1.859,08m2 - R$136.000,00 ou

R$70.000,00 entrada + SD

5236 - AMIZADE -sobrado el
282,35m', 1 suite el closet
'mobiliado e hidro dupla + 3
suites- área de festa ampla el
piscina. Terreno el 378,75m'.
Lot. Bela Vista. R$ 340.000,00

5251 CENTRO - Casa Alv., el
166,18m' -suíte + 2 dorm., bwe,

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

36 parcelas + poup)

Ret. 5152 - Vila Rau - Lot. Renascença
- Casa alv. esquina nova el

163,00m2 - suíte + 02 dorm - bwe -

I
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$340.000,00

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

- Terreno el 585,OOm2 (13 x 45) -

R$110.000,00

;

-

, T E R R E�NOS '

-
_'

2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,OO
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R�28.000,OO
.2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,OOm2 - R$36.000,OO
2527 - Amizade - cf 672,OOm2 - R$63:,000,OO
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - ef318,50m2 - R$21.000,OO
2503 - Barra - Lot. Miranda - ef350,OOm2 - R$12.500,OO
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica - c/ 360,OOm2 - R$20.000,OO
2519 - Barra - cf 767,OOm2 - R$36.000,OO
2447 -:- Rio Molha - cf 103.749,OOm2 - R$70.000,OO
2362 - Nereu - BR 280 - cf 400.000,00m2 - NegoCiável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,OO
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,OO
2505 - Centro - cf 637,50m2 - R$135.000,OO
2530 - Centro - cf 1. 778,OOm2 - R$48.000,OO
2500 - Czerniewiez - cf 406,OOm2 - R$26.000,OO
2517 - Czerniewiez '- cf 557,80m2 - R$30..000,OO
2525 - Estrada Nova - cf 565,16m2 - R$29.000,OO
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,OO
2534 - Jardim São Luís - cf 325,OOm2 - R$25.000,OO (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336,76m2 � R$12.000,OO
2533 - Lot. Miranda - cf 325,00m2 - R$13.800,00
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,00m2 - R$140.000,OO
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,OOm2 - R$160.000,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 - Centro - Terreno el
1.778,OOm2 (39,20m frente/
41,60m fundos/57,00m lado

direito/40,60m lado esquerdo) -

R$48.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENClA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, sala, copo, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, dispenso, área de festas com churrasqueira
Valor R$ 85.000,00

Realizando seu sonho Imobulárlc
FONE/FAX (047) 275":2990

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

(OD 451 - FIGUEIRA - (HACARA - com residência rústico em

olvenorio com 2 quartos, solo, copo, cozinho, lavonderio, bonheiro
e gorogem, golpão, 2 logoos com peixes, cachoeiro, pontes, ruos

internos, trilhos, pomor, documentos em ordem - medindo
15,OOO,OOm2 - com osfolto oté o entrodo - Valor RS 210.000,00

COO 453 - CIERNIEW/(l - SOBRADO medindo 285,00m2 - 1

suíte, 3 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens
- Valor R$ 135.000,00

COO 4$4 - PRAIA DE PICARRAS - RESIDENClA em alvenaria - 1

suíte, 2 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, 2 banheiros, 2 vogas de garagem,
área de festas, dependência de empregado - Valor RS 150.000,00

COO 451- VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, solá em

dois ambientes com socado, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor RS 55.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENClA em alvenaria - 1 suíte, 3
quartos, 2 solos, copo, cozinho mobiliado, lavanderia, 2 banheiros, 2 vag�s
de garagem, piscina, área de festas com churrasqueira e socado, dispensa,
dep. de empregado -, Valor R$ 140.000,00

COO 063 - NOVA BRASILlA - RESIDENClA em alvenaria com 1

suíte, 2 quartos, 2 solos, copo/cozinho, lavanderia, 2 banheiros, terraço,
garagem, solo comercial- Valor R$ 100.000,00,

COO 468 - MOLHA - RESIDENClA em alvenaria - 2 quartos, sala,
cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 28.000,00

COO 410 . CIERNIEW/(l - SOBRADO COMERCIAL E
RESIDENCIAL· sola comercial medindo 11 0,00m2 + opto
com 3 quartos, 3 banheiros, solo, copo, cozinho, lavanderia,
garagem - Valor R$ /10.000,00

COO 305 - RAU - Condomínio Renascenca - RESIDENClA novo de
esquino em alvenaria medindo 164,00m2:_ 1 suíte, 2 quartos, solo em

2 ambientes, cozinho, lavanderia, banheiro, 2 vogas de garagem, área de
festas, encanamento poro aquecimento - Valor R$ 95.000,00

COO 368 - LALAU - RESIDENClA em alvenaria - 1 suíte, 3

quartos, 2 banheiros, lavanderia, copo, cozinho - Valor R$ 46.000,00

. \

COO 478 - CAMPO SAM PIERO - RESIDENClA com 1 suite, 2
quartos, solo, copa, cozinho, lavanderia, banheiro, 2 garagens - Valor
R$ 140.000,00

COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo
139.314,00m2 - com residência com suíte rústica - 21agoas - rio com

cachoeiras - 4,000 palmeiras'real de 3 anos - LOOO eucaliptos de 20
anos - rancho - galpão - Valor R$ 100.000,00

COO 394 - VILA NOVA - 2 RESIDENClAS em alvenarid medindo
175,00m2 + 50,00m2 e 1 residência em madeiro medindo 110,00m2
- Valor R$ 200.000,00

COO 436 - ANA PAULA - RESIDENClA em alvenaria com 3

quartos, 3 salas, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
50.000,00

COO 473 - CIERNIEW/(l - RESIDENClA em

alvenaria, 1 suite, 3 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, 2

banheiros, dispenso, escritório, órea de festas, garagem
Valor R$ 95.000,00'

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

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
I

J

Comarca de Jaraguá do Sul / l' 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 Jansse�
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036,97,002170{)

.

Exequerite: Chalé Imobiliária e Representações Ltda.

Executado: Maturino Marcos e outros.

Hasta Pública: Local: Edificio do Fórum -,Data(s): l' Praça: l2_ia 18/Agosto/2003 e 2' Praça: Dia
28/Agosto/2003. Horário(s): 16:30 horas. Descrição do(s) Bem(ns): 01) terreno situado nesta

I
cidade de Jaraguá do Sul - SC, na Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, lado par, de

forma irregular, contendo a área total de 462,OOm2, parte do imóvel registrado sob n" 38.186,
do livro n" 3-S, fls. 227, avaliado em R$ 60.000,00, em data de 20/fevereiro/1998; 02) Um
terreno situado nesta cidade de Jaraguá do Sul - SC, desmembrado de uma área maior no lado

impar da Rua nº 47 - Dr. Arquimedes Dantas, com área total de 915,75m2. Imóvel registrado no

registro de imóveis de Jaraguá do Sul, sob n"18.152, fls. 62, do livr\? n" 3-1 (parte), avaliado em
R$ 40.000,00, em data de 01/abriI/1998. Total da avaliação: R$ 100,000,00, Onus: Eventuais
dívidas relacionadas com os imóveis a serem praceados, passadas e futuras (IPTU, por
exemplo) serão de respónsabilidade 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 da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s). no local,

. data(s)e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuido(s) aots) bem(ns) será(ão) _

corrigidos monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não
comparacendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens naum alcançarem lanço superior ao
da avaliação, sergulr-se-á a sua allenação na Segunda data, pelo maior preço, desde que não
se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a

'20(vinte) vezes o maior salário mínimo, e, dispensada a publicação do edital pela imprensa, não
poderá, neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e
paragrafo 3", do CPC). Caso não encontradots) 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 aflxado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 24 de junho de 2003.

Márcio Renê Rocha _ Juiz de DlreltQ

371 1500-

Hasta Pública: Local: Edificio do Fórum - Data(s): l' 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 568,60mí, registro no livro n" 02, ficha Dl, sob n" 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 n" 03, do Loteamento Jardim Flávio II, localizado
no lad impar da Rua 287 - Adão Naroschi, contendo a área total de 570,OOm2, registrado no

Registro de Imóveis desta Comarca 01 sob n" R 1-44 e R 1�5.718, ficha Dl, livro 2RG,
atualmente matriculado sob n" 7.812, ficha Dl, livro 2RG e loteamento registrado sob n" R 1-
7.812, livro 2RG, ficha Dl, avaliado em R$ 8.000,00. Avaliação: R$ 38.000,00 em 18/fevereiro/
1998. Ônus: Eventuais dividas relacionadas com os relacionadas com os imóveis a serem

praceados, passadas e futuras (IPJU, por exemplo) serão de responsabilidade do arrematante.
Recursos ou Pendéncias: 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 da venda 'judicial dois) bem(ns) descrito(s), no local,
data(s)e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuidots) ao(s) bem(ns) será(ão)
corrigidos monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não
comparecendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens naum alcançarem lanço superiorao
da avaliação, serguir-se-á a sua alienação na Segunda data, pelo maior preço, desde que não
se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a

20(vinte) vezes o maior salário mínimo, e, dispensada a publicação do edital pela imprensa, não
poderá, neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e
paragrafo 3", do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s)
ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que
chegue ao 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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BARBADA

Casa/alvenaria/central, edificada c/ materiais de 1a qualidade,
ao lado do Besc, medindo 160,00m2, 2 quartos, sala,
cozinha, 2 banheiros, garagem, churrasqueira, área de lazer, área
de serviço, mobilia, telefone e ar condicionado.
Valor abaixo de mercado: RS 85.000,00 (aceita terreno
em Jaraguá do Sul)

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO
.

E-MAIL g�lrcia@unerj.br CRECI 1541-J RUA JOÃO PLANINSCHÉCK, 302.
I

o Loteamento Schwartz, é um lindo loteamento, localizado em

uma região privilegiada, em volta de muito verde e de um) �r puro

sensacional. A área respectiva de cada lote corresponde a
\

448,00 m2

(14 X 32), contendo toda a infra-estrutura necessária, tais como água,

luz, esgoto, esgoto sanitário. Situado na lateral da Rua PrefO. José Bautj!r,
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 Schwartz, onde a "satlsfeção

supre qualquer necessidade.

Imobiliária Garcia, só está, é campeã de verdade.em Jaraguá do Sul !!!

LOTEAMENTO SCHWARTZ

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

2126 -VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco,
casa cf 92m2 e, terreno cf 300m2• R$

43.000,op

2091- CENTRO - R. Erich Mielke, 63, I'

terreno cf 480m2 e casa cf 170m2• R$
110.000,00

2137 - NEREU RAMOS - rua Maria

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

RS 12.000,00
RS 16.000,00
RS 12.000,00
RS 100.000,00
RS 16.0pO,00
RS 16.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 17.000,00

. RS 38.000,00

o
1000 - NElfEU RAMOS - tot, Murara, c! 386,00m'
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar SChneider, c! 480.60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot. Primavera. c! 469,35m'
1036 - ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, lerreno c!.21.331.16m'
1040 - ESTRADA.NOVA - Terreno na Rua Leopoldo Blese. 406,00m'
1041 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Felix Richert, 406,00m'
1045 - NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 391,00m'.
1046 - NEREU RAMOS - Lot, Zanguelini, área d� 321,00m'.
1047 - GIARDINI LENZI - Térreno c/ 637,70m'.
1048 - NOVA BRASILlA· Rua José Emmendoerfer, terreno c! 484,50m'.
m�'

2002 - AMIZADE - tot. V�salis II, casa afv, c! 150m' r Ierreno de 450m'
acena neg. c! sala comI. no centro da cidade
2013 - NOVA BRASILlA - c! área de 200m' . lerreno c! 1200m', acena apto menor valor.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário AyroSQ, 2820 - em aw. Terreno de 450m' -

2031 - CZERNIEWICZ - ólima localização, c! 155,00m'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, c! 326m'
2035 - j!ARRA DO RIO CERRO - mini-Chácara, c! terreno de 2900m' e casa c! 87,50m'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c! 176m', terreno c! 450m'
2063 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c! 8Om', terreno c! 518m'. R. Campo Alegre.
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller - Casa Mista c! 130,00m' e lerreno c! 384,00m'.
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado c! 186m' e lerreno c! 350m'
2071 - NEREU RAMQS - R. Julio Tissi, c! 210m' e terreno c! 450m'. Aceno apto menor valor.
20n � STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c! 100m' e terreno c! 360,72m', aceno aplo
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c! 345m' e contr. c/163,00m'
2080 - VILA RAU - R. João Cruzs Souza. Terreno c! 320m' e contr C/100m'
2081 - R. Preíeito Waldemar Grubba - Servidão -Ierreno c! 1600m' e casa c! 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panslein -Ierreno c! 336m' e casa c/170m', aceila neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c! 350m' e constr. C/202,00m'. ,

2086 - TIFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311, ter. c! 72O,00m' casa c! 160,00m' e ed. c! 5O,00m'
aceita casa em Barra Velha

2087 - TlFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c! 560,00m' e casa c! 240,00m'. RS 80.000,00
2092 - TlFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno c!325,00m', casa c! 45,37m' RS 30.000,00
2094 - VILA LALAU - terreno c! 875,00m' e casa c! 123,00m'

.

RS 75.000,00
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . tot. Zanguelini, Terreno c! 78,00m' e casa c! 70,00m'. RS 35.000,00
2097 - JGUÁ ESQUERDO -Rua Antonio Macedo, Terreno c!�60,00m' e casac/ 135,00m'. RS 85.000,00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto· Cenlro . Terreno c! 1.400,OOm'·e casa c! 244,00m' RS 180.000,00
2100 - ILHA DA FIGUEIRA· Morro Boa Visla . Terreno c! 1015,00m' e casa c! l00,OOm' RS 22.000,00
2101 - CENTRO· R. Guilherme Weege, ólima ocaüzação- irróvel resid., c! comercial. Sobrado c! 700m' e lerreno c!

570m'. Valor a combinar.
-

2102· VILA RAU - Rua 366 - Terreno c! 450m' e constr. c! 180,00m'.
2103 - VILA RAU - Rua 366· Terreno c! 450m' .. Casa de madeira de 6Om'.
2108 - TRÊS RIOS DO SUL - Rua Felix Richert, sobrado cornl., c! 336,00' e lerr. c! 384,00m'\
2109 - SANTO ANTÔNIO - Rua Ilda Lavin . Casa c/124,00m' e terr, c! 36Q,00m'.
2122 . TRÊS RIOS DO SUL - casa em afv. c/142,00m' e terr. c! 10.880,00m'
2124 - ÁGUÁ VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c! 367,50m' e construção c! 175m'.
2127· RIO MO�HA - R�a leocádio Cardoso da Siwa, casa c! 92m' e terreno-c/ 323,75m'.
2129· VILA lAlAU . casa de alv., c/142m' e terreno c! 594m'.
2132 - JARAGUÁ ESQUERDO - Campo Sampiero I, casa c! 127m' e edcula de 70m'.
2133 • GUARAMIRIM - Casa c! 130ni' e lerreno c! 300m'.
2141 - OURO VERDE - Rua João Mass,.casa c! 110m' e lerreno c! 322m'.

lIAiflmMmtD
3018 - JARDlMcDAS MERCEDES - Aplo. Vila Nova
3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Aplo Vila Nova

���
4003 - SANTO ANTONIO - Padaria com equipamenlos, conslrução de 185m' e terreno com 634,50m'.

(em consL)
Ivalor a combinar

\ RS 160.000,00
'- RS 116.000,00

R$ 120.000,00
RS 120.000,00
R$ 75.000,00
R$ 45.000,00
RS 48.000,00
RS 35.000,00

RS 70.000,00
R$ 90.000,00
RS 25.000,00
R$ 43.000,00
R$ 27.000,00
RS 80.000,00
R� 65.000,00
RS 200.000,00

RS 45.000,00

RS 50.000,00
RS·15.000,00
RS 80.000,00 .

RS 25.000,00
., R$ 300.000,00

RS 110.000,00
,

R$ 48.000,00
RS 88.000,00
RS 115.000,00

RS 60.000,00
RS 40.000,00

RS 21.500,00 + fínanc.
. RS 26.000,00+ frnanc.

2147- ILHA DA FIGUEIRA - casa de
alvenaria em construção com 113m2 e

terreno com 450m2• R$ 38.000,00 (vende
ou troca por outro imóvel)

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

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

E-mail: engetecj@zaz.com.br

ÁGUA VERDE
" Vende-s€ uma casa. R$ 42.000,00
� AMIZADE
* Lot. Blumengarden, c/ 364 m'. R$ 23.000,00
* Lot. Papp- Casa de 500,OOm' c/ terreno de 1.495,OOm'. R$ 360.000,00
* Terreno c/ 7.2011,00 m' frente p/ o asfalto. R$ 90.000,00
� BARRA
* Casa em alv., loe. na Rwa Manoel Vieira, 44. R$ 70.000,00
* Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. R$ 58.000,00
* Terreno na Rua Camila Andreatta. R$ 30.000,00
" Casa mista, rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
� CENTRO
1057 - Casa em alv., c/ 191,56m' e terreno c/ 1.050m'. Semi-acabada.
R$150.000,00
* Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - c/ 1 suíte + 1 qto.. R$ 61.000,00
* Apto. Ed. Lernprecht -Rua José Emmendoerfer, c/ 2 qtos e demais dep,

- R$ 55.000,00
* Apto Ed. Schiochet. 2" andar. R$ 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antoniq Carlos Ferreira, c/ 2 suítes, 2 qtos e demais
dep .. R$ 400.000,00 .

� CHICO DE PAULA
*easa de alv., c/130m' e terreno c/ 454m', Rua Joaquim Francisco de

Paula, 2358- 4 qtos, sala, copa, coz., lav., lbwe, garagem. R$ 45.000,00
� eZERNIEWICZ

•

1021- Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho).c/ 2.548,91, 32x24,80
- R$ 250.000,00
1022 - 2 casas com-terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00
* Casa em alvenaria, c/ suíte, 2 qtos e demais dep. R$ 110.000,00
� GUARAMIRIM
* VILA PROGRESSO- Casa c/ 144m' e terreno c/ 375m'- Rua Exp. Manoel F.
Correa,11.
* CENTRO - Terreno local nobre c/ 460,OOm'. R$ 22.000,00
* CENTRO - Casaem excelente estado c/ 270,OOm'. R$110.000,OO
* CENTRO - Casa c/ 170,OOm', terreno c/ 460,OOm'. R$100.000,00
* CENTRO - Casa c/ 144,OOm' e terreno c/ 500,OOm'. R$lI.l0.000,00
* AVAí - Terreno c/ 360,OOm' e casa c/ 133,OOm'. R$ 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, prôx, Posto Pérola, área c/ 435m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00
1100 - Casa em alv., c/ área de 160m', terreno c/ 450m', c/ divisão intema, ,3
qtos, sala, copa, coz., área de festas c/ ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 318 -Ilha
da Rgueira. R$ 65.000,00

•

* Terreno c/450,OOm'. R$ 32.000,00
* Casa em alvenaria, rua426 n·172, próx -, Posto Saúde. R$ 70.000,00
� JARAGUÁ ESQUERDO \
* Apto, rua 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, c/ 1200m', fazendo
frente p/ Rua João Planinscheck, em 20m, e/,60m de prof. R$ 85.000,00
* Sobrado com Sala Comercial, loe. na Rua João Planinseheek, 1733. R$
250.000,00
�TERRENOS
*Em frente Cond. Azaléia, c/ 800m'. R$ 28.000,00
*Dentro do Cond. Azaléia. R$ 32.000,00
*R: Arduíno Pradi, c/ 450m'. R$ 27.000,00
*Próx. Prefeitura, e/417m'. R$ 37.000,00
*R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c/ 480m'. R$ 36.000,00
*Em frente Estádio João Mareatlo- Jguá Esquerdo, c/297m'. R$19.500,00
*R: Adolorata Davi Pradi, c/ 450m'. R$ 28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE

*casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
*easa alvenaria. R$18.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL
'easa alvenaria. R$ 32.000,00

,
'easa 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 260nn'. R$ 126.000,00
* Casa em alv. c/ 172.00m' e terreno de 675.00m'. R$ 85.000,00
�VILALENZI
* APARTAMENTO 4· andar- Mobiliado - Ed . Floresta 'c/ 2 qtos e demais dep. R$
46.000,00
* TERRENO com uma área de 442,28m', na rua Epídio Martins. R$18.000,00
� VILA NOVA
* Casa em alvenaria, c/ 3 qtos e dernals dep, R$ 45.000,00 + finan.
�VILARAU
• Casa de alv. com 110m'. R$ 55.000,OÓ

EXCELENTE INVESTIMENTO OPORT,UNIDADE
PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS NA ILHA DA AGUEIRA -

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
5'S3M2 E ÁREA TERRENO APROX, 600M2.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cenfro: ótima casa em alv. c/órea
total de 505,00m2, suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com
armários sob medida, área serviço,
dispensa, dep. empregada,
garagempi04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e iardim
- terreno cl área de 4.557,00m2•
(valor a combinar) - Obs: aceita
imóveldemenor valor em Jaraguá.

LANÇAMENTOS:

OPORTUNIDADES:

SÁBADO, 5 de julho de 2003

:u: Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
o
:=o
m
o

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

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

HÁ NE:GÓCIOS
...,

22 A NOS, GARANTINDO BONS I

'-

BLUMENGHARDEN - casa nova clsuíte + 02 dorm. clárea de 130,00m2 - RS78.000,00
\

BEHLlNG - casa nova cl02 suítest Ol dorm. i/área de 140,OOm2 - RS 85.000,00
JGUÁ ESQUERDO - casa novaclsuíte + Ol dorm. t/área de 80, 00m2 - RS 65.000,00

V/LA NOVA -casanovaclsuíte + 02dorm. c/piscina, área de 210,00m2-RS 180.000,00
NOVA BRAS/LIA - casa nova c/suíte+ 02 dorm. t/área de 130, 00m2 - RS 135.000,00
SAN P/ERO /- casa novaclsuítet 02 dorm. t/área de 130,OOm2 - RS 140.000,00
CZERN/EW/CI -casa nova cl suíte + 02 dorm. cl área de 155,OOm2 - RS 120.000,00

CASAS:
-Vila Rau: (próx. Posto Cidade)
c/ área 110, 00m2, terreno

esquina 500,OOm2 - R$
67.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)- duas
casas em alv. c/área 70, 00m2 e
45,00m2, terreno 650,00m2 - R$
70.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-q'área
200,00m2, terreno 500,00m2-
R$ 85.000,00.
-Ilha Figueira: (próx.WEG II)-el
área 150,00m2, terreno esquina
500,00m2 - R$ 65. 000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx.
Bompani}-Nova C/área 85,00m2,
terreno 38o,Oom2 - R$

. 65. 000,00.
. -Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nova c/área lo0,00m2, terreno
380,00m2 - R$ 65. 000, 00.
-Jguá Esquerdo: (próx. CAlc)
c/ área 200,OOm2, terreno

380,00m2 - R$ 65. 000,00.
-Amizade: (próx. SalãoAmizade}
alv.el área 180,00m2, terreno

650,o0m2 - R$ 45. 000,00.
-Vila Lenzi: (próx.Piermann)- c/
área 200,OOm2, terreno

700,00m2 - R$ 75. 000,00.
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio)-

c/área 150,00m2, terreno 380,00m2
-R$ 75.000,00.
-vila Lalau: (próx. Marisol}-casamista
c/área 8o,00m2, terreno 430,00m2
-R$ 58.000,00.

APARTAMENTOS:

-centro: (Ed.Gardênia) c/ área
80,00m2, 02dorm, 02sacadas":'R$
45.000,00.. I

-Centro: (Ed.Maguilu) c/ área
75,OOm2, 02 dorm; todo em piso
cerâmico - R$ 48. 000,00.
-Centro: (Ed.Cristiane Monique) c/
área 140,00m2, 02dorm. C/02 vagas
garagem - R$ 50. 000,00.
-centro: (Ed.Isabela) c/ área
130,q0m2, suíte + lJ2dorm; cozinha
mobiliada - R$ 80. 000,00.
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
155,00m2, suíte + 02dorm; cozinha
mobiliada - R$ 85. 000,00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
135,00m2, suíte + 02dorm; cozinha
mobiliada - R$ 65.000,00.
-ceotro: (Ed.Klein) c/ área
130,00m2, suíte + 02 dorm; apto
novo - R$ 100. DOO, 00.
-centro; (Ed.Talismã) c/ área
140,00m2, suíte c/ banheira + 02'

dorm; 02sacadas-R$130.o00,00.
-Centro: (Ed.Don Lorenzo) c/área
130,00m2, suíte + 02dorm; cozinha
mobtliada-R$107.000,OO.

-Centro: (Ed.Riviera) c/ área
150,00m2, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$ 105. 000;00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
140,00m2, suíte + 02 dorm.;
cozinha mobiliada - R$ 95.000,00.
-Centro: (Ed.Imperial) c/ área
267,00m2, suíte c/ banheira, 02

vagasgaragem � R.$ 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florença) c/ área
150,00m2/ suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$130.000,00.
-Vila Nova: (Ed.Porto Belo) tiárea

. 200,00m2, suíte+02 dorrn., 04

vagasgaragem -R$145.000,00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/ área
130,00m2, suíte + 02 dorm., 04
sacadas - R$ 65. DOO, 00.
-Baependi: (Ed.Bartel) c/ área
106,00m2, suíte + 02 dorm; novo .

- R$ 58.000,00.

TERRENOS:
-Vila Nova: (Próx. FORUM) c/área
515,00m2 (11x41)-R$30.000,OO.
-Vila Nova: (Próx. Igreja Rainha

Paz) c/ área 392,00m2 (14x28) -

R$ 43. 000,00.
.

-centro: (Próx. Kohlbach) c/área
900,00m2 - R$30.000,00 (neg.).
-Beependi; terreno com. R:

Sernado Dorbuseh c/ área
1.798,00m2 (30,50 frente) - R$
180.000,00.

Vila Nova (próx. ao FORUM) - bonif
casa em construção cl áre

21 O,OOm2 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwosodel

área serviço, garagem p/02 carros

terreno 400,OOm2 - Valor: R
115.000,00 a cenduir ou pronta co

piscina RS 180.000,00· (aceit
imóvel até RS 70.000,00 n

negociação)

Ilha da Figueira: (próx. WEG II) ótimo
sobrado ('semi-novo) cl área

32O,OOm2 - suíte mobiliáda + 02

quartos, sala ampla mobiliada,
cozinha mobiliada, bwc-social, área
serviço, dep. empregada, área de
festa, garagem pi 02 carros, piso

superior mezanino - terreno c/
64,00m2 - VaIar: RS 164.000,00 ou

para locação RS 1.200,00
(negociáveis).

Centro: (próx. Hotelltojoro) ótimo sobrado c/ área
250,OOm'- suíte cj banlieira e deset e sacada +03
quartos, 02 salas, cozinha mobiliada, bwosodnl, área
serviço, área de festa, piscina, garagem pj 03 (arras;
terreno cj 3S0,OOm' . Valor: RS 170.000,00.

{entra - ótima caso em uma localização privilll!Jiada próx.·Dum
Rodas lndustrlnl- com área de 300,00m', suite + 05 dorm.,
03 solos, 04 banheiros, cozinha com armários, área serviço, '

dep. empregada, garágem pi 02 corras, área de festa c/
churrasqueira -terreno 700,00m'· valor o combinar - aceito
imóveis em Florianópolis.

zerniewicz - casa semi-novo cj área lS2,00m'
uíte + 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, áre
erviço, churrasqueira, garagem pj 02 carros· terren
SO,OOm' . Valor: RS 75.000,00 (negociáveis).

LOCACÃO:

Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dionthus cl 400m2 - 02 suítes + 02 dorm.,
dep. empregado cl bwc, 03 solos, cozinho mobiliado, bwc-sociol, lavabo,
socado coberto cl churrasqueira, área serviço, garagem pi 02 carros - valor
o combinar.
Centro: coso pi fins comerciais Ruo: Domingos do Novo - RS 1.200,00.
Centro: Ed. Tribess - cl 02 dorm., solo, coz, bwc, lavanderia, garagem - RS
280,00.
Centro: Ed. Gardênia - cl 02 dorm., solo cl socado, (OZ, bwc, lov., garagem
- RS 320,00 .

Centenário: (Fundos Weg II) -'- c/02 dorm., solo cl socado, coz, bwc, lov.,.
garagem - RS 280,00.
Vila Rau: Sobrado Térreo - cl 02 dorm., solo, coz, bwc, lavanderia; garagem
- RS 250,00 (próx. UNERJ).
Centro: Coso em olvenorio.- c/Ol suíte cl banheiro + 02 dorm., 04 solos,
cozinho mobiliado, bwc-sociol, bwc-serviço, dep. empregado, lavanderia,
garagem pi 02 carros - RS 900,00 - Ruo: Joõo Morcotto .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iro a
IMÓVEIS LT

LOCAÇAO:
602 - CASA DE ALV. CENTRAL PARA FINS COMERCIAIS el 220m2 - suíte, 2
quartos, dep. empregada, churrasqueira, garagem pi 2 carros. RS 950,00
603 - CASA DE MADEIRA - CENTRO el 3 quartos. RS 330,00
605 - CASA ANTIGA ALV. - CENTRO (próx. Brega & Chique) el
estacionamento nos fundos - ALUGA PARA FINS COMERCIAIS. RS 600,00
606 - CASA DE ALV. + QU/TINETE (inesmo terreno) - VILA NOVA (próx.
Gatos & Atos) . RS 450,00
607 - CASA DE ALV. - JOÃO PESSOA - cl 2 quartos. RS 230,00

I. 609 - SOBRADO DE AL V. - VILA LENZI el 4 quartos, churrasqueira, grande
sacada. RS 580,00
610 - EXCELENTE CASA DE ALV. (/ 700m2 CENTRAL (mobiliada).
611 - CASA DEMADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da ponte de Schroederl
- el 2 quartos. RS 220,00
613 - CASA DE AL V. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA

(. COMERCIALMENTE) el sala em 2 ambientes el lavabo, 3 quartos, 2 bwc' s, dep.
empregada. RS 800,00
614 - CASA DEALV. PARA FINS COMERCIAIS - EM FRENf,E HOSPITAL
JARAGUÁ el 288m2 em terreno el 2765,75m2. RS 1500,00
623 - APTOS NOVOS' - PRÓX. UNERJ - el 2 quartos. RS. 280,00
�4 - APTO - VILA LENZI!ED. SÔNIA MAGALI (ao lado Supermercado
WWl 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 qudrtes, churrasqueira,
garagem pj 2 carros. RS 825,00
�2 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão Sta. Luzial el 2
qtos" RS 180,00 ** e/3 qtos " RS 280,00 ** el 1 qto'" RS 160,00
M4 - APTO NOVO - CENTRO - R: Joijo Pieolli, el 1 quarto. RS 330,00.
�5 - QUIT/NETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir de RS 225,00 +

condomínio
MS � SALA COMERCIAL no calçadão c/ 120 m2 " RS 2.800,00.
MI - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRÓ (Fundos Posto KM 7l - el
50m2. RS 220 00 .

.

918 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO -1m. ROYAL BARG c/18m2.
RS 300,00 , I
ID - SALA COMERCIAL - CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO el 3
ambientes (recepção conjugada) . RS 250,00

t
Mi - SALA COMERCIAL ( 1º piso) - VILA LALAU - e/300m2, \_

E-mail: girolla@netunoQcom�br

CORREIO DO POVO 11
.

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

., ....

A. www.girolla.com.br

·1051-AGUAVERDÊ
CASA DEAlV. cl 160m2 -

terreno c/400m2, suíte, 2
quartos; churrasqueira,
garagem pi 2 carros. RS

80.000,00

1191 -ILHA DA FIGUEIRA
(Posto Beh/ing) - SOBRADO
(OMURESIDENCIAl cl
240m2, suíte (falta terminar

bwc), 2 quartos, garagem pi 2
carros, sala comi cl bwc. RS
120.000,00 - Aceita outro
imóvel até 50% do valor.

1132 - CENTENÁRIO
lPRÓX.APAEJ

SOBRADO - c/204,OOm2
em terreno de 450,OOm2
(18 X 25 ) - suíte cl hidro,

02 quartos. RS
150.000,00

1447 - SÃO LUÍS
CASA DEAlV. - cl

140,OOm2 em terreno de
900,OOm2 ( 15 X 34 ) , 3
quartos, garagem pi 02
carros. RS 115.000,00

estacionamento na frente. RS 670,00
665 - SALA COMERCIAL TÉRREA - ILHA DA FIGUHRA (próx. Homago) - el
30m2. RS 300,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO e/40m2. RS
270,00 .

684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP. CABO HARRY
HADLlCH) e/50m2. RS 280,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO - IDEAL PARA
CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2, 2 ambientes. RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER - CENTRO el 65m2,
el cozinha, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado Wisdom) el 123,88m2.

'

RS 700,00
690 - SALA - BARRA DO RfO CERRO (ao lado desp. Zanluca) com m, 1 bwe.
RS 270,00
806 - GALPÃO - BARRA DO· RIO CERRO' el 363m2, terreno c/530m2,. el
ligação trifásico. RS 700,00

. ,

902 - TERRENO - CENTRO (fiO lado Divillex) el 800m2. RS 500,00
903 - TERRENO - CENTRO (ao lado Wisdomi el 500m2. RS 300,00

VENDAS:

1191 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO e/240m2 - c/ suíte, 2 quartos,sala c/
sacoda, garagem e sala comercial no térreo. RS 12,0.000,00," Aceita outro imóvel.
1192 - CASA ALV. (próx. Supermercado Karsmierski) -ILHA DA FIGUEIRA - cl
,120,OOm2 (em construçõo) em terreno de 304,00m2 ( 16 X 19) - suíte, 2 quartos,
garagem pi 2 carros. RS 88.000,00

.

1216 - CASA DEALV. - CENTRO - c/ 224 m2, terreno de 560 m2, 3 qtos., 2
bwc's, garagem p/ 2 carros. RS 210.000,00 - Aceita apto. em Joinville/ Jaraguá /
Camboriú.
2009 - TERRENO - CENTRO - EXCELENTE LOCALlZACÃO - cl 918,62m2-
(31 x 26,20 x 32,60 x 33,00) c/ casa alv. 140,OOm + 1 de madeira. Aceita troca por 3
apartamentos.
2072 - TERRENO - BLUMENGARTEN I/cl 481,85 m2. RS 23.500,00 - Aceita
40% de entrada + 12 parcelas
2078 - TERRENO - LOT. BELLA VISTA (próx. ChflmpflgnfltJ c/ 378,75m2 (15

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 - élTO cl
188,11 m2 - suíte, 2 quartos,
sacada, churrasqueira, dep.
empregada, garag!lm pi 2
carros. RS70.000,00

3052 - CENTRO

APARTAMENTO/ED.
MENEGOTTl-

cl 140m2 - 3 quartos,
. não tem garagem.

RS 49.000,00

x 25,75). RS 28.000,00 - Aceita 40% entrada +12 parcelas
2092 ::BAEPENDI- TERRENO c/ 420m2 (12 x 35). RS 40.000,00 - Aceita

pequeno parcelamento.
2100 - RIO CERRO /. RODOVIA WOLFGANG WEEGE - TERRENO c/
1 0.000m2 (50 x 200)
2113 - TERRENO - BARRA DO RIO CERRO c/350m2 (15 x 23,33). RS 17.000,00
2116 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENOc/ 610m2 (28 x 22). RS 38.000,00

- 2460 - TERRENO - GARIBALDI c/6322)Om2. RS 65.000,00
3353 - APARTAMENTO - VILA NOVA (JDIM MERCEDES) - 2 quartos.'RS
44.000,00
3011 - CENTRO (ED. JARAGUÁJ - APARTAMENTO c/ 2 quartos. RS
65.000,00
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, cl 3 quartos, dep.

( empregada. RS 49.000,00
4201 - GARIBALDI- CHÁCARA (terreno rural) c c/ 294.800,00 m2, com
água. RS 85.000,00 - Aceita carro, caso na negociação.
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Seja

•

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cf partida, 2º dono parceiro

Tipo, 4p, compi. 96 Branco R$ 9.300,00 Gol 99 branco 4p,16v
Tipo, 4p, -ar 95 Bordô R$ 8.000,00

Siena 99 da BV FinanceiraUno Elelronico 4p 93
.

Verde mel R$ 6.900;00 Prata 6 marchas, compl. -are d.h .

VW Gol,4p
'.

99 Branco R$13.200,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16vPassaI, cornpl+Aut.. 95 Cinza R$17.800,00
Gol 94 Prelo R$ 7.200,00 Vectra 98 branco compl., G"L, 2.0, GNV e, faça ótimosApoloGLS 91 Bege R$ 6.500,00
Pampa, 96 Branco R$ 8.900,00 UnoSX,1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq
VoyageCl 91 PraIa R$ 6.500,00 Kadett 97 cinza cf opc.

negóciosGM Corsa 98 Branco R$10.500,00
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 Ranger 97 prata compl.
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Pampa L1.8 branca cf capota de fibraMonzaGlS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00 96

Monza 90 Marrom R$ 5.300,00 BlazerDLX 96 verde met. completa neste espaço!Chevette 88 PraIa R$ 3.600,00
Monza Gl, 4p, IrioM R$ 7.800,00 Toyota Corolla 95 grafite compl.

FORD Escor! 87
.

R$ 4.000,00 VectraGLS 94 verde compl.Fiesla,4p 95 R$ 7.300,00
Verona lX 90 R$ 6.500;00 Escort Verona 94 prata 4p,cfopc.

RENAULT Clio, -ar 01 R$ 16.500,00
Clarus 98 R$18.500,OO Omega GLS, 2,0 93 preto completo

• II ..
.

'
.

Go11.8 91 azul I.t., d.t., A.q,

Jeep 58 prata 4cil.

•

." 'UotorfUtiUr.. I Firi�nçaS
I

Corsa, 4p, a.c., d.h. branco G R$ 16.800,00
Gol Special branco G R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h branco G R$ 16.800.00
Gol Special, a.c. branco G R$ 12.500,00
Parati GTI 16v vermelho G \ R$ 19.900,00
Ka prata G R$ 11.500,00
Blazer DL.X branco D R$ 45.000,00
Corsa Sedan branco G R$ 14.800,00
Gol impecável, 4p branco G R$ 13.500,00
Palio EDX, ar cond. 4p cinza G R$ 12.500,00
Gol 1.0 cornpl. branco G R$ 12.000,00
Gal MI vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 branco G R$ 12.900,00
Gol! GL compl. azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby azul G R$ 8.500,00
Gol Plus I azul G R$ �:�gg;gg

.

Escort L . Euro vermelho A R$
MB 709 carroçeria vermelho D R$ 35.000,00
Pampa 1.8 verde G R$ 6.000,00
Escort L verde G R$ 4.900,00
Moto CS 450DX cinza G R$ 3.300,00
Gol GL 1.6 branco A R$ 4.500,00
MB 1313 truque e baú - amarelo D R$ 45.000,00

amarelo D R$ 29.000,00
verde R$ 32.000,00

1.6'jlin";ãi'ni'iêm:ã'i:'il

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Gol GIII, 4p Cinza ." '01

Corsa Sedan Prata 00

Escort GLX compl Preto 00

Gol 16v Prata 00

Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99

Corsa Sedan Super Verde' 99

GolMI V5lrmelho 99

Escort GL Prata 98

Pálio EX Prata 97

Uno EP 4p Vermelho 96

Corsa Super Prata· 96

Golf GL Azul 95

Astra GLS Cinza 95

Escort GL + ar Azul _93
Omega G�S cf teto Cinza 93

Omega GLS Verde 93

Escort GL Verde 97

Saveiro CL Branca 86

Corsa Wind 4p
-.

Branco 01 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G

Vectra GLS compl. Verde 98 G
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar Preto 96 G

Kadett Sport Bordô 96 G
Gol Plus Bordo 96 G

VW

Gol Special Vermelho 02 G

Gol Special Branco 99 G

Gol MI, 1.6 Prata 97 G
FIAT

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G
Palio EDX cf a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G

Uno ELX, 2p Bordo 95 G
Uno ELX, 4p Vermelho 95

-

G

Uno 1.5. Bege 88 A

FORD
Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort L
I

Dourado 84 G

"!l:"::�!·'�ij�f�ftg,W��ij�'MM"Ç,�q!��rªIQ��lj�l�ijQj.!1�1�'���im�q!i'�AI�qijm

Seja parceira
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

,

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

Palio EX, 1.0, 2F.' I.t., d.t., v.e. 99
Tipo, 1.6, comp ., 4p 95 bordô
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

VW
Gol MI 1.0, 2p, compl. ' 99 branco
Go11.0 94 azul met.

LO�US 94 azul
Go S, 1.6, álcool 85 prata
Gol 1.8, álcool 85
Fusca 1500 78 bege

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
S·10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde met.
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde met.
D·20, com�l. 95 branco
Monza SL 'if' compl. 93
Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho

��dn�� �b::d{.�emb., Pers. 91 verde meto
86 prata

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. . ar 98 - chumbo
Escort 1.6

.

88 azul meto
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. 97 grataEscort Hobby 1.6 93 ordõ
Escort 1.8L 93 cinza
F·1000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

, "-

Gol MI 1.6, gas.
\

97 vermelho

Golf Gl, 1.8, 4p, gasolina 95 grafite met,

Monza Gl 2.0, 4p, compl. 94 bordô

Kadett 94 vermelho

Escort GL, gas. 91 azul

GolCL 91 prata

Gol, 1,6, gasolina 91 branco

Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco

Monza SLE, 1.8" compl. 87 bege
Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege
Corsa GL1.4 96 branco

Escort Xr3 94 vermelho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

Gol 16V4p 99
Corsa, v.e., I.e. 98

Ranger diesel4x4 reduzida, longa 98
Corsa Sedan, 1.6 97
Gol 93
Gol 92
Uno, aq., d.1. 92
F:1000 91
Chevette DL 91
Uno 85
Corcel li 2p 80
[j·10, diesel 80
Fusca 76
F·350 (Toda 4000) Diesel 74
Corcel I 72
Fusca 72
C·1 O, diesel, r.elíquia 70

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$ 28.000,00
R$12.500,00
R$ 7.200,00
R$ 16.400,00
R$ 5.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.400,00
R$ 3.700,00
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

í .lua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha· Jaraguá do Sul- Santa Catarina

�Ârduino .

371 4225�Veiculos
•

W,ILLIAM ueículos
FONE: (47) 374-1117

.

9975-0117
Rua IVlárechál Castelo Branco, 3549 - Centro" Schroeder

-;

VIVotOtantEn. I finanças

Corsa Millenium Prata 2001 R$ 16.300,00
Corsa Wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Scenic RT Azul 2000' R$ 26.500,00

Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Marea ElX Cinza 1999 R$ 22.500,00
Corsa Wind Azul 1996 R$ 9.500,00
Astra GlS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Gol Cl, 1.8 Prata 1995 R$ 10.300,00

Tempra 8v Branco 1993 R$ 8.800,00
Monza Classic, compl. Azul 1993 R$ 9.300,00

Buggy Amarelo 1989 R$ 4.500,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 7.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00
Gol Cl 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00
Fiesta 4p Vermelho 1996 R$ 9.500,00

Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Gol GIII Branco 00 R$ 15.500,00
Pampa L, 1.8 Verde 90 R$ 6.000,00
Corsa Wind, 4p Branco 00 R$ 13.900,00
Belina L, 1.6 Prata 87 R$ 3.900,00
Uno Mille IE Vermelho 96 R$ 7.900,00
Escort L, 1.6 Preto 91 R$ 6.509,00
Diplomata 4.1, gás Azul 92 R$ 12.500,00
Uno Mille SX Branco 97 R$ 9.500,00
Goll000i Bordô 95 R$ 9.500,00
Goll.6 Azul 95 R$ 9.500,00
Santana 1.8 Prata' 86 R$ 4.500,00 '

Goll000 Vermelho 94 R$·4.000,OO assumir

Fiesta CU< Branco 97 R$ 7.800,00 /
Falcon Prata 01 R$ 9.800,00
YBR 125 c/ partida Prata 02 R$ 4.000,00
XR200R Branco 97 R$ 3.900,00
Tornado Vermelha 02 R$ 7.000,00
Fusca Branco 71 R$ 2.500,00

, .
.

neqocros
neste espaço!

, /

Seja parceiro
da BV' Finan-ceira

e façaétlmos

II

Seja parceiro
da BV Financeirá
e faça ótimos

, .

neqocms
neste espaço!
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14 CORREIO DO POVO

Vende: Casa de madeira (3 dorm.), c/
irea 65 m2, em terreno de 392 m2. Vila
Lenzi (Próx. Posto de Saúde). Preço:

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

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 45m2, em terreno de 1.750m2.
Estrada Rio Molha. Preço: R$
25.000,00 (Aceita carro/moto) ..

Vende: Casa em alvenaria

(3 dorm), c/ área 122 m2, em
terreno de 455 m2. Czerniewicz:

Preço: R$ 65.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/área l70m2, em terreno de 325m2

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

Vende: casa em alvenaria (3 dorm,
demais dep., c/áreapifestas e

.

piscinna), c/ área 207m2, em terreno

de 800m2• lateral rua Frascisco de
Paula. Preço: R$ 70.000,00

Vende: Casa em alvenaria (1
suíte + 2 dorm.), c/ área de 245

mi (Vila Lenzi).
Preço: R$ 135.000,00

SÁBADO, 5 de julho de 2003

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ôrea de 120m2, em
terreno de 421, 72m2. Rua:

Richardt Piske, 587 (Czemiewicz}
Preço: R$ 62.000,00

Apartamento (novo),
,

contendo 1 suíte + 2

dormitórios.

Rua João Marcatto -

Ed. 'Tower Center

(Centro)

Preço: R$ 150.000,00

"I:NTERl\1EDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Vende: Casa mista (3 dorm.), c/
área 115 m2, em terreno de 495 m2.

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua CeI. Procópio Gomes -I)esidencial 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 Ernmendoetfer - Ed.

Leutprecht. Aluguel: R$ 350,00
-+ Apartamento, contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Gov. Jorge Lacerda - Ed. Novô
Milênio (Centro). Aluguel: R$ 500,00
-+ Apartamento (novo), contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Barão do Rio Branco- Ed.
Phoenix (Centro). Aluguel: R$ 600,00

.

-+ Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Preso Epitácio Pessoa,
1440 (Centro). Aluguel: R$ 500,00

Fone:,
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 15

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

apartamento

Mude seu conceito de viver
bif

(jarden�fi

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/c�urrasq. e bar, Home Theater,

.

Piscina adulto e infantil. Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada.
OPÇão 2 vagas, de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

R. JvIltreclwl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cettier - ]llmgwÍ do �lIl - SC

cOIsr,.
"Inovando Conceitos de Vida"

"70 meses'para págar
R$ 13.000,00 entrada

saldo direto c/a Cons trutora
.

Lt7;zer: Prédio:
Plantão de Vendas: 24h. Inclusive

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



16 CORREIO DO POVO SÁBADO, 5 de julho de 2003
(

"

Mais Qualidade
Para/o 'lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mict6rios, Proteção pa,ra
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industrial em In6x, Galvanizados e Alurrtínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

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

273-1752 cl marco. 4,qtos, 2 bwc, garagem, lav.,
churr. e demais dep. Doc. e

impostos em dia. Averbada.

Própria para financiamento junto
, à Caixa Econômica ou saque de
FGTS. Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539

SÃO PAULO - 'vende-se ou troca

se, casa de alv. cl 120m2, cl 2
pisos, por chácara em Jaraguá
ou região. Tratar: 370-3076 ou

999i-2356 cl Ademar.

(proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

PROCURA-SE - pi alugar, próx,
ao centro ou no centro. Tratas:
371-5302 ou 9962-2463.

SÃO PAULO - vende-se de 3

pisos, cl 125m2. R$.
'45.000,00. Ou troca-se por casa
em Jaraguá .do Sul. Tratar: 273-
0779. ALUGA-SE quitinetes

mobiliadas. Tratar: 370-3561

cl proprtetária

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 alv., cl terreno
de 25x53(1325m2). situado a

Rua Walter Marquardt. Tratar
370-8097 ou 9104-5468 cl
Tina. Creci 9839

ALUGA-SE - quítinete cl 4

peças, no centro. R$ 260,00
livre de água e luz. Tratar cl D.
Dina na Rua süvtna Sthinghen,
147, fundos da Justiça Federal.

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, cl 180m2, cl 1 suíte,
2 qtos, copa, coz., cl garagem,
piso na casa toda e terreno cl
5,50m2• R$ 5'5.000,00. Tratar:

VILA LALAU - vende-se, de
alvenaria, cl 150 m2, terreno

cl 561 m2, todo murado, c�,laje, CENTRO - vende-se, apto no Ed.

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A '

·Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

Royal Barg, 3 dorm. sendo 1

suíte, sacada cl churr., cozo

,mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50 meses

direto com proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950

DIVIDE-SE - ap, em Jaraguá
Esquerdo. Tratar: 994-4057.

GUARAMIRIM - vende-se, próx.
a Fameg cl 83m2 OI:J troca-se

por casa em Jaraguá. Tratar:
273-0479 ou 9909-0502.

PROCURA-SE - procura-se
moças pI dividir apto, de

preferência que já possua ap.
Tratar: 371-7931 cl Kely.

PROCURA-SE - quitinete pI
alugar. Tratar: 372-3790.

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

PROCURA-SE - apto cl 1 ou 2

qtos pi alugar. Tratar: 372-
3556 Juliana.

PROCURA-SE - moça ou rapaz ,

pI dividir apto no centro. Tratar:
275-2979.

PROCURA-5E - moça c/ dividir
apto no centro. Possuo apto.
Tratar: 9124-5112 após 18hs.

SCROEDER - aluga-se, centro,
apto cl 3 suítes, dep.
empregada e cozo mob. Tratar:
9133-3476

ANA PAULA - vende-se, ,de
esquina, medindo 388,58 m2,
escriturado e pronto para
construir. R$ 14.000,00. Aceito
veículo até R$ 7.000,00. Tratar:
9134-5540 cl Charles.

CENTRO - vende-se, cl 622m2,
cl galpão de 135m2, todo
murado. Tratar: 371-9157.

CENTRO - vende-se, cl
edificações na Av. Marechal

Deodoro, 1650, antigo bar do

Oca, área cl 1.884m2• Tratar:
370-2000 hor. comI.

CENTRO - vende-se, comercial,
cl '3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950

CZERNIEWICZ - vende-se, de

300m2, cl casa em cima. Na rua

da SCAR. R$ 35.000,00. Tratar:

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

• Casa de olv. Com ,167,002, estilo moderno- Vila

lenzi(frente a Academia Corpo e Mente) -R$
140,000,00

• Casa de alvenaria com 180,00m2 - Rua Luis Bortolini

1518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
•

C,asa.mista no Loteamento Fire,nse com 80m2 - madeira
16

de lel- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00. "

- Ou a vista R$ 27.500,00'.
• Casa de alv. Semi-acabada- lote 207 - Ouro verde.

R$ 13_000,00 ( + 25 x 300,00).
• Casa de madeira

-,Lote
de esquina(asfalto) Rua José

1
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• Casa de alvenaria com 100,00m2 - Rua João Carlos
Stein, 1110- R$ 45.000,00 "

• Casa de alvenaria 75,00m2-0uro verde -Lote
243.R$ 30.000iOO + prestcções.

• Sobrado de Alvenaria com 140,00m2 r no
, Campossampiero I - Jguá Esquerdo .R$ 80-.000,00.

I.
Casa n�va de alvenaria com 135,00m2 - no

1'Loteamento
Firense ,I -

L,ote
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

1esquerdo(620,00m2-pavimentad�) R$ 27.000;00
• Lote na Rua Marcelo Bcrbi 420,00m2. R$ t

,

15.000,00

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO'
PRÓPRIO.

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

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av_ Mal. Oedoro, 1179

�371-1136

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

piscina R$85.000,OO
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' Clôset •

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

R$10.0·00,00 R$ 110,00---1
$18.000,00 R$ 198,00---1

R$ 30.000,00 R$,330,00_--I
R$ 40.000,00 R$ 440,00_--1
R$ 60.000,00 R$ 514,00_--1
R$ 100.000,OO---R$ 857,00_--1

INFORMAÇÕES:(47) 9981-3627
47 324-0346 cf Paulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Bestaurante e Pizzaria Santlsta
I

·1

I
I

:1
.

I
I •

Fone: 273..1313I
j\
I. '

.. '

.

,.

! Rua MaxWilheln', 412L. ,. - - - --

- prôx, Rádio Jaraguá

VENDAS/LOCAÇÕES
>LQjas :�. $alâs ComerCiâis

(Com diversas �ragerns)

CÔns·ulte nossos:
p:�a%Qs '.d,�

...

pagamento.

ILHA qA FIGUEIRA - Vende-se,
na Rua João Sanson, final do

calçamento, à 100 m do posto
de saúde e da creche. Ãre a
aprox. 14.000m2, cf casa de

alv., pomar, lagoas, bosque cf VENDE-SE - cf casa. Terreno

árvores nativas, trilhas, horta, 15x50, casa 802, de alv., Aceita-
riacho, galinheiro e rancho.

:

se. carro no negócio. R$
Tratar: 372-1264 ou 9973- 45.000,00. Tratar: 9997-2280.
5321. (proprietário).

275-2165 cf Simone e Ocimar

após as 18:30.

JARAGL!Á ESQUERDO - vende
se, 15x50. R$ 18.000,00.
Aceito carro ou moto no negócio.
Tratar: 9997-2280.

LOT_ SANTO ANTONIO - vende

se, de esquina, 23,5x27,5,
ponto comercial. Tratar: 371-
0695 ou 9993-0623.

NOVA BRASILlA ::... vende-se, cf

496m2, totalmente plano, rua

alfaltad-a. Tratar: 275-3070
, Creci 8950

.
PE;NHA - Vende-se, na praia do

QUilombo, R$ 22.000,00.
Tratar: 372-3157.

VENDE-SE - terreno próx. ao

posto cidade. Tratar: 9101-
4807. r-.

<,

,

VENDE-SE - cf 420nl2 na Rua
Pref. José Bauer, ao lado da Recr.
Da Calxa Econômica. Tratar:
9134-7639. (particular).

VENDE-SE - terreno/chácara cf
52.500m2 em Corupá, próximo

CORREIO DO POVO 17

do Seminário. Área plana, beira
rio. R$ 130.000,00. Tratar:
372-3063 cf Egon (19:00 as

22:00), (proprietário)

LOJA ROYAL BARG - vende-se,
ponto já formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte para Marechal. Tratar:
275-3070, Crecí 8950 {

o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
,

'

VILA LALAU - vende-se, próx, él

_Demicélr, cf 390m2. R$ 29.005;00.
Tratar: 9131-6509 .cf Alicke.

VENDE-SE - loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessfvel. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

(proprietário)

empregos

'Reformas de imóveis

/:, .

'i '-'::-.:- --:;:.
'

�Càrogud; Fuja do aluguel! Ligue-nos.
"

371...4000 R: Bernardo Dornbush, 'SOO jaraguâ do__S�I se e-maH:vendas-car@caragua-veiçulos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

I, SeIcção ,",.,"','w" �,�

�'�_,

Empresa procura profissionais e professores nas áreas I'deAútnlnistraçâo, Informática e Secretariado, com
experiência mínima e comprovada de .2 anos, 1,,1Interessados entregar curriculum na Rua Jorge ,

Czerniewicz, n" 665 (em frente ao Hospital Mat,

Jaraguáj.de 2n a 6·�feiraetn,horário comercial. I
___�,_",_, " , ., --'__� , __ _:,,, , ", "",,,,J

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de
vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão, Tratar: 371-8153,

COSTUREIRA - precisa-se cl prática na

reta, overlocl< e bainha, que resida nas

,prox., da Vila Nova, Tratar: 370-7963,

COZINHElRO- precisa-se, de fomo e fogão,
cl experiência em frutos do mar, Salário

compatível cl a função, Tratar: 370-3279.

FARMACÊUTICO - precisa-se. Tratar:
273-5529,

"

PROGRAMADOR - empresa de Jaraguá
contrata, de Detphi, cl 'esperíência
mínima de 1 ano, Enviar Curriculum para
vagaprogcsucl.com.br

TELE-MARKETING - precisa-se cl
experiência na área de consórcio, cl

Cômoda Moblscal cf sa ateira

telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão, Tratar: 371-
8153 - Consórcio União,

PRECISA-SE profissional
preferencialmente, da área' da saúde

pI dividar sala comI., próx. a WEG II.

Tratar: 370-1978 c/lnês.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mín,ima de
umano j

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com_br

COSTUREIRA - precisa-se p Overlock,
Tratar: 276-3214 cl Angelita. Tratar: 371-1919 de manhã,

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

PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO AUTONOMO

EM TEMPO PARCIAL

OU INTEGRAL.

REQ.: 2Q GRAU/TELEFONE
TRATAR: 275-3122
ou 9955-9782

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.

, JARDINEIRO, - precisa-se, que possua
ferramentas. Tratar: 9122-9867.

JARDINEIRO - procura-se serviço de

jardinagem e serviços gerais, Tratar;
9903-9383.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como dama

decornpania, diarista ou mensalista,
Tratar: 273-0803,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de diarista,
mensalista ou babá. Tratar: 9104-5510,

l

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista, costureira cl máquina
overlock, babá e mensalista.

, Tratar: 370-4'143,

SÁBADO; 5 de julho de 2003

Feirão de colchões Ecoftex
Colchões a preço de Fábrica

Serão mais de 300 peças de colchões
Todos os tamanhos e modelos

senac

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
EAD - Ensino a Distância; -4 Cursos in Company

PROGRAMA-ÇÃO DE' CU�SOS
Televendas - eH 1Shs

Período: 7 a,11/07/03 (2aa 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,OO ou 1+ lR$68,OO,

Vendas - eH 110hs

"

",

Período: 8/07 a 11/11/03 (3a e sa), Horário: 19h às 22h. R$S30,OO ou 1+4 R$110,OO
'",

t':

Técnicas de Negociação - eH 1511s
Período: 14 a 18/07/03 (2a à 6á)'. Hórário: 19h,às22h. R$130,OO oú,1+1 R$68,OO

Oratória II - eH 16hs
Período: 21 a 2S/07/03 (2� a 6a), Horário: 19h às 22h1S. R$180,OO ou �+ 1 R$9S,OO

Logística Básica - eH ,12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a asa). Horário:19h às 22h. R$163,OO

, ,

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Prática Cambial + Operação Câmbio - eH 110h
Período: 14/07 a 14/11 (2a e4a).Horário: 19h às 22h. R$S20,OOouH4,R$110,OO

Transporte e Despacho + Despàcho Internacional - eH ÜOh
Período� a defenir (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S20,OO ou 1+4 R$110,OO

Fone/Fax: 370-0251 �ua Adélia Fischer, 30,3 ,

larag uadosu I@s(.seno(.br

Toda linha deMóveis
em 6x sijuros cf cheque

., Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373�5t12
MassarandUba - Rua 11 de Novembro, 2681, - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrado si 02 - em frente ao BESC - Tel: 378�1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Unerj abre vagas para
curso ,de Exel Avançado

uscando cada, vez mais aperfeiçoar e

capacitar profissionais de todas as áreas, a

Unerj (Centro Universitário ,de Jaraguádo
I

i '

,
'. "

Sul), 'Oferece o curso de Exel avançado, voltado a

quemjá possue um bom domínio de programa excel

e que necessitam aperfeiçoar seus conhecimentos
,

,

em planilhas eletrônica. Durante o curso serão

realizados trabalhos paraevidenciara prática.

I

Não perca essa, rtunídadel! !

..

�
UNERJ

Centro Vnl••rsltárlo de Jaraguá do Sul

informações: 275-8200 .. Ramais 8249/8253

extensão@unerJcom.br

Coordenação de EXtensão e Relações Comunitárias
. \

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

um novo Idallua

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

17h lO mino

imettrein,mento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275.-000 I: pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Jnstltuto Millenium dê Ensino er

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense.
! formada por profissionais com vários anos de
experiência na área de treinamento profissional
em Informáticà, Secretariado e'Administraçâo,
fornecendomaís de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do .IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
é .Macromedia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRO
CONSÓRCIOS

36x. Tratar: 9123-73,55 ou 370-

35?4.
ESCORT - vende-se, XR3, 93,
cornpl., 'c/ ar, d.h., película,
alarme inteligente, acento

recarro modelo europeu,

impecável. R$ 9.500,00, aceito
troca. Tratar: 371-6238 ou 275-
2634.

4.500,00 ou aceito carro em

troca. Tratar: 275-0518.

5-10 - vende-se, 97, cabine

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

TIPO - vende-se, 1.6, 95, 4 ptas,
'vinho, oferta R$ 7.700,00 a

vista ou 2.700,00 + 36 x.

Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS'
DE 1.5 FARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951.-3905

fII/IIJ>

V81eulos
SllVERADO - vende-se, ÇlLX,
super inteira, ou troca-se por
menor. valor. Tratar: 376-1772.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,01,
28.400km, a.c., v.e., t.e., 4p,
d.h., película. Vendo ou troco por
carro de menor valor. R$
19.000,00. Tratar: 370-4148
e 9975-0336

TIPO - vende-se, 1.6, gas.,
compl., e troco por carro de
menor valor, volto a diferença.
Tratar: 376-1772.

FUSCA - vende-se, 66, modelo
76. Motor 1600 de gol. Tratar:
371-5302 ou 9962-2463.

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

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.

PALIO -: vende-se, 97, ótimo

estado, limp./des. traseiro. R$
10.000,00 ou 2.00,00 +

,financiamento. Tratar: 3n'0- ,
UNO - vende-se, Smart, 4 ptas,

3574 ou 9123-7355. I· 2001. Entr. 8.500,00 + 9x

433,00. Tratar: 9101-4807.

F-1000 - vende-se, 94, dupla,
cornpl., R$' 30.000,00, aceito
veículo até 10.000,00. Tratar:
'9973-9082.

FUSCA - vende-se, 80. R$
2.400,ÓO: Tratar: 371-0695 ou

9993-0623

"

BARBADA '- vende-se chevette /

marajó, 84, 1.6. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962.

KADETT - vende-se, SL, 93. R$
7.300,00. Tratar: 376-0270/
9992-4685 com Nei.

F-1000 - vende-se, diesel. R$
13.000,00. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

PALIO - vende-se, EX, 99, cinza
met., v.e .. , t.e. R$ 12.500,00.
Tratar: 372-6650 ou 372-0924
a noite c/ Ivan

GOL - vende-se, GTS, 92, compl.
Troco por carro financiado. �
Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

UNO - vende-se: Mille Electronic,
93, 2 ptas , gas., verde. R$
6.500,00. Tratar: 9962-9863.

CHEVETTE - vende-se, Marajó,
84, motor 93. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962 c/ Rodrigo.

lOGUS - vende-se, 93, preto,
completíssimo. R$ 8.900,00,
aceito troca por carro 1.0 ou

financio. Tratar: 372-0389.

FIESTÁ - vende-se, 98, 4p. R$'
10.5pO,00. Tratar: 472-0636
ou 425-8148 c/ Ojalma

GOL - vende-se, special,
vermelho, 01/01, vidros

verdes, som. R$ 12.500,00.
Tratar: 370-4810 a tarde.'

UNO - vende-se, Mille, 94, com
d.t., ar quente, limp., aro

esportivo, ou .troca-se por Gol

bola, 4p. Tratar: 9125-0556.

PALIO - vende-se ou troca-se,
02/03, 4p e demais opc.
Tratar: 9133-0803.

CHEVETTE - .veride-s e , 86,
modelo SL" dourado. Tratar: (49)
9992-4729 ou 275-0203. MONZA - vende-se, 90, alcool,

troca-se por moto de menor

valor. Tratar: 376-2025.

MONDEO - vende-se, hatch, 94,
azu,14p, cornpl., GNV, placa final
8. R$ 18.000,00 ou troca-se por
carro de menor valor. Tratar:
371-5887 com Laércio.

'PALIO - vende-se, EOX, 96/97,
4 ptas, verde metálico,
opcionais, bom estado. Tratar:
372-3722.

,

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km completa + a.c.

R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

GOL: - vende-se, special, branco,
01/01. H$ 12.000,00 aceito
troca. Tratar: 370-4810 a tarde.MONZA - vende-se, 94,

completo, 2.0, alcool , R$
4.000,00 entrada + 18x de
264,00. Tratar: 9951,5791.

GOL - vende-se, 81, gas., aro

esporte, ótimo estado. Tratar:
273-0479 ou 9909-0502.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0,
, 95, ou troca-se por carro de
maior valor. Tratar: 9905-3900

c/ Marcos.

PAMPA - vende, se, 1.8 L, 93,
gas. R$ 7.500,00. Tratar 9953-
9966.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92/
93, 4p, completo, azul escuro,
gasolina. Aceito troca. R$
7.500,00. Tratar: 9952-2047

CORSA-vende-se, MPFI, 98, lip.
E des., traseiro, parachoques
personalizados. Oferta R$
10.600,00 ou financ. c/
2:009,00 entrada. Tratar: 370-

./3574 ou 9123-7355. \

OMEGA - vende-se, CO, 94, azul
met. R$ 13.700,00. Tratar:
9903-9595.

GOL - vende-se, 80, verde met.,
aro 14, vidros verdes, gasolina,
motor BX,. R$ 2.100,00.
TrataR: 376-3398.

VERONA - vende-se, 96, cornpl.,
'4 ptas, 1.8, .únlco dono, R$
9.500,00; Tratar: (47) 444-
5908 ou 9107-5908.

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

TIPO - vende-se, 95, branco,
teto solar, freio ABS, air bag,
compt.,' R$9.500,00. Tratar:
371-9052.

OMEGA - vende-se, 3.0,
, dlarnond, 94, segundo dono c/ c

kit gás. R$ 17.500,00. Tratar:
,

9953-9966.

/

CORSA - vende-se, Pick-up, 95,
rodas 15", película, branca,
prct. Caçamba. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

GOL - vende-se, 92, 1.6, alcool.
Tratar: 370-2324.

ESCORT - vende-se, 93, vidro e '

travas életricas, alarme, lindo.
R$ 8.500,00. Tratar: 370-7574
ou 9123 - 7355.

TIPO - vende-se, 1.6, 96, MPFI,
4 ptas, compl., película, engate.
R$ 9.500,00 ou 2.300,00 +OPALA - vende-se, 88. R$ GOL - vende-se, 96, 1.0. R$

<'
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.Fone;. (47) -
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370-8622
-.. ",' _ .: :..�,

\, - fI' h' ,��", '"
'''' �

entro + 46x R$ 122,00. Tratar: 371-
3040 ou 9965-9920 c/ Orli

novo. R$ 17.900,00 ou

5.400,00 + 36x. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

Especializado em

estofamento
automobllístíoo
em couro e

tecido

JOGO DE RODAS - vende-se, aro
16, c/ pneu. R$ 900,00. Tratar:
9952-2140 c/ Henrique.

SCENIC - RXG, 2.0, 00, compl.,
baixa quilometragem. R$
24.500,00 a vista. Tratar: (48)
425-0026 ou 9951-7403 c/ Beto.

00 Ranger 4p diesel 03
99 Versailles 2p 92
95 Verona4p 95

98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 L 87

93 Escort Hobby 95
92 Escort Hobby 94

90
97 Palio 1.0. 4p 98
94 Palio 1.0. 2p. 99

Palio 1.64p 97

01 Fiorino Furgão
99 99

98 Uno 1.0.4p 96

89 Tempra4p 95
BestaGS 01

87 Peugeot 106 99

92 Audi A-31.8 98 -,

Pagero v6 95
Suzuki 1.0 2p 94

74 Jeep JPX Diesel 95
Mazda Cabo Dupl, 94

97 CB 400 II 82
95 Maverick 75

95 Ford "A" 29

1

Astra GLS. 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX Diesel

MonzaGL4p
Monza SUE. zo,
MonzaSUE4p
MonzaSUE 2p
Corsa 1.0 2p
Kadetll.8

VENDE-SE- aparelho de CD p/ carro.
R$ 145,00. Tratar: 99944057.

E-mail: estafariagaucha@netuno.com.br
www.embrainfo.com.br/estofariagaucha

Gol Turbo dp
.Goll.0. 16v. 4p
GoIMI.1.0

.

Gol CL, 1.'6
Goll.6CL 88
GoICL1.6
Santana G LS 2p
Voyage CL 1.6
89
Fusca 1300

CADEIRA DE BEBÊ - compra-se,

para carro. Tratar: 9975-7888SAVEIRO - vende-se, Cl, 1.6,
MI, 99, v.e., t.e., alarme, a.c. e

.

capota marítima. R$
15.500,00. Tratar: 376-0270/
9992-4685, com Nei,

9,500,00, Tratar: 9997-5557.

GOL - vende-se 1000, 94,
manualjNF, ótimo. R$ 7.200,00
a vista ou 2.100,00 + financ.

Tratar: 370-3574 ou 9123-7355.

COMPRA-SÉ'- Parati ou Verona, a

partir do ano 94-96, bom estadi de

conservação, somente particular.
Tratar: 376-1013 c/ Dionisio.

VOYAGE - vende-se, 83, branco,
ou troca-se por moto CG Titan.
Tratar: 273-1001 c/ Marcos
hor. comi.

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

GOL - vende-se, 1.8, 91, gas,
em ótimo estado. R$ 6.500,00.
Tratar: 9123-1488.

CONSÓRCIO - vende-se, contem
plado de R$ 4.565,00. R$ 1.000,00

, PromoçõesGOL - vende-se, 96, 1.8, d.h,
v,e, t.e, retrovisor elétr., limp,
e desem. traseiro, rodas de

liga leve, c/ alarme, prata, 2

ptas. R$ 11.300,00, Tratar:

9118-1071.

CITROEN JUMPER - vende-se,
15 lugares c/ 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 p/ crianças,
rodas de liga leve'. R$
21,000,00. Tratar: 370-8928.

KOMBI - varide-s e , pick-up,
gas., carroceria mad., motor na
garantia, 92. Tratar: 370-
2324.

PARATI- 86, 1.6, alcool, vende
se ou troca-se por Titan.

R$3.800,00. Tratar: 472-1580
ou 467-3111.

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-

OQ09 c/ Santiago.
SANTANA - vende-se, 89, aros

de liga, porta mala elétrico,
impecável, som d� CD da
Pionner. R$ 5.500,00. Tratar:
371-6238.

ImperdíveisPASSAT ALEMÃO - vende-se,
95, automático, compl., air bag,

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, "2 :1.40 • Centro· Jaraguá do Sul

Sahara
I
Roxa

Strada Vermelha

Twister Azul

Titan KS Verde

Titan KS Verde

(I) Titan KS Prata/Vermelha
<C
Q Titan Vermelha

<C
(/) Titan Cinza

::J
Today Prata

CG 125 Preta

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

BizES Verde

Dream Vermelha

Vespa Prata

Preto

Parceria. Quem ganha á vocé!

( 371-1970J ( 371-7311 )
Faça consórcio de Moto � Auto

e Imóvel sem sair de' casa
e qanhe a taxa de administração

antes de ser contemplado.

C 100 Biz KS a partir de

6'1 ,75
mensais

Seu Auto a partir de

14S'�.!
Rua Fritz Bartel, 99 Baependi - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCÉNICAllZÉ E

Pesquisa de satisfação CLloAurHENnQuE t.o 16V

QUATRO RODAS Melhores Compra. 2003
em suas Cate gorla s,

CUoAUTHE:NTIQUE 10 8V - 2 PORTAS
Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes.

..$CêniC ALI ZÉ 1.6 - 16V

/lir Bag Duplo, Ar-condicionado; Direção HidráuKca,
Vidros e TravasE/élricas e Volante de Couro.

Taxa Para toda linha Renault
�5! PARCELA PARA SC DIAS.

Rede Renault, 183 Concessíonártas no Brasil, Vale do Itajai e Lítoral.Norte - SC

ITAJAI
348-8460

JARAGuA DO SUL
370-6006Dicave BLUMENAU

322·8800
JOINVILLE
435-3700

(1) CoDdiçi5es de taxa de Jurosde 0% 30 mêsp.al� Ieda linha Renault é yã!ida até 08/ 067 12!?OJ. Fifl<mc:i��nt(' có::; (Crédito Diret�'30 ConslIllidór ) com entrada ele .ôO% do valOr do 'i6iCl�O" S<lldo fnancíadc em 12 vezes sem juros +IOF:F.in<li"Jd;Jmento RenauH através da Ci:3. de Credito,"Fln3l'ldamE'llhl e tnveamenc Renaut do Blasil.Taxa dE abertl.J"<1 de
".Cré(fito (TAe ) não illck.l�"Credto sujeto.a enâtse e aprovação de cadastro,.C'ond,ÇI5es ,validas na data de plblcação ceae enútoc ou erquento eua-em os estccues.W Preço para pagarrlento:i eísta' e.ou cem o ãnarcamenc aqui proposto do �o ...o Ren3U1 Clio ftU,thentl,Que 2 potteet .ü 8V2003j2Q04 sem Ai'_Bag DI,lPIO, cor sólida, sem cccronee, sreço
válldo_ somente pura a.aq:II�IÇ!io do 'téíe<ja pela tnemet. 'cC!". +ete In<:lu� paretcec o ãrastt Apnlur� mel.lIk'.a seré acrescida 00 �J.e�o � �íC�IO. � 3) Preço pala pl3g<irnento á vista �!ou com Q tn3l1d�rnenl? <lqui preposto do �erl(1ult scéorc 1_6 115\' 200�aOO3.. Cond,\ões válid;lS �é 08 �! .000:3 o.u e:nqu3nto dlX3te.!?1 os estoques -. Pata macres IntJrn�ac;iies.cpn'3u�e sua ccocesaonêrta Re�uK. FoIQS para fins publlotartos . .N9tlns ttens mcarsoce oajou mencrcnacoe oeste male-n� pub!IClI3rlo S<Kl �C1Of1alS e-Ipu reterem-se a versões eeeecttcas. A Re.naull do Brasir reserva-se ao direito de ahrar as esoecrtcaçõee.deseee setcucs soam aVlOO crevc. Os wlculos-Renault estàc em confDrmldade com o PROCON"VE
Programa de Controle de Poluiçio do ArporVe{rulos sutomotcres. Cintos de seeuraaça em ccx�unto com Nr Baçs salvam wcss. 1').

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

etA® Consórcio

iRegata
�t4tdmente ���

PEÇAS • ACESSÓRIOS • OFICINACOMPRA· VENDA - TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

K 370-5999

TABELA DE USADOS

C 100 BIS ES 01/01 VERMELHA
C IOOBIS K8 01101 PRETA
SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
CG 125 TITAN KS OKM AZUL
lNTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 01101 AZUL
CO 125 TITANKS OflOI PRATA
CO 125 TITAN KS 00/00 VERDE
YBR 125 K 01/02 PRATA
NX4FALCON 01101 PRATA
NX4FALCON 00/00 PRATA
VlRAOO250 96/96 BORDO
VlRAGO 250 98/98 PRETA

Av.:' Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MB 1620 - ano 98', revisado c/ garantia. R$ 4.571,00
entro + prest, R$' 74Q,00 AC usado N/C
MB 1418' �'ano"95, revisado 'c/ garantia. 'R$ 3.BOO,00
entro + presto R$ 621,00 AC usado N/C
MB 1935 ',- cavalo ou completa; revlsado vd/ garantia. R$
4.950,00 entro + presto R$ BOB,OO AC usado N/C·
Scania 113-3io - 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.

Natália

Jaraguá do Sul

9117-0794

Novo milênio ...
Novas gatas no pedaço!!!
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ANTENA PARABÓLICA - compro,
pago a vista. Tratar: 275-2059.

BINÓCULOS - vende-se, da Nako,
50xl0. R$ 250,00. Tratar: 9117-
1082 cl Vanderlei.

APARELHO - vende-se de
musculação, Athletic 2'001,
completo, faz mais de 30 exercícios,
vem com fita de vídeo. R$ 700,00-
em 2x. Tratar: 371-6238.

CACHORRO - vende-se, filhote de
pintcher nO 1. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se, filhote de
cocker. Tratar: 373-3787 ÇlU 9993-
1751 cl Noeli

APARELHO - vende-se, receptor de
parabólica;manual. Tratar: 371-1919
de manha.

CACHORRO - vende-se, filhote de
BALANÇA - vende-se, de 200kg, poodle. Tratar: 373-3787 ou 9993-
nova. Tratar: 370-3561. . 1751 f;1 Noeli

BICICLETA - vende-se 18 marchas
masculina, de alu�ínio m'arc�
F6isChei. R$ 70,00. Trat�r: 371-
238.

I
CACHQRRO - vende-se, filhote de

poodle. Tratar: 370-8969 cl Remlda:

CACHORRO - vende-se, filhote de
I

• Garagem para 2 carros;
• Salas de. estar e jantar;
• Lavabo;
•• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
.Despensa
• lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;

. • Salafntima;
• 1 Suíte Simples;
• 2 Suite Closet;
• 1 Suíte Master CI Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto .

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

pintcher. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 r

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

9993-+751
.

CACHORRO - vende-se, filhote de
basset, c/ 3 meses. Tratar: 373- /

3787 ou 9993-1751

CACHORRO - vende-se, filhotes de

podley micro-toy, vacinados e

desvermínados. Tratar: 372-2231 e

91231723.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
marca ·Galzerano, ótimo estado ..
Tratar: 376-5107.

CELULAR - compra-se, lG
Sensation, usado. Tratar 370-6360
ou 9125-3949.

CELULAR - vende-se, Ericsson TH
668. R$100,00. Tratar: 376-1474.

CELULAR - vende-se, baby da vivo.
R$ 250,00. Tratar: 9117-1082. ,

.' \
CELULAR -.vende-se, Nokia 5125,
ótimo estado. R$ 150,00. Tratar:
9905-2102

COMODA - vende-se. R$ 35,00.
Tratar: 9955-5073 cl Dina ou Jorge.

GUARDA-ROUPA - vende-se, de�2
ptas e maleiro. R$ vende-se, de 2/
ptas e maleiro. R$ 35,00. Tratar:
9955-5073 cl Dina ou Jorge.

GUITARRA - vende-se, Grover
Jackson, cl estojo. R$ 800,00.
Tratar: 276-345�.

GUITARRA - vende-se lespaul. R$
350,00. Tratar: 371-8684.

IMPRESSORA -vende-se, Bematec,
fiscal pi restaurante ou lanchonete.
Tratar: 376-1481.

IMPRESSORA - vende-se, Epson,
810l, revisada. R$ 380,00. Tratar:
9962-0135

IMPRESSORA - troca-se, HPDeskjet
820CXI, por Epson LX300. Tratar:
370-1035.

IMPRESSORA - vende-se, laser\HP
laserjet 6L. R$ 600,00. Tratar: 9952-
2047

JOGO DE SALA - vende-se. R$
110,00'. Tratar:'9955-5073 cl Dina
ouJorge,

' '

LAVA JATO -vende-se, proüs., 2200

CORREIO DO POVO 23

Av. 'Prefeito Waldemar Grubba,2474 .,: Fone 275· 2481

Residência em
Alvenaria, nova,

cOllClusão em Julho.
Loteamento Bella vista,

Bairro Amizade,

Projetos I.Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

� Escritório de Engenharia -

Av_ Mal..'Deodoro d\a Fonuca, 97,
Ed. Dlener, sobreloja· Jaragua do Sul

libra. Portotécnica. Tratar ao lado da
lndurnak na Ilha da Rgueira.

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

LOJA - vende-se, de confecções,
montada, cl clientela e fichário, no
centro. R$ 55.000,00. Tratar: 9974-
8468 ou 370-1657

LOJA - vende-se, infanto juvenil, no
centro cl clientela formada. Tratar:

preparou uma

promoção especial
para você que ql!er ser um

profissional liberal.
Fazendo.a �a 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.

� ..

ROmmanEI
Jóias folheadas

.9\.mélhor 8eml-3óia e 'Prata do mercado está

atendendo em, 3araguá do Sul e região.

""proveite a opot1:u.nidade ligue:

(47) 3027-2412
'E marque uma .visita•

372-1390.

LOJA - feminina, na Rua Mal.
Deodoro. Tratar: 372-3139 .

LOJA - vende-se, de calçados, na Vila
lalau. Tratar: 371-7636.

i
I �LOJA - vende-se, de acessórios da

moda, no novo calçadão. Tratar:
9133-0803.

A PODIUM,
ESCOLA PARA

!

CABELEIREIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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 veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/6.

Tratar: 370-6�61 ou

9991-6366.

Interlock GN6-5. R$ 500,00. Tratar:
9952-2047

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

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até vocé. Tratar: 9979-
0605.

PALMEIRA REAL - vende-se mudas.
R$ 0,15 a muda e R$ 120,00 o

milheiro. Tratar: 371-1163 cl
Atessandro.

PROCURA-SE - pronta entrega de
roupa íntima, pI revender. Tratar:
9104-5510.

.

PROCURA-SE - alguém pI fazer
transporte de uma pessoa até o Darci
Vargas de Joinville. Tratar: 273-
0675.

RELÓGIO CUCO - vende-se, em

perfeito estado de funcionamento. R$
1.000,00. Tratar: 9979-1437.

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

TECLADO - vende-se, eletrônico
Yamaha, PSR 270, semi novo, cl

manual, pedestal e fone. Tratar: 275-
2663_

TECLADO - vende-se, Cassio, CPK
200, cornpl., bem conservado. Tratar:
376-1024

TELA - compra-se, usada, para cercar
terreno; Tratar: 9997-2280.

VENDE-SE - bar e lanchonete,
compl., no centro de Barra do Sul, cl
moradia. Aceito carroaté 4.000,00
no negócio. Tratar: 9122-2313.

VENDE-5E - intalaçôes de mercearia.
Valor a combinar. Aceito carro no

negócio. Tratar: 9121-3921.

VENDE-SE - lacres de latinha de

refrigerante. Tratar: 274-8620 cl
Claudete ou José ma parte da
noite.

VENDE-5E-\móveis e acessórios pi
montar loja de roupas. R$ 372-3139.

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp;
4 cabeça, seminovo. Tratar: 275-
3122.

VIDEOGAÍVlE - vende-se, Dream

Cast, 'cl 2 controles, 20jogos, 1

memory card VMU + 1 rambol Pac.

R$ 450,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cl 2 controles, 10 cds, 1

memory cardo R$ 300,00. Tratar:
376-2206.

.

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

'

• PLAYSliITlON 2

··XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OR;EAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY CaLOR
• GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE

SÁBADO, 5 de julho de 2003
Ii-----------------------------------------------------------

ALUGUEL DE TRAJES,

ii 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar
os seguintes:

EDITAL N2 24.316
GILBERTO DA CUNHA E DEBORA SIMONE SILVA FIDELlS

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, naturat de Ibirama, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua Bahia, 170, apto.201,
nesta cidade, filho de José Benjamin da Cunha e Edite da Cunha.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de São Lourenço do

Oeste, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Tomás
Francisco de Goes, 325, nesta cidade,filha de Gustavo Valdemar
Fidelís e Mara. Regina Silva Fidelis

EDITAL N2 24.318 DE 03-07-2003
EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DO CARTÓRIO DE RIO DO

/' CAMPO - SC
GENÉCI SOUZA E EDINA CARLA DA SILVA ANDREANI

Ele, brasileiro, solteiro, operador de produção, natural de Rio do

Campo, neste Estado, domiciliado e residente na Rua ervin Doege,
lote 23, nesta cidade, filho de Lauro Souza e Maria Souza.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Taió, neste

Estado, domiciliada e residente em Rio Azul, Rio do Campo,
neste Estado, filha de Osvaldo Andreani e Carlota Vargas da
silva Andreani

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.

Saúde
�r88tética

� � Efáce C(3m7}()'
e Distribuidora de Cosméticos:

#'lrf.,.." de.C:'l(�$< ,\ S(Ulw."a,

Fone: 371-6110
9905-2653

PLANET
* VENDAS *lOCAÇÃO * CONSERtos EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES:,COS

E. ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376·2206

Medicamentos em geral
Manlpulaçóo de fórmulas méoloos

, FiSlOlerópioas e
eosméllcos manipulados

Fone: 371-8298
Ruo Joõo PiCOIJI, 110 - Centro

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801 / 370-0409

Rua Guilherme Weege, 327

EDITAL

JJ

I
I

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:

ALINE MACIEL - BARAO DO RIO BRANCO, 398 FDOS - NESTA;
ANDRE DEMARCHI - RUA GOlAS 221 - NESTA; I

ANDREIA MIOTTO - RUA CARLA RUBIA DROSSE, 90 - NESTA;
ANTONIO GOMES - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
ANTONIO SERGIO GOULARTE NUNES - RUA PADRE ABERTO JACOB - NESTA;
B.M.B. IMPORTtl.CAO IND. E COM. LTDA - 25 DE JULHO 1430 - NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOS LTDA ME - R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1461 -

NESTA;
-

BRASQUISA INDUSTRIAL LTDA - ROO GUILHERME JENSEN ;3/NR KM -

MASSARANDUBA;
BRASQUISA INDUSTRIAL LTDA - ROO GUILHERME JENSEN SINR KM -

M�SSARANDUBA;
CENTRO DE END DIAB DE JARAGUA - R'GUILHERME WEEGE 50 8 ANO SL 801
- NESTA;
CHARLENE MARIA PETTERS - RUA AFFONSO NICOLUZZI 955 - NESTA;
CHARLES PIERO SIEMEINTCQSKI - 25 DE JULHO 1648 - NESTA; _

COMERCIO DE GESSOS JARAGUA ME - RUA MARIANA FRUTUOSO,180 SALA
02 - NESTA;
DUOIA MANUTENCOES LTDA - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 109 SALA 01 -

NESTA;
EDSON NASCIMENTO - HERMANN SCHULZ 169 APTO 306 - NESTA;
ENO PORATH - RUA GUANABARA 345 - NESM;
ERNESTO THEILACHER - RUA ROBERTO ZIEMANN 4527 - NESTA;
EZEQUIEL SOARES - RUA 776 - JOAO M DA SILVA 839 FUNDOS - NESTA;
FABIANA ANACLETO - 908,RUA EDMUNDO KOCH, SIN - NESTA;
FARMACIA ANA PAULA LTOA - RUA JOSE NARLOCH 1130 - NESTA;
FERNANDO ROBERTO KEISER - RUA RODOLFO KROSSGLAS 225 - NESTA;
FERNANDO ROBERTO KEISER - RUA RODOLFO KROSSGLAS 225 - NESTA;
FRANCINE MAIRA MABA - RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1320 - NESTA;
GRAFICA E' EDITORA CP LTOÁ - CX POSTAL 19 - NESTA;
GRAGESSUL I.C.A.GESSO MARMORE LTO - RUA MAJOR JULIO FERREIRA 309
- NESTA;
HEDER FRANCISCO - RUA ADOLFO AUGUSTO ALFREDO ZIEMANN 300 - NESTA;
HUMBERTO IND COM E REPRESENTACOES LTOA - R ALBANO FACHINI SN -

NESTA;
INDUSTRIA E COMERCIO TECPAN LTOA - R .ALMA V. BAGGENTOSS 170
BLOCO O - NESTA;
INDUSTRIA E COMERCIO TECPAN LTDA - R. ALMA V. BAGGENTOSS 170
BLOCO O - NESTA;
IVAN MARQUES DA SILVA - RUA ANNA KARSTEN 175 - NESTA;
IZIDORO FERNANDES DE SOUZA - RUA FRANCISCA GRETE 1500 - NESTA;
JAIR DA SILVA - RUA JOAO ANDRE DOS REIS 57'JÓUA ESQUERDO - NESTA;
JANICE SPECHT MENDES DA SILVA, AV.GETULIO VARGAS,268 - NESTA;
JOALERIA PRECIOSA LTOA ME - RUA ANGELO RUBINI, 1046 SL 02 E 03 -

NESTA;
JOCEMAR ALCINDO APPIO - R TOMAZ FRANCISCO DE GOES 118 - NESTA;
JOSE LOURIVAL PEREIRA - RUA PAPA JOAO XXIII 353 - GUARULHOS;
JUAREZ MONTEIRO DOS SANTOS - RIJA MATHIAS RUYSAN 333 - NESTA;
JULlA ZALESKI - EMMERICH RUYSAN 110 APTO 84 EM CIMA QESP - NESTA;

� JUNIOR, FERNANDES DE LIMA - RUA ARQUIMEDES DANTAS 230 - NESTA;
, KIKOFARMA LTOA ME - R LUIZ PICCOLl,219 - NESTA;
LUIZ DOS SANTOS - RUA PALMITAL 200 CAIXA D'AGUA - GUARAMIHIM;
MALHART INDUSTRIA E COMERCIO L - RODOVIA BR 280 15774 - NESTA;
MARCELO NEGHERBON - FELIPE SCHMIDT 218 APTO 203 - NESTA;

����A:p�::tr��CÀ��:��E�UA �UE���L��t6�Rf�ó3��ES�:;STA;
MARIA SALETE FACHINI - RUA PAULO NETELTZ 39 FUNDOS - NESTA;
MARIVALDA A DA SILVA PAFILHA - R 23 DE MARCO .134 - CORUPÂ;
MAX BAR E LANCHONETE E RESTAURANTE LTOA - RUA DOS IMIGRANTES, 30
- NESTA;
MERCADINHO 'LONIMAR LTOA - RUA NEREU RAMOS 101 - CORUPÂ;
MERCADO KAE LTOA - RUA JUliO TISSI 1047 - NESTA;
MICHELE SCHUNKE - RUA ·PAPA JOAO XXIII, 353 - GUARULHOS
NASPACK COM. REPRES LTOA - R JOAO JANUARIO AYROSO, 2700 - NESTA;·
OCIMARA JOSIANE CARMEN GORGES - RUA PADRE ALBERTO ROMUALD ,

JOCOBS 236 - NESTA; \
PAULO ROBERTO EMMENDOERFER ME - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1591'
- NESTA;
PAULO ROBERTO JUNG - AV WALDEMAR GRUBBA 3300 - NESTA;
REGIANE WOLF - RUA AFONSO B BARBI 83 CASA JGUA ESQUERDO - NESTA;
REGINALDO MOTTA - RUA 482, APTO 15 - NESTA;

. ROBSON FERNANDO SCHUMACKER - RUA LEOPOLDO MAHNKE 85 APTO 403
- NESTA;
RODRIGO JOSE LEGAT - R ALFREDO GREIPEL 176 - RIO NEGRINHO;
ROSE LI GAEDKE MARTINS - RUA EMILlO GAEDKE 51 - NESTA;
SIDr(JE1 ADRIANO - RUA WALDEMAR RAU, LOTE 85 - NESTA;
SIMONI ROEDER - RUA NEI FRANCO 607 - NESTA;
SINARA ADRIANA LEMOS LEAO - ME - RUA EDMUNDO ARNOLDO
EMMENDORFER 65 - NESTA; I

SKINA CALCADOS E ARMARINHOS LT - RUA MONSENHOR GERCINDO 4183 -

CORUPÂ; ,

SOCIEDADE EDUCACIONAL JARAGUA DO SUL LTD - RUA MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 1589 - NESTA;
SOFT FLEX INFORMATICA. LTOA - RUA AMÁZONlis 456 - NESTA;
TAMARA BYLAARDT. FI - AV GETULIO VARGAS 268 LJ 125 - NESTA;
TISSI COM. E INSTALACOES MATERIAL EL6-TRIC - RUA PAULO VOLTOLlNI SI
NR - NESTA;
USICOMP INDUSTRIAL LTADA - RUA ALMA VOGT BAGGENTOSS 170 JOAO
PESSOA - NESTA;
USICOMP INDUSTf.lIAL LTOA - ALWA VOGT BAGGENTOSS - NESTA;
USICOMP INDUSTRIAL LTDA - RUA ALMA VOIGT BAGGENTOSS 170 JOAO
PESSOA - NESTA;
USICOMP INDUSTRIAL LTOA - RUA ALWA VOGT BAGGENSAOSS 170 - NESTA;
USICOMP INDUSTRIAL LTOA - RUA ALWA VOGT BAGGENSAOSS 170 - NESTA;
VIVIAN MILCZEWSKY - RUA HERICH DOUBRAWA 50 APTO 102 CENTRO -

I)IESTA;
ZENITA FERRAZ - RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 215 - NESTA;

i

, -,

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 Tabehonato na Rua Arthur Muller,
nº 7.8, no prazo da Lei, a fim deliquidar 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 dejunho de 2003
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto
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SÁBADO, 5 de julho de 20Ó3.

PARCERIA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

\

"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

Imoblllérla

Managottl

ImoblllArla
Barra 8ul

ImobiliAria
l6cul_

Imoblllirla
AChava

Marlmar
Im6v_l.

'.

•

o MELHOR

CAMINHO

PARA VOCÊ
COMPRAR

OU

VENDER•...

'.arta
Im6val.

•

•
.. '

•

Vilson
Im6vals

Rancho
Im6vel.

•

Girassol
Im6vala

•
..

•

, .,:e e.
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http://www.immenegotti.hpg.com.br
.

e-mail: immenegotti@netuno.com.br

. : ,., .

Imobiliária Menegotti Ltda.

CRECI W 550-J

• I MOBll I A R I A (47) 371 0031MENEGOTTI .

- Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS. II {{{:iAssociaçãodaslmobiliárias
de JaraguádoSul

AGRADECIMENTO

•

Almir Ideney Menegotti Rocha CRECI 3982, conselheiro
do CRECI.

•

Quero dizer o meu muito obrigado pelos votos recebidos
de todos os corretores (as), que no último dia 25/06/2003,
votaram a meu favor para representar a nossa região de

Jaraguá do Sul junto a�} CRECI (Conselho Regional de
Corretores de Imóveis).

•

•

>
«
:r:
o

«

«

cc
.«
..J

aJ
o
:2

Graças a seus votos estaremos representando a região até

2006.

cn

UJ
>
'o
:2 Muito obrigado, atenciosamente; •

cc
«
:2

cc
«
:2

cn

UJ
>
'0
:2

o
:r:
o
z
«
cc
lil083N3V\1 \ilt:i

Almir.
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SÁBADO, 5 de julho de 2003 , CORREIO DO POVO 3
...................................................... ····CADERNO PARCIMOVEIS .

. .: ,-, ...

Residencia LANÇAMENTO
•

. .

o Edifício:
. * 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 'SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND

.

* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* ·PROX. AO CLUBE A, BAEPENDI

•

Projeto: Ana aeiorse Pfifzer WQlf

,\YWOLFEPAR
E.mpreendimentos e Participações Ltdó.
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'

,
.

SÁBADO,5 de julho de 2003
.........................................................CADERNO PARCIMOVE.IS .

LOCA�IZAÇÀO: Rua Lourenço Kanzler · Nova Brasília. (Prõx. Weg I)

�� � Área do terreno: 2.296m2
��. iEI�Vador· ;

.

" ,,),;}

�� Playground
�� Salão de Festa

- cf Churrasqueira e Varanda

�� Bicicletário

.
.

�� Apartamentos de 147m2 e 123m2
-: 'K

cf 1 suíte + 2 qtos o� cf 1 suíte +i� qto
�� Sal� de e�tar e jantar
�� Sacada cf churrasqueira

.

�� Cozinha e lavanderia
.

��, 2 garagens por apartamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

• -373-0283
Rua Iri:neu Vilella Veiga, 137 - Cer:ltro

GtJARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br

ALUGA-SE

Salas Comerciais no Centro Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga, 135 - Centro - Guaramirim - R$326,00 (incluso
condomínio e R$276,00 incluso condomínio).

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

Casa em alvenaria com 2 quartos - 01 bwc - ot cozinha -

01 sala - 01 lavanderia - 01 garagem - Rua Ermínio Stringari
- Bairro Corticeira - Guaramirim - R$230,OO.

•

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 corn

353,00m2 - Rua José

Dequech - R$100.000,00 -

Negociável com casa, carro
ou terreno de menor valor.

Cód. 1077 - Apartamento com 142,461112 - 02 quartos - 01 suite - 01
bwc - sala de jantar e sala de estar - lavanderia - sacada - garagem
- .Rua João Maluta Junior -_Lateral da Rua 28 de Agosto - Apto 01 -

R$100.000,00 - Negociável com apto ern.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.

,

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

-(3
w
a:
(.)

MARIMAR
IMÓVEIS

Cód. 1121 - Casa em at
vemaria COfiTil t05,00me
- 04 quartos - 01 bwc -

O 1 garagem - cozinha -

sara - Teffiene com

450,00me - Escr-itl:lfado
e .Aver.bado - Rua. João
Bona Lateral

R$4'0.000,OO'ou Entrada
de R$30.000,00 e assu

me financiamento.

•

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRtM

Cód. 1169 - Casa em alvenaria com 01 quarto - 01 bwc - 01

. garagem - sala - lavanderia - Terreno com 362,72m2 - Rua
"A" Loteamento Jardim Santa Rita - R$17.000,OO à vista as

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

•

Cód. 1108 - Tereno
com 400,00m2 -

lntsa-estrutura com

pleta - Fundaçao
para uma edlticaçao
de 180,00m2 - Rua
E x p e.d i c i,o n á r i o

Olimpio José Borges
Es·cri,tl:l,r;ado -

R$16.000,00 - Neqo
ciável.

VENDE'-SE
CORTJCEIRA -GUARAMIRIM

•

Cód. 1168 - Casa mista com 90,O{)m2 - 03 quartos - 01 bwc
cozinha- sala - varanda - Terreno com 401 ,00m2 - Rua Emílio

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

•

•

• •

r{{:i
nssoctacêc das lmobillátias

Fone/Fax: 275-0051

Atendemos de segunda a sexta: 8hs às 12hs e

'14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs.

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

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

TERRENOS:

de 600,00m2 próx. a creche.
Valor R$ 25.000,00 (negociá-
veis).

.

Barra do Rio Molha - Ret.
11 - Lateral da Rua Ana

Zacko, c/ 774,00m2, na Rua
Frederico G. Schimitz, (boa
visão). Valor R$ 25.000,00.
(Aceita-se automóvel e ca
minhão, como parte de

pagamento).
Baependi - Ret. 50 - Com
área de 11.1 03m2, próx. a

Metalurgica,Trapp, a aproxi
rnadarnente 800m da Rua \

Pref. Waldemar Grubba.

SOBRADOS:
1&"---:-----------------..,

i ,
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) ,

,
__________ __:...J

'11illiHlii&ml'::;-
- - - - - - - -

..,

, .
Vila Rau - Ret. 42 - Com ,
área de 352,00m2, próximo "da Unerj, Escolas, Mercados.
Aceita-se como parte de pa- ,
gamento carro ou casa até, •

R$ 30.000,00. Valor R$
,g 95.000,00.•

i
., "-,

.. -.

.�,.b ,
___ __:��__�� ...J

-----------..,

,
,
,
,
,

Czerniewicz - Rei. 72 - Casa em

r--------..,·

, Vieiras - Ret. 13 - Com .área

· ,
,

· ,
,
,
,
,
,

· ,
,
,
,
Pussuicasae rancho de ma- r

- - - - - - - -

-..,, deira; lagoas de peixes. Valor 'Barra do Rio Cerro - Ret. ,
, R$170.000,00 , 26 - Casa Mista, com 02 ,
� = = == _:=== � , dormitórios e demais de- ,
, ALUGUE"L , , pendências. Valor R$ ,
, , , 24.000,00 ,•

,* Sala cornerctat com aproxi-
madamente tts.oons.vator co , , Barra do Rio Cerro - Ret. ,

, Aluguel R$ 385,00 p/mês. "79 - Casa em alvenaria'
,
*A

. . , , com 93,00m2, terreno com ,
., partamento com suíte mais

, , ,um dormitório e demais depen- 497, 00m2• Valor R$
, dências. Valor do Aluguel R$ , , 35.000,00 (Aceita casa ,
, 550,00 p/mês. , , até R$ 20.000,00) ,
L ...JL � __ ...J

."

- - - -

-'or;;;r
- - - - - - -

-..,
.

Figueira - Guaramirim -Ret.
,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 Cile menor va-, •

���a�lam�to.) _
.

...J

-----�.---------..,

Vila Lalau - Rei 67 - Com ,
área de 240,00m2, com sala' •

comercial de aproximada-,mente 77,00m2, e residência
com 04 dormitórios e demais'
dependências. Valor R$'
98.000,00. (Aceita-se casa,até R$ 60.000,00, como par-
te de' pagamento.) ,
________ ...J.

r-----

,
,

alvenaria .corn 118,OOm2, terreno com

494,00m2. Valor R$ 85.000,00. (Aceita
terreno no Czerniewicz até R$

20.000,00)

de 74, 17m2, 03 dormitórios e de
mais dependências. Valor R$

. \

L50.000,00 ...J---------

• •, ., :. • •
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liirassol
IMÓVEIS

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

Cód. U67 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000m2 - 01 suíte + 05·

quartos edemais dependo Com

05 vagas de garagem.
R$ 300.000,00-

ace,ita troca por aptomenorvalor.

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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

entrada + 84x de R$ 220,00

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

Corupá - R$ 40.000,00
Cód. 3119 - Terreno - 13.951 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
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CORREIO DO POVO 9

•

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasul@netuno.com.br

O LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ouna praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

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

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

• •

BARRA DO RIO CERRO - sobrado sem abado c/
234,00m2, terrenooom405,00m2 (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 suíte, sala, BWC

social, Rua 522 sjNome, R$ 70.000,00'- aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

JARAGUÁESQUERDO-casa alv. c/217 ,00m2 com laje, terreno
c/600,00m2(18x33), uma suite com closet, mais 3qtos, BWC

. social, sala, copa, COZo sala, deN, despensa, salão de festasc/
churrasqueiràe BWC, garagem para dois carros, piso de ardósia,
cerânico, eqtos c/capê,murada, ruaJoãoCarlosStein, 1237, R$
85.000,00quitadaou R$ 68:000,00mais203 presta;:õesdeR$
226,89, naCEF, CLjo salcbdevedornestadataéde R$17.ooo,OO
-aceitacasa atéR$ 40.000,00, desdequeo terreno tenhamasde
1.ooo,00m2

, Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, "207 - Jaraguá do SullSC

CRECI4936

LOCAÇÃO

CASA EM ALVENARIA - cf 2

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

APTO - Res.· Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$ 300,00
•

vilson@parcimoveis.com.br

Fone 371-2357

• •

RIO CERRO II - Chácara com 70.000,OOm2
(70x1000), casa alvenaria com 345,00m2, 4qtos,
2BWC, copa, coz.garagem dois carros, lavanderia,
churrasqueira, forno à lenha, mais outra casa em

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

15,00m2, 3lagoas, terreno c/cachoeira e nascente,
localizada na SG416, Rio Cerro II, distante 15 km do
Centro - R$ 150.000,00 ou 50% de entrada saldo
até 6 meses, aceita casa até R$ 50.000,00 e carro

até R$ 12.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria eorn laje,
150,00m2, terreno cj334,12m2, 1 suite mais três
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

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, c/123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de RS
53.000,00 e assumir parcelas de
R$ 1.050,00 corrigidas pelo .coe,

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 - el suíte + 2 qtos, e
demais dep. - senu-rrobiliado - bom
acabamento. Rua Jorge Lacerda,
270 .. R$ 100.000,00

Casa na Barra do Rio Molha em

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 RS 175.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa

c/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, el 390m2• R$
17.000,00

Centro - Residência pi fim
comercial- Rua MaxWilhen, 901,
el 260m2 e terreno el 680m2•
R$ 170.000,00

Rua Luis Picolli - sobrado

c/ 1 suíte + 2 qtos, sala
de estar I jantar / íntima e

demasl dependencias ,

garagem pI 2 carros. Valor

R$ 145.000,00 aceita-se

apto menor valor como

parte do pagto.

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

el 1300m2 e terreno el 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.

LOCAÇA0 COMERCIAL
Rua Pref.' Waldemar Grubba, 5070, (próx. Portal). R$ 1:000,00

ALUGA

ED. AMARANTHUS
I

(próx. Justiça
Federal) - Rua Adolfo

Saeani, 36, apto el
suíte master + 2

qtos e demais dep.,
2 vagas de garagem.

R$1.200,00

- VILA RAU - sobrado
germinado el
2qtos, coz., 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 financiamento
bancário.
Consulte-nos para maiores informações.

r----�-----:---_,
I LOCAÇAO RESIDENCIAL I
I. Ed. Aster - 2qtos / 2we e demais dep. R$I
1380,00 I

•

I. Ed. Alberto Marangoni - 2qtos / 2we e demais I
dep. R$ 380,00
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

-

Adolfo Saea'ni, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos
I e demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de I
I R$ 1.100,00 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. (São Luis) - Rua Tereza A. Hrusehka, I
1471, c/ 1 suíte c/ hidro. + 2 qtos e demais dep.1
R$450,00 •

I. Ed. Magnólia (Centro) - Rua Pe. Pedro Franeken, I
1174, apto c/ surte + i qto e demais dep. R$I
1420,00 I
I. Ed. Eriea - Rua Guilherme Hung, 70 (próx. íAngeloni) c/ 01 quarto e demais dep. R$ 300,00
I. Ed. Vila Nova - Rua Guilherme Waekerhagem, I
I c/ 03 qtos e demais dep., eoz mobiliada. as] •

1430,00 I
I• Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ suite +

I •

2qtos, dep. empregada. R$ 800,00
I I
I LOCAÇÃO·COMERCIAL I
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, Ic/40m2, 1s andar - R$ 400,00 •

I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, I
I c/ 40m�, 2º andar - R$ 350,00 I
I. Ed. Eriea - R. Guilherme Hering, 70 - loja Itérrea, c/55m2 - R$ 300,00
I. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 -li
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. CentroComereial- R. Mal. Deodoro, 1594-1
I salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,00/ I
1250,00 I
I• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ I

•

230m2 - R$ 1.900,00
I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de I
130 a 48m2• R$ 300,00 a R$ 470,00 • I

•

1

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/
leomereial). Aceito parte pgto, 1 apto eentral,;31
I�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$130.000,00
I. Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de serviço. R: I
I Jorge Lacerda, '169. R$"32.000,00 I
I. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2 (suíte + I
3'qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00

I iCasaem alv.,e/2qtosedemaisdep.-Três Rios I
I do Sul. R$ 35.000,00 I
I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., piscina, I
I
salão de festas, terreno c/800m2. Rúa Adilio I

•

Esbardelathi, 97. R$175.000,00
I. Casa cf suíte + 3 qtos e demais dep., terreno I
I c/680m2. Rua MaxWilhelm, 901.R$170.000,00 I

. I VENDAS TERRENOS I •

I. Terreno em Ubatuba-Praia Grande, c/ 490m2 I
..

I-R$ 8.000,00 I
I.Terreno. R. Marajó-lIha 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 •

�8.000,0� ...J

• • •• •
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