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Cesar Junkes

Fusca 68 1300 com placa preta de originalidade e o certificado n? 111 de colecionador. O veículo,
com mais de 30 anos de fabricação, é uma das atrações do encontro de fusca que acontece amanhã

,Encontro de colecionadores
dohistória Fusca

/

reune
o 3a Encontro de Fuscas, que acontec� neste fi

nal de semana, na Caraguá Veículos, reunirá colecio
nadores e aficcionados pelo veículo de todo Estado

e de estados vizinhos. A expectativa do Fuscaraguá

Clube, de jaraguá do Sul, é que cerca de 200 veícu

los participem do evento, trazendo modelos de di

versos anos. Várias atrações estão programadas. A
arre�ta acontece hoje. PÁGINA 6 E 7

"oMEGA
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Al-IO � 371.-8973
Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau
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OPORTUNIDADES II

Cesar Junkes

Agente prisional encontrou quatro
serras e duas éhaves de algemas
dentro de chinelos, enviados para
um detento. Página 10

'Caderno especial de
50 anos Famac

,J

Empresa de motobombas de

Schroeder conta sua história de con

quistas. Com administração mo

derna e arrojada, desponta como

uma das lideres de mercado.

PÁGINA 12
iI.

pp promove reunião

com lideranças da

região do Itapocu
PÁGlNA3

,I

Instituto Brasileiro de (ursos

SUPLETIVO EM 45 DIAS
10 ou 20 GRAU E"I
Sem frequência de aulas,

estude em casa.

Vólldo pi concursos,
empregos, faculdades, etc.

Fone/Fax: 48 240.7745

115

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.9050 2.9100

PARALELO 2.9200 3.0000

TU,RISMO 2.8200 2.9200

r
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Aplausos? Para eles!
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS (MIGUELITO) - Diretor de
Atividades Culturais

.

Quem esteve no Parque Municipal de Eventos no último
sábado, dia O�.'de julho, pôde participar de um dos maiores

,
'_

I
•

e' melhores'" eV:entos realizados neste formato' em nossa
.

I

região .

. Se� que pode parecer um pouco estranho tecer elogios a

iim; ,.even,Í:Q' que fiz parte da equipe de promoção e

Qrgat'ii�,�(;,ão. Porém, o que 'pretendo é justamente o

'. _-(;{�"�-'Íd�l, :, " ,r,' '-,' � •

,cont��;t;t�:, :parabenlfar os grandes responsavels, os

,�""l: ,,'-':�� ;��'���\,;.:;�'
.

': -'�
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"

verdidén:os. protagonistas do Festival Alternativo:

1. Parabéns às 13 bandas e seus integrantes, que se

empenharam em divulgar, vender os ingressos, que foram
revertidos em benefício das próprias bandas, e

principalmente mostraram no palco um verdadeiro show

de qualidade, energia e bom humor.

2. Parabéns aos 6 D]s que embalaram a Tenda

Eletrônica desde as 19h até as 4h da manhã.' Som mecânico

sim, mas contagiante. A tenda? Ficou pequena!
'

3. Parabéns a todas as pessoas qu�\ se envolveram e

acreditaram no sucesso. Aos seguranças, à Polícia Militar,
às Empresas de Sonorização.. às empresas que

comercializaram alimentos e bebidas, aos funcionários da

Prefeitura que trabalharam desde o portão de entrada até

o serviço de limpeza: vocês foram a piferença.
4. Parabéns à Escola de Música Bicho Grilo,

verdadeira parceira no evento. A escola entende do ramo,

fala a mesma lipguagem das Bandas e colocou O coração e

muito mais, desde a primeira reunião até o último minuto

do Festival.

S. Parabéns aos órgãos de imprensa, aos jornalistas e

aos colunistas que divulgaram, fizeramentrevistas e abriram

espaços preciosos para estas bandas tão carentes de

divulgação.
6. Parabéns muito especial ao público que prestigiou

o evento. Fitinhas, segurança, organização, boas bandas e

DJ's não adiantariam se as cerca de cinco mil pessoas que

compareceram, na sua maioria jovens, não tivessem se

. comportado tão bem: dançaram, cantaram, pularam e

curtiram num clima de muita harmonia e paz. 'I

Aplausos para todos vocês que fizeram do Festival

Alternativo um' evento marcante, desmistificando e

quebrando muitos preconceitos em relação às "Bandas de

Garagem" (que de garagem têm pouco) e aos que gostam
'-.

. "1

de curtir uma boa música.

,Artigos para. Carta dp Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: .r.eéiacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.'
o. lomal se """"""'0 direito de sintfti�r o� e fazer as COt1'eÇÕeS ortográficas e gramaticais necessárias.
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o Poder e a Política

.'- do jornal,Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a oplmao

A discussão do poder, do.
ponto de vista clássico, implicava
urna explicação puramente.
racionalista, em que o poder es

tava associado à figura do mo

narca ou da instituição que o aco

lhia. Poder era visto como algo
totalmente demarcável e atributo

necessário aos governantes.
Atualmente, o poder, está li

gado a uma nova leitura da natu

reza e das relações politicas e eco

nômicas, ramificado pormúltiplos
microagentes e procedimentos e

não mais situado no ápice de uma
estrutura piramidal. Essa nova

forma contesta a fórmula do

poder como algo que vinha ne

cessariamente de cima para bai

xo, impondo, como formas mais

e menos totalitárias -r-- inclusive
nos regimes democráticos e re

presentativos - a violência de suas

determinações.
\

Nestas novas perspectivas, o
poder deixou de ser concentrado
num único lugar para ser, pode-se
dizer, emanado como de um in

consciente coletivo, que se adapta
a certas normas e não admite po
sições de divergências.Também
podemos pensar a representação
do poder como um processo, cuja
materialidade se torna visível atra

vés do'preenchimentoeventual de
um espaço social.

·r
Asmarcas desse
agir estão na
tentativa de

permanência
ilimitada, na

fixação de regras,
.na eliminação das

oposições e ao
autofechamento em

simesmo

Exercendo funções inves-tidas
.

eventualmente de poder, um se

nhor pode efetuar a ordenação ou
a unificação de um grupo, povoou
nação. Esta conceituação aplica-se
tanto às religiões universalizantes

. quanto ao poder politico, coorde
nando ambos atividades humanas,
seja no plano tribal, seja no de um

Estado-nação.
.

Um regime totalitário (inclu
indo-se aqui o dos soberanos

absolutistas) desenvolve um dis

curso que busca preencher todas
as designações, de maneira a Cer

cear condutas que possam insti

tuir-se como "brechas". Em seu

discurso, pretende 'q�.e p lugar d�
, poder esteja ocupado para todo
o sempre e quê esta ocupação
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represente a solução definitiva

pata os problemas da sociedade
em que está atuando.

As marcas desse agi� estão na

tentativa de permanência ilimia
da, na fixação de regras, na eli·

minação das oposições e ao

autcifechamento em si mesmo.

Naturalmente; sob tal regime
despótico jamais se discute ou

mesmo se men�iona a transitori- ,

edade de algo que "está no po

der", pois, neste caso, poder é

designação implicita do que está

ocupando esse lugar, categoria
imanente à entidade, algo que ja
mais é colocado em disputa mas

conferido por designação divina

ou pela lei do mais forte.

Os representantes do povo,
nomeados para breves períodos,
não desfrutam naturalmente de

um poder imanente, já que sua

investidura advém' da escolha

periódica do povo. Caril eles e

com esse regime politico não há
.

espaço para a perpetuação ou o

fechamento, pois seu contrato

original está assentado na I

provisoriedade. A possibilidade
de substituição deixa clara uma

mobilidade no preenchimento de

Rostos, o que, de certa forma,

.esvazia a substância desse mes-
.

d m
.rno lugar, dotando-os e u

status de passagem.
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Durante o encontro realizado ontem com

lideranças do PP e o ex-governador Esperidião
Amin, o vereado: do PFL de Guaramirim, Salim

Dequêch, fez questão de se pronunciar e dar o

seu parecer sobre a não reeleição de Amin ao

governo do Estado. Segundo Dequêch, a

principal causa da não reeleição foi a troca do

vice Paulo Bauer por Eni Voltolini. "Na

convenção do PFL,' quando foi decidido que o

vice de Amin não seria Paulo Bauer, eu senti

que a eleição estava perdida e que nada mais

poderia ser feito para mudar esse quadro",
afirrnou o vereador. Mesmo sendo do PFL,

Dequêch disse que considerou um erro à

substituição, erro esse que, segundo ele, causou
a derrota de Amin.

ENTRE ASPAS _

"O pp foi considerado um partido da

capital. Precisamos mudar esse perfil". A
afirmação é do ex-prefeito de Schroeder, Aldo
Pasold, ao referir-se ao distanciamento do

governo de Amin com as bases do interior.

IENCONTRO: pp PROMOVE ENCONTRO REGIONAL PARA DISCUTIR SOBRE AS ELEiÇÕES MUNICIPAIS

Esperidião Amin quer mais

empenho dos correligionários
]ARAGuA DO SUL/

GUARAMIRIM - "Nós so

mos o outro lado da

gangorra". A afirmação é

do ex-governador do Es-
,

tado de Santa Catarina,
Esperidião Amin, ao 'refe-

, rir-se ao fato de que agora
o PP é oposição, tanto no

âmbito estadual como fede

ral e que nas próximas elei

ções, acredita ele, o pp pode
ser o partido capaz de ser

vir como alternativa aos des

contentes com a atual situa-

ção política da região. Ex-governador reuniu-se com as lideranças da região
o ex-governador este

ve ontem em Guaramirim

e Jaraguá doSul, onde par

ticipou de duas reuniões

com as lideranças do PP na

região. A primeira reunião

foi em Guaramirirn, a par-

. 8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTÁLAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

(

sowÇÕÉS PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

tir das 9h30, na Sociedade a reeleição do prefeito Má-

Diana. Participaram lide- rio Sérgio Peixer.

ranças de Guaramirim, São Durante o encontro re-

João de Itaperiú, Schroe- alizado em Guaramirim
1

der et'fassaranduba.O en- tanto' o' ex-governador
contro em Jaraguá do Sul como as Lideranças locais

reuniu os pepebistas do voltaram a analisar os mo-

município e da vizinha tivos d� derrota do PP, que
Corupá. Além de Amin, não conseguiu reeleger
participaram do evento o Amin ao governo do Es-

presidente estadual do PP, tado. Amin cobrou das li-

Leodegar Tiscoski e o se- deranças de Shroeder os

cretário geral, Aldo Rosa. motivos que levaram o

O objetivo.do encontro, atual presidente Lula a con-

de acordo com o presiden- seguir 77% dos votos:
te do PP de Jaraguá d� Sul,

-

Na avaliação do ex-pre-
DieterJanssen, foi o de ana- feito de Schroeder, Aldo
lisar a atual conjuntura po- Pasold, um dos motivos da
lítica e discutir, embora que vitória do PT foi a falta de

inicialmente, as eleições apoio do então governo de

municipais do ano que vem. Amin. "Em quatro anos de
As coligações do PP na re- governo não conseguimos
gião também foram assun- nenhuma audiência com o

tos bem explorados, sen- governador e até hoje a Pre-
do que em Guaramirim o feitura está desembolsando
PP pretende manter a coli- dinheiro para pagar obras

gação com o PFL e apoiar feitas 'através de convênios

Cesar Junkes

que não foram honrados.
"

R$ 380 mil não foram re-
.

passados", afirma Pa-sold.

"Esses projetos cancelados
fez com que a eleição fosse

por água -abaixo", ressalta
o ex-prefeito.

Em Jaraguá do Sul o

principal desafio do ex-go
vernador foi o de contor

nar as divergências internas,
criadas a partir das desa

venças entre o vice-prefei
to Moacir Bertoldi . (PP) e

o prefeito Irineu Pasold

(PSDB). A intenção, segun
do Dieter Janssen, é pre
servar a coligação que ele

geu a atual administração
e indicar Bertoldi como

candidato natural ao cargo
de prefeito. Janssen afirma
também que o objetiv,o do

encontro foi o de informar

sobre a situação atual do

PP no Estado. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

PSDB da região promove encontro

]ARAGuA DO SUL - As

-1ideranças do PSDB dos
- municípios de Jaraguá do

Sul, Corupá, Massaran

duba, Schroeder e Gua

ramirim reuniram-se esta

semana, no Hotel Tureck,
em Corupá, para defini

rem, entre outras coisas, as

estratégias do partido para,
as eleições municipais' do
an.o que vem. "Esta é uma

reunião de preparação

para o encontro estadual

do PSDB, que vai aconte

cer no dia 17 de agosto",
ressalta o coordenador re

gional do partido, Márcio
Stellein.

Ainda de acordo com o

coordenador, o PSDB, em
todo o Estado de Santa

Catarina, encontra-se em um

ótimo momento. Ele ressal
ta que somente namicror-re

gião (cinco municípios), são

TecUa 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

aproximadamente 2.200

filiados e e�se contingente
deve aumentar. ''Vamos pro
mover, em breve, um even

to de caráter regional para
novas filiações", argumento
Stellein. O coordenador re

gion� cita o ingressQ de-no

vas lideranças, como o ex PP
Gilmar Knaesel, deputado
federal Serreafin Venzon e

do
. ex-pefelista Clésio

Salvaro, de Criciúma. (MHM)
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I EXPosiçÃO: SEM JULGAMENTO, PRODUTORES DE LEITE REALIZAM MOSTRA COM GADO

INFOR
Pequenos produtores da região
movimentam Festa do Colono

CELESC
Por meio de ação impetrada contra a Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica), a Celesc (Centrais Elé
tricas de Santa Catarina) obteve tutela antecipada con

tra o Despacho n? 288/02 da Aneel e os seus efeitos
na apuração dos valores devidos pela empresa na li

quidação do MAE (Mercado Atacadista de Energia
Elétrica), referente ao período de setembro de 2000
ii setembro de 2002. A tutela judicial, concedida na

última semana de junho, liberou a Celesc de pagar R$
70 milhões na liquidação do MAE em função dos

questionamentos da empresa relativos à apuração de
seu débito no período. A tutela foi negada em pri
meira instância, mas os advogados da Celesc, do es

critório Castro, Barros, Sob�al e G. Gomes Advoga
dos, recorreram ao Tribunal Regional Federal (TRF)
da 1 a

Região, revertendo a decisão. O débito apura
do contra a Celesc e divulgado para liquidação na

última semana, aplicando o Despacho 288, não con

siderava os ganhos da empresa com a venda da ener

gia comprada de Itaipu para o Sudeste do país, cujos
preços eram mais elevados durante o racionamento,
o que fez com que o débito da Ceiesc ficasse maior.

Como os ganhos foram obtidos antes da edição do

Despacho 288, isso motivou a ação da Celesc,

}ARAGUÁ DO SUL - A

Festa do Colono é uma das

tradiçõesmais cultuadas na
região do Vale do Itapocu.
Acontece em vários muni

cípios. Em Jaraguá do Sul

não é diferente. A 10a edi

ção começa hoje e movi

menta vários setores da
r

economia dos pequenos

produtores da região.
Para os produtores de

leite, a exposição de. gado
leiteiro valoriza o esforço
e a dedicação que eles des

tinam ao seu trabalho.

Com 6 anos de funda

ção, o Condomínio dos

Produtores de Leite de

Jaraguá do Sul obteve uma

grande prova de reconhe-.
cimento do seu trabalho. A

Prefeitura está construindo
,

tores é com a qualidade
do leite. "Estamos traba

lhando para que nosso

produto tenha qualidade.
Nosso estatuto prevê a

exclusão do associado que
adulterar aleite", ressalta
Koch.

Seis associados estarão

expondo gado na Festa do

Colono, que este ano não

terá julgamento das raças.
"Só exposição". Koch diz

que o condomínio está es

tudando um convênio

para melhorar genetica
mente as raças. "Vamos tra

zer um sêmem melhor
para o condomínio", com

pleta. (LP)

Cesar Junkes

Mário Koch aposta na qualidade do produto

216 m2 de área contruída.

Foi realizada com recur

sos federais e municipais,
com custo total de R$ 789

mil. Alcides da Nova Pei

xoto, secretário adjunto da '

produção, ressalta que a

usina beneficiará os pe
quenos produtores por
que eles sentem mais as di

ficuldades do mercado.

''A idéia é tão boa que os

municípios vizinhos estão

vindo conhecer o proje
to".

Mário Koch, presiden
te do condomínio dos

produtores de leite de

Jaraguá do Sul, conta qur
os 19 associados serão os

maiores beneficiados com
a obra. Atualmente os as

sociados produzem cerca

de 2500 litros do produ
to,"e a usina terá capacida
de para processar 1000 li
tros por hora. "Vamos

vender nosso leite direto

para o consumidor". Uma

preocupação dos produ-

Com o Consórcio de Imóveis Adernllar e a

Imobiliária Séculus você pode realizar seu sonho.uma mini-usina de be

neficiamento de leite jun
tamente com um abate

douro.

A mini-usina de

beneficiamento de leite

está sendo construída num

terreno de 50 mil m", e

o Consór.do de Imóveis Ademilaté. a melhor opção para você adquirir
° crédito que precisa, dando adeusao aluguel e comprando o seu imóvel.

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

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

Frio -esquenta Feira da Malha
masculina, feminina, ínti
ma, infantil, cama mesa e

banho, lãs, calçados, cou
ro, móveis rústicos.

A estimativa dos

organizadores é que a fei

ra movimente cerca de R$
1 milhão, sendo que 40%
são compras de visitantes

de outros estados, 30% de

compradores de outros

municípios do Estado e

30% de consumidores de

Jaraguá do Sul e região.
Hilário Deretti, gerente

administrativo do Portal,
I

ressalta que a feira é bene-

}ARAGUÁ DO SUL -

Começa hoje, no Portal de
Jaraguá, a 5a Feira da Ma

lha. A feira reúne ao todo
40 lojas, das quais 26 são

fixas e 30 já estão instala

das no local. A expectativa
de movimentação cresce

por causa do período de
férias neste mês.

Ano passado, a feira
atraiu cerca de 27 mil visi

tantes. A aposta para este

ano é que pelo menos 25

mil pessoas visitem o even- .

to, que apresenta toda linha
de vestuário, como moda

ficiada pelos eventor regi
onais que acontecem nesta

época do ano. "Fizemos a

divulgação nas estradas

para que os turistas que vi

sitam a região venham co
nhecer os produtos da fei

ra".

A s- Feira da Malha de

Jaraguá do Sul acontece de

11 a 20 de julho, e fica

abérta de segunda a sába

do das 9 às 20 horas e nos

domingos das 10 às 20

horas e possui amplo, esta
cionamento para seus visi

tantes. (LP)

<torre,çã.o Anuo}l pelo lNCC (Todo mês de Janeiro)

ADEMIL1\.R
consórcio d� imóveiS

(47) 371 8814

horário de atendimento dos

8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:301 o público
pode conferir o que há

de mais fino em bijuterias e

acessórios

Venha
, r1"conhece ...
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CIDADES
A Arnvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)
promove, nos dias 14 e 15 deste mês, a 10 Conferência

Microrregional das CIdades do Vale do Itapocu ( Barra Ve

lha, Corupá, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do

ltaperiú e Schroeder). O evento, que será realizado na Unerj,
tem caráter preparatório à 10 Conferência Estadual das Ci

dades de Santa Catarina e da Conferência Nacional das Ci

dades. A programação inclui palestras e seminários sobre

saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana, ha

bitação, infra-estrutura urbana e finaliza com a apresenta
ção dos relatórios temáticos produzidos pelos participantes.

FESTA
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, do Rio Cerro

2, promove, de 18 a 20 deste mês a 190 Kolonistenfest,
ou Festa do Colono. O evento marca os 179 anos da imi

gração alemã no Brasil. A abertura do evento está progra
mada para às 20 horas de sexta-feira ( dia 18) com jantar
típico alemão e baile animado com o conjunto Estrela de

Ouro. No sábado a festa começa às 13 horas e se estende

até a madrugada, com baile animado pela banda "Os Vi

brantes". No domingo os festejos começam pela manhã,
com o tradicional desfile das sociedades e carros alegóri
cos ornamentados com produtos agrícolas. O ponto alto
da festa acontece no encerramento do evento, quando o

público tem a oportunidade de fazer a colheita dos produ
tos que são estão expostos no salão de baile.

EXPOSiçÃO
Até o dia 17 deste mês prossegue a exposição "Preservar
é Amar", da Lunelli Indústria Têxtil", no Shopping Center
Breithaupt. A exposição consta de -trabalhos sobre o meio
ambiente e que já foram colocados à disposição do públi-

I co no dia 7 de junho, no Seminário Sagrado Coração de
Jesus, em Corupá. Neste final de semana ( 12 e 13 de

junho) a exposição contará com a presença do persona
gem Nono Lunelli, que vai distribuir guloseimas para a

criançada que comparecer ao local para ver a exposição.

•.�tIíULÜ)'''·'i(!d(Fd&

qíf(mtjtltltw/lf'jjM,d(}f!lhaJi.k
370-1414

I mr.jgs@t.rra�com.ltr I
t.''''a .. ,ª,!'IJa,!fo.QIl.'!lIt!J.'�''J .. $4Q .. 1

oricultura
lsaflor

-iitm,����B1 Seu pique para
ai estar a mil, mas
ais do que pod�.
isto amorosa

��11mH9�iltli��,·da. Cor: Tons
c aros,

Câ-ncer - Faça algo para
afastar a rotina: uma viajem

ou os amigos vai

a. O romance

definição de sua

GERAL CORREIODOPOVO 5

IORIGINALlDADE: SHOW DE MÚSICA-DO SUDESTE DO BRASIL REVELA DIVERSIDADE DE ESTILOS

Projeto Sonora Brasil, do Sesc,
apresenta música de qualidade

]ARAGuA DO SUL - Na

s�gunda-feira o Sesc de

Jaraguá do Sul promove
mais um show do Projeto
Sonora Brasil. Trata-se' da

apresentação do grupo ca

rioca "O Quinto", dedica
do a música brasileira do

sudeste do Brasil, com in

teresse pela pesquisa e di

vulgação de repertórios tra
dicionais não muito explo
rados pelo mercado cultu

ral, como calango, samba
rural, cocos, congados,
modas de viola, ladainhas
e outros estilos originários
do Sudeste do Brasil, re

gião que apresenta grande
diversidade. de estilos, gê
neros e formas musicais.

De acordo com o mú

sico Helio Sena ( acordeom
e voz) a originalidade e a vi

talidade da música brasileira

seriam inconcebíveis sem a

contribuição de nossas fon

tes étnicas. ''A despeito do

que tem sido feito para trans
formar o país em consumi

dor passivo da cultura im

portada, ainda resta, nas di
ferentes regiões, um acervo

Grupo "O Quinto" revela a vitalidade e a originalidade da música brasileira

musical variado e de inesti-

mável valor", avalia o inte

grante do grupo.
Na avaliação do técni-

l

co em cultura do Sesc, Sér-

gio Pedrotti, o grupo en

canta o público com mú

sica anônima, folclórica e

de raiz ?opular brasileira,
música que o povo cria e

preserva de geração em

geração, que jorra da

vivência criativa do ho-
mem comum, de sua

interação com o meio. Este

estilo de música é sempre

expressiva porque nasce de

necessidades essenciais e vai

sendo gradativamente des

pojada das arestas indivi

dualistas á medida que se

torna de todos e anônima.

No entendimento de

críticos da música brasilei

ra, com a chegada das gra
vadoras e das rádios, no
início do século passado,
alguns gêneros da música

regional entraram para a

- indústria do disco, como

foi o caso da seresta, do

samba, do choro e do

baião, entre outros. Mas a

imensa maioria permane
ceu fora do processo de

comercialização.
"O Quinto" é forma

do pelos músicos Ma

rianna Leporaco ( voz e

percussão), Alexandre Luís
( violão e voz), Eduardo
Camenietzki (viola e voz),
Gilberto Figueiredo ( vio
lão e voz) e Hélio Sena.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Comunidade do Bairro Vieira recebe nova creche
]ARAGuA DO SUL - O

Centro de Educação Infan
til Sidnei Alexandre Berns

que será entregue no dia 14

de julho está localizado na

Rua Cândido Anastácio

Tomaselli, no bairro Vieira.
A creche substitui as ins

talações atuais, que não tem

infra-estrutura sufiente para o
atendimento das crianças.Este
é o sétimo centro de educa-

os amigos para um

antros inesperados
uito bem ao seu

coraç ar: Marrom,

Virgem - Renovada e de
a vida, as chances de

gatinho especial e
lacionamento

rão muito boas. Cor:

ção infantil, construído através
de um convênio firmado há

alguns anos entre o Sistema

Fiesc-Sesi e a Prefeitura Mu

nicipal deJaraguá do Sul.

O objetivo é garantir o
acesso das crianças, filhas de
operários, ao atendimento

materno-infantil, enquanto
os pais trabalham.

O prédio tem aproxima
damente 600m2 de área e vai

e evitar
d parentes. A vida
a,,ª_!f.lf�� boas energias,
Cor: Creme.
Esco
t

abrir novas vagas. O presi
dente da Fiesc,José Fernando
Faraco e o superintendente
do Sési, Sérgio Gargioni, es
tarão presentes ao ato inau

gural, junto com o prefeito
IrineuPasold e lideranças em
presariais e políticas.

O Sistema Fiesc-Sesi

constrói e a administração
do CEI passa para a res

ponsabilidade da Prefeitura.

Essa parceria tem a chance

la dos Sindicatos Patronais

das Indústrias, com apoio da
Acijs eApevi. Em decorrên�.
cia da inauguração, as duas

entidades empresariais sus

penderam a reunião do dia

14, para que todos possaIT).

prestigiar o ato inaugural,
como informou o presi
dente Paulo Luiz da Silva

Mattos. (CG)

Sagitário - Use e abuse de
e terá bOQS
ror uma

A intimidade
no amor, mas tente

ciúme, Cor: Marram.

Ccpricérnic - Não espere a

s colegas para dar

não entrar numa

uI.

- Descase para
r ias, Caso

�i;��\,,���d��a:�iXãO,
não se deixe enganar pela
aparência., Cor: Preto.
Peixes - Relaxe e procure

uas energias em

a tarde promete
imada e divertida.
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a

Reunir amigos em torno de uma paixão em comum. Essa é uma das

intenções do 3a Encontro de Fuscas, promovido pelo Fuscaraguá Clube e

pela Caraguá Veículos, neste domingo, no pátio da Caraguá.
O evento conta com várias atrações como exposição de carros antigos,
apresentação. de manobras com motos, campeonato de som

autofusquivo, como define Cristiano Pellense, secretário do Fuscaraguá
Clube, "Dizem que fusca não é carro ... ".

"

São esperados cerca de 200 veículos de várias cidades como Blumenau,
Joinville, Florianópolis, Itajaí, Campo Largo, Castro, Curitiba e São
Paulo. Fuscas de todosos anos, modificados e originais. "Tem
colecionadores que mantêm o carro original, outros pefrerem
modificar", explica.
Outra 'atração é o mercado de peças usadas. Os colecionadores poderão
inovar nos acessórios de seus fuscas. Serão peças antigas que muitos
consideram relíquias. O borrachão também chama a atenção. E neste

ano, o fusca que ficar pelo menos 50 segundo quimando os pneus, será
premiado com camiseta e caixa de cerveja.
O evento reunirá também presidentes, líderes e representantes de clubes
de fusca para um mini-congresso, para discutirem problemas e

organizar eventos com rnals representatividade.
Para Pellense, o que mais valoriza um fusca é a sua exclusividade. "O
colecionador gosta de exclusividade, ele sabe que seu fusca é o único".
Em Santa Catarina há poucos colecionadores de fusca. Pellense
acredita de devem existir cerca de 20 veículos de coleção, que
participam de exposições. Não há um registro exato dos clubes de fusca
no Estado, mas há a tradição de sempre participar dos eventos que
reúnem "fuscaman íacos".

C lube do Fusca

•

tuxona os

, . dernO e3
New Beetle, ° ultimo modelo do fusca lançado, que agora ressurge com Visual mo
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Fundada em julho de

1953, a empresa
inicialmente fabricava

máquinas para
beneficiamento de

madeira. Em 1971,
Heinz e Ilse I<ohlbach
assumiram o controle
acionário da FAMAC deixando
a administração a cargo de

tercei ros. Permaneceu nesse

mercado até 1984, quando
voltou-se para a fabricação de
motobornbas. N esse segmento
desenvolveu extensa gama de

produtos, e que ai i ás, conti nua
sendo diversificada.
Em 1991, o casal I<ohlbach foi
chamado a i nvesti r novamente
na empresa, a parti r dai sua

,

história começou a passar por.
uma grande mudança.
Redirecioná-Ia foi a decisão
tomada por meio do empenho e

dedicação de I1se I<ohlbach,
que aos 70 anos assumiu a

administração da FAMAC
.

alavancando em pouco tempo a

empresa. Este retorno é o

alicerce deste novo começo, de
uma empresa com meio século
de existência.

Jaraguá do Sul, SÁBADO, 12 de julho de 2003

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_2_c_Orurn__ I_O_D_O_PO_V_O ��--��------------�----��---S�Á_BA_D_O_,_12_d_e_j_ul_ho__de_2_0�03

Editorial
•

Potencial de
crescimento
Não bastasse o importante marco histórico de 50

anos completados por' esta empresa no mês de julho, o

que impressiona na FAMAC Motobombas é o seu

grande potencial de crescimento que é sustentado no

mercado atual de motobombas centrífugas.
Esta grande evolução vem ocorrendo de uma forma
sól ida, bem planejada emuito efetiva, na medida em

que as novas diretrizes implantadas pela diretoria,
são absorvidas pelo restante da equipe.

I

A vasta qama de produtos, onde é empregada uma

tecnologia de ponta, demonstra a preocupação da
FAMAC com o cliente. A empresa visa segurança e

confiabi I idade dos produtos que fabrica. O moderno
laboratório de ensaios de rnotobombas acaba de ser

.Ó
:.:__ .'

.

\ . r.: I

homologado como o primei ro do país a atender as
,,,,

exigências governamentais. A FAMAC saiu na frente
de mais de 100 fabricantes de motobombas existentes
no B rasi I.
O resultado, em conseqüência disso, já é visível no
crescimento 'do faturamento, nos lançamentos de
novos produtos e a grande conquista mercadológica,
despontando entre os líderes de vendas no setor de

rnotobornbas.que atendem as necessidades do
mercado.

Mudança com inovação e Tecnoloqia, isso faz da
FAMAC Uma empresa sóllda .corn uma visão arrojada
e atual. Cinqüenta anos de muito trabalh.Q tom
dedicação $ empenho. .;

" ,

Famat M otobornbas

ESPECIAL"

CORREIO DO rovo

.Jornalista Responsável: Celice Gira;�,étaman\ni;
Fotos: CésarJunkeséCf> e Arquivô Farnac ,;'

Pagi�a�1oiÉI�t�ônic�: Viniciu� Schane :,.' .

:Fotolito';",6�9,�Oart - Criação e Fotolito - 370-0816

'Impr�ssâo:'G�áfica CP - 31'0-7919
371·1919

MUNiCíPIO DE

SCHROEDER
,

2001-2004
Site> www.schroeder.com.br-e-maisl>prefsch@netuno.com.br
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DESENVOLVIMENTO
,

tecnologia de pontae

Parabé1l.s Famac
por conduzir 50 anos·

de empreendimento com

dedicação e seriedade

, (47) 275-1995 - 275-3581 - 372-0011
reservaS@estanciaribeiraogrande,com.br
www.estanciaribeiraogrande.com.br

Para uma empresa tradicionalmente familiar, a FAMAC passou pelo
período crítico de sucessão de forma, brilhante. A transferência
aconteceu praticamente da primeira à terceira geração, de Ilse para
Mariane I<ohlbach, com a curiosidade de serem ambas mulheres.
Este. momento marcou o início da grande reestruturação e

profissionalização da FAMAC, que manteve o objetivo de se

fortalecer e se manter como uma das líderes no mercado nacional.de
'

moto bombas dentro do segmento.
A meta era ousada e exigiu da equipe uma nova estratégia, tendo
como principais componentes, posicionamento mercadológico
diferenciado e o desenvolvimento expressivo e abrangente da marca.

\ Uma equipe técnica capaz aliada a excelentes ferramentas

tecnológicas, faz com que a FAMAC desponte, no mercado com

produtos de excelente desempenho e conceitos inovadores,
Mais que produtos, a empresa sempre se preocupou em trazer
economia e versatilidade aos clientes. O lançamento da linha de

motobombas centrífugas com alto rendimento levou a FAMAC a ser

pioneira em todo o território nacional neste segmento de atuação.
Esta linha, aplicada em residências e pequenos prédios, economiza
até 31% de energia.
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()

1

A. Tecnofund sente-se orgulhosa em compartilhar
�o lado da FAMAC estes 5O anos de história

marcados por muito trabalho e dedicação.
Como parceiros dessa importante empresa,
prestamos nossa homenagem à seus sócios,

Diretores e colaboradores.
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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p ersona 9 e n s
Pessoas que fazem parte destes SO anos de sucesso da FAMAC

Nesses últimos anos pude
acompanhar o crescimento e a
evolução da FAMAC, que está

sempre encarando novos desafios."
Maria Goretti Franco - Coordenadora
de vendas

'54 empresa cresceu bastante nestes

últimos anos. Dona Ilse implantou
equipamentos novos, com tecnologia na

produção, foi um passo muito

importante para o nosso trabalho.
Comemoramos juntos o sucesso da

empresa"!
Rudi Eorchadrt, torneiro mecânico

"Esta data é muito importante para
nós funcionários, nos 50 anos, vejo a

FAMAC com umfuturo brilhante."

Luiz Marcos Stahelin - Auxiliar de

escritório

"Fico feliz em fazerparte da equipe
Famac nesta data tão importante para
empresa, e também de ser parte desta

história, apesar do pouco tempo que

aqui estou, parabéns a todos."

Luís Fernando M ondardo -

Coordenador Assistência Técnica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MUDANÇA DE PERFIL
Com uma linha de produtos mais completa e de
excelente qualidade, a FAMAC passou a intensificar

suas ações mercadológicas. Investiu em

, comunicação, capacitação e atendimento,
concentrando esforços em serviços, por acreditar ser
este o diferencial competitivo necessário para o seu

crescimento e consolidação no mercado.

Das tantas ações destaca-se a reestrutu ração da

equipe comercial interna e externa promovendo um

atendimento mais eficiente e personalizado que, com

a revisão da política comercial, tem proporcionado
aos clientes maior satisfação e credibilidade.

Para estar mais perto do mercado, levando apoio e

segurança, a FAMAC mantém uma equipe de
engenheiros percorrendo todo o Brasil

desenvolvendo um trabalho exemplar e de extrema
importância.
Toda a Rede de Assistentes Técnicos FAMAC vem

passando por um curso de reciclagem na fábrica
onde são transmitidas orientações essenciais ao bom

desenvolvimento de seu trabalho.
A somatória desta;; ações que estão sendo

implantadas de forma simultânea e rápida, decorre
da nova gestão dos di rigentes, e a levam a despontar

(,'I: ,

como uma das empresas de maior destaque no ramo

em âmbito nacional.
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LABORATÓRIO DA FAMAC
é o primeiro homologado do país
Ao completar 50 anos no dia 4 de

julho, a Famac M otobombas recebeu

na última terça-feira um "presente"
importante: a homologação do seu

Laboratório de Ensaios de

Motobombas para o Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PB E).

Este programa está aval iando as

condições de todos os laboratórios das

fabricantes de motobombas do país.
Em 2002 o Governo Federal viu a

necessidade de fazer uma

regulamentação para a produção das

motobombas com relação ao consumo

de energia elétrica dentro das regras

do PROCEL (Programa Nacional de

Conservação de Energia Elétrica) e do

INM ETRO.
O PB E é um programa de

conservação de energia em

eletrodomésticos f equipamentos
eletroeletrônicos, por· meio de um

sistema de etiquetagem informativa

sobre a eficiência energética dos aparelhos
nacionais e é decorrente do protocolo
firmado entre o então Ministério da
Indústria e do Comércio e Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e

Eletrônica (ABINEE), com a

interveniência do Ministério das Minas e

Energia. O objetivo é prover aos
consumidores informações que permitam
uma avaliação e otimização do consumo de

energia dos equipamentos eletrodomésticos:
O Programa é coordenado pelo INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial).
O laboratório de ensaio de motobombas
FAMAC é a principal ferramenta de
desenvolvimento de novos produtos na

empresa, composto por equipamentos de

grande precisão e totalmente
informatizado. Os resultados obtidos nos

testes e ensaios são muito seguros e

confiáveis, mostrando a sol idez e o arrojo
da empresa. Sr. Milton Kohlbach, Prof. Dr. Âugusto Nelson Viana e EngO Marcelo Soares de Souza

Assessoria de Viagens

370-0101
www.cosmos.com.brcosmos@cosmos.com.br
Rua Ronald Gehring, 50 - Centro - Jaraguá do Sul- se
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Há 50 anos nascia um sonho" ,','

Com dedicação, competência, qualidade e

excelentes colaboradores, ele
cada vez mais vem se concretizando",

Honra-nos fazer parte desta história,

BRM

A Fundimac e a Tecnolumy,

parceiras da Famac há 10 anos.

Com muita satisfação,
parabenizam a empresa

pela passagem de seus

50 anos de sucesso
"

inpacom
SELOS MECÂNICOS

,

www.inpacom.com.br

,

/ Tel.: (11) 6911-8925
Fax: (�1) 6916-5878
comercial@inpacom.com.br
Rua Sílvio de Souza, 557
Vila Ema • São Paulo ·SP
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"Amores Imortais"
revela o lado místico das pessoas

"Amores Imortais" é o nome do

romance do escritor Marcial

Davi Murara, 35' anos. Este é o

primeiro livro de Marcial,
conhecido por aqui pelo
apelido de "Xixo". Natural de

Guaramirim, Xixo esteve em

Jaraguá do Súl na semana

passada para divulgar o seu

primeiro trabalho, produzido
no sul do Estado, na cidade de

Sombrio, onde mora há mais

de um ano. A vinda de Xixo foi

proveitosa. A Prefeitura da

'1•
.

SÁBADO, 12 de julho de 2003

cidade de Guararriirim

adquiriu exemplares do livro

para as escolas do município e

a Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul fez o mesmo

para a Biblioteca Pública. A
obra de Xixo também estará
presente na Feira do Livro ,

promOVida todos os anos pela
Fundação Cultural por
OCàsião do aniversário da.
cidade.
"Amores Imortais" pode ser'
considerado um "livro
místico". Na avaliação do próprio autor, é uma obra que
revela quando o sentimento transcende a morte",

.

explica Xixo, que já exerceu a função de repórter na
imprensa da região. O escritor explica que "Amores
Imortais" é uma obra ambientada em dois tempos
distintos. "A idéia inicial era um programa de rádio,
onde as pessoas pudessem participar. Com o passar do
tempo a idéia foi progredindo e o resultado esta aí",
Comenta o escritor, que já está produzindo o segundo
romapce. "Ainda 'não tem título, mas 10% já está
pronto", avisa -Xixo. .

Atualmente o escritor está dedicando grande parte do

Primeiro romance do escritor já pode se encontrado em Jaraguá do Sul

seu tempo livre em pesquisa.
.

"Estou estudando o

significado dos sonhos, a

espiri tualidade. Pesquisando
sobre a vida além da morte e

a reencarnação", afirma o

jovem escritor. ·Segundo ele,
"Amores Imortais" mistura

drama, romance e senso de

humor, centralizado em

apenas um personagem forte,
que narra a sua história de

amor. Uma história que

poderia ser vivida por

qualquer pessoa, com seus

devaneios, suas angústias,
medos e certezas. "Ê ficção;
mas sem dúvida muitas

situações refletem minhas

experiências pessoais",
completa o escritor.

Nas primeiras páginas do

livro, (Nota do autor) Xixo explica os motivos que o

levaram a escrever "Amores Imortais". "Na verdade, sou
o resumo de uma promessa que nunca se concretizou.

I

Atravessei a vida fazendo opções não tão felizes.

Algumas corretas, mas sempre acabando por estràgar
tudo. Escrevi essa história depois de uma sucessão de

fracassos que me fizeram concluir que pouco há por

fazer, para conseguir manter minha trôpega confiança
própria" .

O livro pode ser adquirido na Grafipel, no centro de

Jaraguá doSul, ao preç_o de R$ 15,00. Foram feitos mil
.

...
.

.

!

exemplares.
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Ataque
Uma fã muito afoita e. apaixonada por Rick
Martin conseguiu entrar na suíte do hotel
onde o cantor está hospedado através da

tubulação do ar condicionado. Rick, muito
bem humorado, acabou enchendo a fã de

mimos, inclusive dando-lhe um CD

autografado.

Alianças
o bonitão e solteirão convicto Kevin Costner vai

entrar para a ala dos comprometldos- O ator
americano anunciou o seu casamento com a

namorada de muitos anos, Christiane

Baumgartner.

Amigos, nada mais
Fazendo uso da eterna expressão "apenás
amigos", Junior, o irmão da Sandy, continua

negando qualquer namoro com Karina Bacchi.
Mas quem viu conta que os dois trocaram beijos
no camarim do ATL Hall e depois do show rolou
um jantar. Só o tempo dirá.

"BBB-4" poderá
ser ainda neste ano

Comenta-se pelos corredores da Globo que o

"BBB 4" poderá estrear ainda neste ano, pOI'
causa dos bons índices de audiência.

apresentados na última edição da atração.
Assim, o reality show deverá voltar em

setembro.

Estrela-Mirim
Bruna Marquezine veio mesmo para ficar. A
menina-atriz que está fazendo o maior sucesso

interpretando a Salete, em "Mulheres

Apaixonadas", fez uma tarde de autógrafos
num badalado shopping carioca, patrocinada
por uma famosa grife. Ela merece.

Escalada
Rego está escalada para atuar em "Canavial

de Paixões", a nova novela do S BT. A atriz foi

protagonista da noveia "Amor & Ódio".

Família
Nicola Siri, o Padre Pedro, de "Mulheres

Apaixonadas", viajou para a Itália. As
fãs podem ficar descansadas que em

breve ele volta. É que o ator vai

participar do casamento de um primo na

cidade de Gênova.
!-------_._-----------'

Amizade
Eliana já está de volta ao Brasil. É que a

apresentadora passou uns dias em Nova

Iorque, em companhia de "Rafael Guinle.

O casal está junto há um mês e tudo

promete ser um belo romance.

...

SÁBADO, 12 de julho de 2003

SALA FILME/HORÁRIO

PROCURANDO NEMO

1
15h15 - 17h15 - 19h15 An

TODO PODEROSO
21h15 C

SINBAD - A LENDA DOS SETE MARES

2
14h45 - 16h30

H U LI<

18h15 - 21hOO A

0101: O CUPIDO TRAPALHÃO
13h45 C

3

As PANTERAS DETONADO
I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih30 A

- RUA SETE DE SETEMBRO

'ILME/HORÁRIO

1 PROCURANDO NEMO An

I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO
,. , '" " , ., .. . � . ., . , • ., " ., ,. M "

2 TODO POD E ROSO C

13h30 - I6hOO - I7h30 - I9h30 - 2Ih30

SINBAD - A LENDA DOS SETE MARES

3
I4hI5 - I6hI5 - I7h30 - I9h30 - 2Ih30

H U LI< A

2Ih55
. . . , , .

0101: O CUPIDO TRAPALHÃO
13h40 - I5h30

4 MAIS VELOZES MAIS FURIOSOS A

I7hI5 - 19h15

LONGE DO PARAÍSO D

21h40

A VIAGEM DE CHIHIRO An

13hl0 (Pré-estréia Sábado e Domingo)

5 O EBI & Lóro E 2 (Sexta, segunda à quinta) C

13h30 - 15h15 - 17goo - I9hOO - 22hOO
( abado e domingo)

I5hI5 - 19hOO - 22hOO
-

..

CRUZEIRO DAS LOUCAS C

I7hOO (Pré-estréia Sábado e Domingo)

61
As PÂNTERAS DETONANDO· A

_

13h45 - 15h45 - 17h45 -19h45 - 21h45

A �AVENTURNC -coMÉDIA/D-DRAMA/DA -DESENHOANIMADi
F - ACÇNi R - ROMANCt!P - POÚCIAL/Dc - OOCUMENTÁRlO

1

As PANTERAS DETONANDO
14h30 - I6h45 - 19hOO - 21h45

SALA 'ILME/HORÁRIO

PROCURANDO NEMO
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20hOO

A

TODO PODEROSO
22hOO

c

2

SINBAD - A LENDA DOS SETE MARES
I4hOO - 16hOO - 18hO-o - 19h45

H ULI<

21h30

A

3
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I SUPERAPETITE

DOLORES AVILLON IN G R E D I EN T E S:

Amoníaco é bom

Para limpar a tábua de bater carne,

esfregue um esponja com amoníaco

misturado com limão, até remover a

gordura fixada. Depois, lave bem a

tábua com água e deixe secar bem.

Não adoce
Nunca adoce o café quando for

conservá-lo em garrafa térmica.

Assim, ele manterá melhor o seu

sabor.

Deixe evaporar
Quando adicionar vinho a algum
prato, lião se esqueça de deixá-lo

evaporar um pouco antes de tampar
a panela. Isso vai impedir que se

exale um cheiro desagradável.

Não vai quebrar
Quando você colocar água ou

qualquer líquido fervente num vidro,
coloque antes uma colher de metal.

Assim, a colher absorverá o calor,
evitando que o vidro que quebre.

Fica mais limpo
Para deixar mais limpos os panos
de prato, leve-os em água morna

misturada com um pouco de vinagre
e sal.

Brilho fácil I
As superfícies de fórmica
readquirem o brilho depois de
limpas com um algodão ou pano
embebido em álcool e esfregadas com
guardanapo de papel.

Brilha Fácil II
Para lavar louça, você poderá usar

pouco detergente e acrescentar para
cada meio litro, uma colher de sopa
de vinagre. O vinagre cortará a

gordura e deixará a louça
brilhando.

I Nata na prata-, Unurze a nata do leite para limpar
obiJetos de prata. A nata retira as

manchas da prata e asdeixa limpas
por muito tempo.

COZinhou demais?
Se o b

'

Y1gadeiro passar do ponto
ad' , ,

IClone um copo de leite e deixe
apurar novamente.

No liqüidificador fica fino
Se não tiver, em casa açúcar finopró ' , ,

PYlO para fazer glacê substitua,

pel '
o cOmum batido no liqüidificadorPor alguns segundos. Ele ficará fino.

Fica fofinho
Sempre

.

que estiver fazendo um bolo
me '. '

xa suavemente depois de
acrescentar a farinha e a clara em
neve. Assim,ele ficará fofinho.

Para dar um sabor especial a Torta de Chocolate,
adicione 1/2 colher (chá) de canela empó à massa

Massa:

3 xícaras de chocolate em pó; �

1/2 xícara de manteiga ou margarina
(mais o necessário para untar);
3 ovos;
2 xícaras de açúcar;
2 xícaras de farinha de trigo (mais o

necessário para polvilhar a fôrma);
2 colheres (chá) de fermento em pó;
1 pitada de sal.

Cobertura:

.3 colheres (sopa) de chocolate em pó;
1 lata de leite condensado;
1 colher (chá) de leite;
1 colher (chá) de manteiqa ou

margarina;
chocolate granulado à gosto.

Torta Prática de Chocolate

Preparo: Bata a manteiga com as gemas e o açúcar.
Acrescente a farinha de trigo, o chocolate, o fermento em

pó e' o sal peneirado. Junte o leite e misture bem. Bata as

claras em neve e adicione à massa. Despeje a massa em

uma fôrma redonda de 27 cm de diâmetro, untada com

manteiga ou margarina e polvilhada com farinha de trigo.

Leve ao forno médio por cerca de 35 minutos. Enquanto
assa a torta, prepare a cobertura levando ao fogo baixo os

ingredientes bem misturados. Mexa sempre até ferver.

Cozinhe por uns 3 minutos e retire do fogo. Desenforme a

torta, espalhe a cobertura por cima e dos lados e cubra com

chocolate granulado.

Sirva opato acompanhado de vinho branco. Casoprefira,
substitua o patoporfrango

IN G REDIENTES:
2 patos grandes;
I 1/2 colher (chá) de sal;
1/4 de colher (chá) de noz-moscada;
3 a 4 colheres (sopa) de manteiga ou

margarina;
1 dente de alho amassado;
1 colher (chá) de alecrim picado;
1 colher (chá) de tomilho;
1 1/2 xícara de vinho tinto;
1/3 de xícara de geléia de uva preta;.
2 colheres (chá) de maisena;
2 colheres ,(sopa) de água fria;
1 1/2 xícara de uva tipo Itália.

Para enfeitar:

1 maço de agrião.

Preparo: Coret o pato em pedaços. Retire a pele do peito,
coxas e sobrecoxas. Reserve as outras partes (carcaça e

asas) para fazer um caldo ou uma sopa. Esfregue os

pedaços, já sem pele, com o sal e noz-moscada. Numa

panela grande, aqueça a manteiga ou margarina e o alho.
Junte os pedaços de patos e doure bem de todos os lados.
Polvilhe com o alecrim e o tomilho. À parte; misture o vinho

e a geléia e acrescente à panela. Deixe levantar fervura.
Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe lentamente até

que o pato esteja macio (aproximadamente uns 30 minutos).
Dissolva bem a maizena na água e acrescente à panela.
Cozinhe mexendo sempre por uns 2 minutos. Antes de servir,
junte as uvas e coloque numa travessa. Decore como desejar
com as folhas de agrião.

I N. G R E D lE N TE S :

Bananas Merengadas
Preparo: Despeje o Karo numa frigideira grande e

leve ao fogo. Coloque as bananas e deixe cozinhar
até que fiquem macias. Coloque-as num refratário
e reserve. Cubra as bananas com o creme. E por.
último espalhe o suspiro de modo uniforme. Leve ao

forno fraco até dourar (aproximadamente 10

minutos). Dica: Se preferir, salpique as bananas com

um pouco de canela antes de colocar o creme. Ao

invés de Karc, também pode ser usado calda de

açúcar caramelado.

1 vidro de I<aro;
12 bananas nan i ca. C reme:
3 xícaras (chá) de leite;
2 gemas;
3 colheres (sopa) de Maizena;
1/2 colher (café) de essência de

baunilha;
1 xícara (chá) de açúcar.

Leve ao fogo o leite misturado com

as gemas, a Maizena, a baunilha e

o açúcar, Mexa até engrossar.

Merengue:
2 claras, em neve fi rme;
4 colheres (sopa) de açúcar.
Misture o açúcar com as claras em

neve até formar um suspiro,
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A Primeira Vez
Por trás da brilhante fachada de
vida idílica em Chicago, Mattie
Hart sente-se arru inada. Casada
há dezessete anos, mãe de uma

bela filha adolescente, ela
descobre que o marido Jake,
advogado famoso, em uma

amante. Depois que Jake
confessa a infidelidade e sai de

casa, uma crise maior se abate
I,

sobre a combalida família Hart:
Matlie constata sofrer de uma

rara doença degenerativa, que
em pouco tempo acabará com

sua vida. Arrasado pelo
sentimento de culpa, Jake volta

para casa a fim de cuidar da

esposa e tentar suavizar os

últimos dias de sua existência.
Vale a pena ler este livro deJoy
Fielding. Já nas livrarias.

Olha Para o Céu, Frederico!
Fala mansa e aparente apatia
são os traços que descrevem
Frederico à primeira vista. Mas

pouca gente é capaz de perceber
sua astúcia na condução dos

negócios, a forma como não
.

sucumbiu à ambição da fazenda

concorrente, a São José, do

primo Quincas de Barros. Este
livro deJosé Cândido de Carvalho
foi publicado originalmente em

1939 e ago ra está sendo
reeditado pela Rocco. À medida
em que se desenrola a história,
a figura de Frederico assume

força maior e se revela de uma

perspicácia sem igual. Vale a

pena conferi r.

A Moça de Copenhague
Inspirado na história real do

pintor dinamarquês Einar

Wegener e sua esposa
californiana, Greta, este retrato

de um casamento nos desafia a
descobrir o quanto alguém que
amamos quer mudar. O que

começa como mera brincadeira,
acaba se tornando rotina para o

casal, e Einar passa a se vestir
cada vez mais como Lili, por
quem G reta se vê estranhamente
atraída. À medida em que Einar
se torna cada vez mais Lili, eles
percebem que uma escolha terá

que ser feita: Lili ou Einar. Greta
conhece um cirurgião na Clínica
de D resden disposto a tentar uma
cirurgia de mudança de sexo, e

Einar, então, viaja para a

Alemanha para se tornar Lili
E Ibe. Tendo como pano de fundo
o glamour da Europa de 1920,
este livro de David Ebershofffala
de um homem que descobre sua

sexualidade e de uma mulher

disposta a sacrificar tudo por ele.
Já nas livrarias.

'

IDICAS DE BELEZA

Ufila boa massagem aquece o inverno

Enriquecida com extratos vegetais e óleos essenciais selecionados, a linha de Óleo para Massagem Weleda

potencializa a ação da massagem e terapias corporais

Nada como uma boa

massagem para aquecer o

corpo, liberar as tensões do

dia-a-dia e relaxar. E nada
como um óleo essencial

para acompanhar.
Enriquecida com extra

tos vegetais e óleos essenci

ais selecionados, a linha de
Óleo para Masságem
Weleda potencializa a ação
dos banhos, massagens e

terapias corporais. O toque
perfeito das mãos e as pro
priedades específicas dos

óleos trazem relaxamento,
disposição e bem-estar, en
quanto limpam, hidratam,
protegem e renovam a pele.

A Weleda explica que
estes óleos são desen-
volvidos à partir de ingredientes naturais e não contém corantes;

as matérias primas são vegetais, de cultivo orgânico em cam

pos próprios, sem o uso de agrotóxicos ou pesticidas.
A nova linha, exclusiva para uso externo, é composta dos óleos:
Arnica - Além de regenerador, o extrato oleoso de flores de Amica

montana tem 'propriedades antiinflamatórias e analgésicas, que auxili

am na regeneração dos tecidos da pele.
Prunus - Tonificante, este extrato oleoso de flores de Prunus

spinosa revitaliza o corpo, aliviando o cansaço e o esgotamento.
Lavanda - De efeito relaxamento e calmante, o óleo essencial de

fl�res de Lavandula angustifolia (alfazema) acalma as tensões e per
mite um sono repousante..

Pinus - Essência natural extraída de Pinus silvestris (pinho), reduz
o estresse e relaxa, promovendo o descanso do organismo.

Rosmarinus - Extraído das folhas e flores de Rosmarinus

Melhorando a flexibilidade do corpo
Há tempos que a flexão deixou se ser exercício para homens. Ele tem se

mostrado um poderoso aliado para quem quer resultados rápidos, fortalece
os braços e a musculatura peitoral.

Para os iniciantes: coloque uma toalha dobrada ou um éolchonete no

chão, apóie os joelhos, levante a parte inferior das pemas num ângulo de 45°,
cruzando os pés. Contraia o abdômen e concentre o peso do corpo mas

mãos (separadas nadireção dos ombros) enos joelhos,mantendo os cotovelos
virados para fora.

Inspire e dobre os cotovelos, abaixando o peito o mais perto do chão que

conseguir - mantenha a coluna reta e não levante a cabeça.
Expire e estique os braços para voltar à posição inicial.
Alongamento: Ajoelhada na toalha, com o corpo reto e o abdômen

contraído, leve os braços para trás e entrelace os dedos, alongando, com as

palmas das mãos viradas para fora. Em seguida, puxe os ombros para trás e

empurre o peito para a frente. Lentamente, vá elevando os braços até onde

conseguir, mantendo os cotovelos esticados e "segure" por 20 segundos.
Importante: Alongue antes, depois e até durante as flexões para aumentar

a flexibilidade e reduzir a tensão muscular. O ideal é realizar o exercício

cliatiamente,mas, se osmúsculosdos braços é os peitorais estiverem doloridos,
pule um dia e recomece no seguinte.

Façaos exercícios com calma, respeitando os limites do seu corpo. Lembre
se de que eles devem servir ao seu bem estar. Após os exercidos, coloque uma
música suave, deite-se no chão e feche os olhos, respire fundo e relaxe por
alguns minutos. Você logo vai notar a diferença!

officinalis (alecrim), este óleo essencial puro tem ação estimulante,

Aquece e estimula a circulação sangüínea.
Amêndoa-Doce - Suaviza, nutre e hidrata a pele. Extraído das amên

doas de Prunus dulcis, este óleo de semente tem poderes ernolientes

Indicado para todo o tipo de pele, é ainda rico em Vitamina E, que

protege as células da ação dos radicais livres.

Rosa-Mosqueta - Rejuvenescedor, este óleo de sementes de RosaAff

rubiginosa estimula a renovação celular, atenuando rugas e manchas da

pele.
Camomila - Confere suavidade para peles sensíveis. Elaborado

com flores de Camomila recutita, pode ser usado em massagens

corporais, fortalece, suaviza e hidrata a pele.
Eucalyptus - Extraído das folhas de Eucalyptus globulus

(eucalipto), é descongestiona_nte. A massagem com este óleo essen·

cial estimula e aquece.
Bétula com Arnica: Ideal para quem pratica esportes.

A hora e a vez dos homens

Uma nova fragrânciamasculina promete fazer a cabeça dos homens,

e das mulheres também. Por que não?
.

I
A fonte de inspiração para a criação do Class Act (Avon) foi ague

e

homem elegante, sofisticado, inteligente e charmoso, aquele que goStll
de marcar presença e sempre, sempre ser notado. ,

Ideal para presentear no Dia dos Pais. Acompanha o produt€! cupo!1l
para sorteio de carros e prêmios instantâneos.
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h MlJ1-ERESAPAlXO\IADAS - 21 h VIVA ÀS CRlANÇAS- SBT -20:30 h

SEGUNDA - Daniela liga para os amigos de

Victor para tentar encontrá-lo. Beta pede que

Bigodão faça com que Vilma mude de idéia.

Vinícius aconselha Drica a ir ao casamento de

sua mãe. Bigodão pede dinheiro para comprar

presentes para Vilma. Murilo avisa às meninas

que inscreveu-as no. intercolegial. Victor garante
a Daniela que dormiu em casa, mas saiu bem

cedo para nadar. Cabeção resolve consertar o

motor do ogromóvel e o desmonta todo. Daniela

teme que Victor esteja se envolvendo com

drogas. Bigodão convence Vilma a não expulsar
Beta do apartamento. Drica resolve ir ao

casamento de sua mãe. Cabeção destrói o

motor do Ogromóvel. Victor pega Daniela lendo

seus e-mails.

QUARTA - Victor garante a Daniela que não
está envolvido com drogas e se oferece para
fazer exames para provar. Cabeção e Maumau
ficam arrasados, quando se dão conta que o

Ogrom6vel foi queimado. Vilma avisa a Bigodão
que ele terá que se curar de seu vício se quiser
casar com ela. Daniela pede desculpas a Victor.
Mateus garante a Maumau que viu Thaíssa
empurrando o Ogromóvel, junto com dois
homens suspeitos. Um amigo de Bruno afirma
que balé é coisa de menina. Thalssa aparece
com o Ogromôveí e explica que foi consertá-lo
numa oficina de seu pai, para surpresa de todos.

- Bigodão é obrigado a freqüentar a igreja com

Vi/ma. Heitor vê Murilo e Luisa lutando judô.
Murilo confessa que está treinando a equipe
das meninas para o intercolegial.

�E_XTA - Carla decide não entregar a carta para

o
Ulsa. Muri/o garante a Daniela que pode treinar

C
time das meninas, deixando Heitor furioso.

.

arla explica para Rê que tem um plano paraImpedir que Victor fale com Luisa sobre a carta
e pede que el .

__

d b
a a ajude. Maumau prolbe Cabeçao

b
e eber café durante o dia. Heitor dá uma

d�onca em Murilo. Sandra tira a carta do bolso

d
Jaqueta de Carla e coloca dentro de um livro

e PaUlo V'I .
. _

livrar de
I ma _obriga Blgodão a rezar para se

estante
e seu VICIO. Paulo guarda o livro na

R-
' sem ver a carta. Carla comenta com

Le. que Victor está dando em cima dela paraursa oUV' P
,

arni a
�r. aula sai para almoçar com sua

g , deixando Sandra histérica,

SEGUNDA - Dinorá faz Tintim prometer que não
vai revelar a ninguém que Rodrigo é filho de
J�ca. Vinicius pergunta a Fátima de quem é que
ela gosta. Honório a interrompe quando ela
está prestes a responder. Vinicius termina o

namoro com Rosemary, que fica arrasada.

Rodrigo pergunta a Tintim se ela sabe quem é
seu pai, deixando-a apavorada. Vitória garante
a Léo que ela foi injusta com Juca. Rodrigo
avisa a Dinorá que está em Formigas apenas
para descobrir quem é seu pai e conseguir o

que lhe é de direito. Antônia convida Juca para
jantar em sua casa, com seus filhos. Djalminha
revela a Fátima que Vinícius terminou com

Rosemary porque gosta de outra. Sol e Alice

começam a se dar melhor, para felicidade de
Pedro. Joaquim garante a Neném que o namoro

de Antônia e Juca não vai durar. Maria Clara
fica triste ao saber que Antônia está namorando
Juca. Djalminha começa em seu novo emprego.

QUARTA - Antônia recebe Juca, feliz por vê-lá
em sua casa. Djalminha aconselha Vinicius a

não perder sua chance com Fátima. Nanda se

despede de suas irmãs, garantindo que as

ama. Elis sente um arrepia. Léo e Juca se

tratam friamente, mas com cortesia. Bruno finge
estar passando mal para não ter que ficar no

jantar e sai de casa escondido. Neném percebe
que Rodrigo e Vanuza vão participar de um

"pega" e 'faz uma denúncia anônima. Bruno
convence Heloísa a ir para à corrida com ele.
Karina e Djalminha dançam juntos num shaw.
Fátima e Vinicius fazem o mesmo. Bruno aposta
o relógio de Heloisa num pega contra Rodrigo.
Vitória chega na casa de Antônia, deixando-a
tensa ao vê-lo no mesmo ambiente que Léo.
Vinícius e Fátima se beijam. A polícia aparece
no "pega" e todos fogem.

SEXTA - Van Van se faz de inocente. Juca avisa

que vai mandar os papéis da separação para
Van Van assinar, mas ela afirma que não vai'
facilitar nada para ele. Vitória garante a Léo

que ela vai mudar de idéia em relação a Juca.
Honório conta a Vinícius e Fátima que Nanda
morreu. Tintim consola Elis e Raíssa. Neném
afirma para Joaquim que ele terá que esquecer
Antônia. Joaquim beija Neném. Pedro comenta

com Sol que teme que Vânia lute pela guarda
de seus filhos. Tintim quase vê Fátima no quarto
de Vinicius, mas ela se esconde dentro do
armário.

SEGUNDA - Laia acha melhor nâo contar para
Esteban, quando ele ligar, que Marisol está
viva. Enrico convida Laia para um dia romântico.
Celso leva Marisol até o coreógrafo que a manda

para o ensaio. Augustin entrega o dossiê de
Celso para Mercedes. Esteban devolve o dinheiro

para o banco. Laia se espanta quando Esteban

conta, pelo telefone, que tem uma filha. Esteban
escreve um bilhete para Rubi entregar para o

outro. O camareiro arruma Marisol para que ela
vire uma estrela. Mercedes pede que Celso se

explique sobre o roubo das jóias de uma

namorada de 77 anos. O exército persegue
Esteban e Rubi. Enrico inventa de passear de

gôndola com Laia, mas o barco afunda. Celso

garante que nunca foi um modelo de

comportamento. Mercedes se assusta ao saber

que o cunhado foi embora. Rubi leva Esteban

para uma casa semi-submersa em um pântano.
Marisol visita Gabriel. O dark Esteban assume

e cobiça Rubi.

Até O

fechamento desta

edição os

capítulos de

quarta, quinta,
sexta e sabado não

haviam sido
editados

SEGUNDA - Raquel fecha a porta na cara de

Marcos e manda as suas coisas pela porteiro.
Paulinha insufla Santana a pular na piscina. Os

jovens gritam e ela salta na piscina, com

estrondo. Adelaide, Lobato, Luigi e Lacerda e

Marcinha ficam muito tensos. Téo pede que
Padre Pedro converse com Salete sobre seus

sonhos com o anjo. Marcos ameaça Fred e

Raquel manda que ele se afaste do aluno, ou

terá que se entender com a polícia. Raquel
pede a Fred que não saia de bicicleta sozinho.
Santana dorme e Adelaide pede que Marcinha

tranqüilize os outros professores. Clara conta

para Rafaela que Rodrigo a beijou e ela afirma

que viu tudo. As duas se abraçam com carinho.

Margareth comenta que disse para uma amiga
que Clara estava namorando Rodrigo. Clara

grita que gosta de Rafaela. Rodrigo acha

engraçado quando descobre que Diogo e

Luciana já foram namorados. Estela e Dóris
vão à igreja.

QUARTA - Inês pede para dormir na casa da
filha. Marcos convida Dóris e Estela para
sentarem com ele à mêsa. Téo observa.
Fernanda hesita, mas acaba concordando que
Inês fique. Ela circula, totalmente á vontade,
pela casa. Marta garante a Afrânio que está
torcendo pelo aborto e depois paga tudo que
deve aos empregados e manda-os embora.
Marina conta para Diogo que está pensando
em fazer um curso de Fotografia. E ele que tem

planos de viajar. Marina sugere que ele se.

interesse pela escola. Estela se produz para ir

à chácara. Salete, Téo e Lucas se divertem no

cinema. Vidinha e Heloísa se encontram no

elevador e trocam farpas. Heloísa desiste de

passear na praia, porque Sérgio já voltou do

jogo. Salete insiste que Lucas conheça a sua

casa. Helena reage, ao ligar para casa e saber

que Lucas e Téo saíram com Salele.

SEXTA - Um telefonema de Luciana interrompe
os pensamentos de César. Marina estranha

que Sílvia tenha voltado com a frasqueira, que
tinha ficado de entregar para uma amiga, mas

ela disfarça. Lorena insiste que Vidinha comece

a se inteirar também sobre a escola, mas ela
nada promete. Fernanda se emociona, quando
Salete pergunta se ela conhece Lucas desde
bebê. Inês deixa escapar que pode ficar mais

alguns dias e Fernanda deixa claro que é para
ela ficar uma noite só. A mãe chantageia e

Fernanda pressente o inferno que está por vir.
Dóris garante que Padre Pedro olhou para Estela
de um jeito diferente. Ela vibra e garante que
sente amor e desejo pelo padre.

SEGUNDA - Guilherme leva mantimentos para
Marcela e ela conta que Porfiria conseguiu ser

sua tutora. Os pais dos alunos visitam João
na cadeia. As professoras, Verruguinha e

t.upita, comentam as maldades de Porfíria
contra João e Guilherme. Os amigos se oferecem

para hospedar Guilherme pois ele não quer
mais viver com Porfiria. O advogado contratado

pelo Sr. Inácio chega com a notícia de que
João está livre. Na delegacia, Marcela conta a

João que Porfiria conseguiu' a guarda definitiva
de Guilherme. Porfiria, ao se dar conta do

desaparecimento de Guilherme, procura João
e exige que ele lhe devolva o menino.

QUARTA - Sofia decide apoiar as crianças e

marca um encontro com Porfiria. Lucas leva
Joâo até a casa dos Lobos Selvagens e ele
aceita fazer o que Sofia e as crianças estão

propondo. Joâo se veste de mulher, se

apresenta com Joana e se oferece para ser a

professora particular de Meme. Porfiria cai na

arrnadítba e contrata João certa de que é Joana.

Marcela vasculha a pasta do marido e encontra

roupa de mulher. Ao ser questionado, ele

explica que são para a mulher que lhe arranjou
trabalho. Um casal conversa sobre Malvino e

comentam que ele está sendo procurado por

enganar as pessoas. Rodrigo comenta com

Simonina que viu uma mulher sair da sede
dos Lobos Selvagens e que AX disse que era

o pai de Guilherme vestido de mulher.

SEXTA - Malvino consegue alcançar Lucas e

Poliana e os prende em uma jaula. A polícia
consegue interceptar Malvino no momento em

que ele está chegando ao seu esc�tó�o.
Malvino consegue escapar do cerco policial mas
é perseguido. Emiliano e Benedito acompanham
os .policiais. Ricardo conversa com a diretora

Caradura e diz que fará de tudo para que seu

filho seja amigo de seus colegas de classe.

Porfiria, acreditando que precisa ganhar a

confiança de "Joana" comenta com "ela" tudo

que descobriu a respeito de Malvino. Ela diz
também que está muito doente e que não quer
perder o Guilherme. O carro da polícia se envolve
em um acidente e Malvino consegue fugir.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DAffiÇÃO DAS NOV8.AS
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NASClMENTOS
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3/7
Kailanl Andrieli Volski

Marlon Wyllian de Lima

Larissa Vitória Pinto

Talles Pallense

4/7
Henrique José de Siqueira
Andrielle Melissa

Venturini

Enzo Celuppi Gonçalves
Gustavo Rosa

7/7
Guilherme Ehlert da Silva

Letícia Gabriella Brum de

Souza

Eduardo Formighieri
Mengarda
Andry Tillrnann de Abreu

Alanna Luzia Siqueira
Isabel Helena Voelz

Aimee Emanuele Ramos

Luís Fernando Madalena

João Rafael Adriano

Luana Pretto Olning

8/7
I<aylane Damas Pianezer

Gabriela Redlinski

Lais Leite de. Camargo
Lucas Alexandre Kurt

Juliana Karina Gnewuck

Kauê Augusto Oeschler

Jonatan Jovenil Ferreira

Fernandes

Jaison Serafin Ferreira

Fernands

Luís Henrique Vicente

Garcia Corrêa

Henrique Ferreira Prestes

9/7
Elton Krueqer
Guilherme Lemes de

Souza

Luana Paula da Silva

João Marcelo Bezerra

Gabiel Carvalho de Salles

Manoela Vieira Graciano

Vinícius Gobetti

Ademiro Prochnow
•

INFANTIL

A meiga Larissa D. Soares
completou no dia 4/7 três
meses de vida. Os pais
desejam muito saúde e

felicidades

O fofinho Matheus Roberto de Lima completa 7 meses no dia 17/
7 e NathannSel Fernando de Lima(D) completa seu 4 aniversário.
Os pais Fernando de Jesus Lima e Eliane de Fátima Oliveira

desejam com muito amor, feliz aniversário!

Udo Sell Neto completou 10 anos no dia .3/
7. Os pais Isabel e Rubens(em memória).
"A partir do momento que você chegou
conquistou nossos corações. Amamos muito
você. Felicidades de toda sua família"

Bruno completou
ontem seu primeiro

aninho. Os pais
corujas Gilmar e

Sandra desejam
muitas felicidades

Felipe Mohr completou ontem

2 anos de idade. Seus pais e

familiares mandam muitos
beijos e felicidades

Parabéns a Andriéli Rutsatz
Judacheski que completa 7 anos

no dia 14 de julho. Quem deseja
muitas felicidades são seus pais
Moacir e Viviane e sua irmã Nathali

Os pais Arnaldo e

Waidi e os irmãos
Johny e Nicole
desejam um feliz
aniversário para
Walério

SÁBADO, 12 de julho de 2003

Comemorou no dia 3 de Julho
seus 10 anos de idade, Willian
Sell, Seus pais Dorival Sell e

Arlete G. Sell e sua irmã Scarlat
desjam muitas felecidades

Parabéns ao Coral do C.M.E.I Alexandre
de Borba por sua exelentes apresentações

)

Os pais José Francisco da Silva e

a mãe Julieta Junkes da Silva e o

irmão Jackson Mateus da Silva
homenageiam a filha Jackeline
Mateus da Silva pela passagem
do seu aniversário, amanhã

Tatiane Paupitz completa
amanhã 10 anos. Seus pais e

irmãos desejam muitas
felecidades

..

1'. ..

de estar na tno4a
..

Enfeitando a nossa página Larissa Milene
Pacheco, filha de Vanderlei e Sirlei

Venha participar hoje da Festa Julina da
Escola de Educação Basica Prof Lilia Ayroso
Oschsler, início 17hOO na Ilha da Figueira

*

*

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

uÉpreciso amar as pessoas
omo se não houvesse amanhã, por que se

você pararpra pensar, na verdade
não há ...

"

(RENATo Russo)

«; {f 9Iamjia
@(JfJf&�@

@& [§)óJ/][J�DJ�
@Jfjj(JjJ@[J{]&�@DJ�

BÁSICO E AVANÇADO

diêiÕ), NA SCAR'
i��Gº,s)lt:), SOCIEDADE

3�' CUL.TURA ARTlsTICA
Aos Domingos,

BÁSICO-í6:00hjAVANÇADO-18:_30h.
lnf.: 275-2477 - 9991-2355 - e-mail: terraepampatpbot.corn.br

IVlS1te nossos sites: www.rneupagosul.cjb.net I www.ctglj.com.br
NFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES NA SECRETARIA DA SCAR.

� C!��,E������ I.rlmte!.'ddf.'
OIl':{47�:�:�J3G �/;,,;'() (47)9902.3783 O pasto de sua confiança!

:,::::::�:���� R"UWA1'1/,:a.l��B.�nIrO 371-2222
E._., .._ .......�a@I...a.<1HI1.1>r SI�:'I'::.;�:-:�!':e:::.�� Rua Joaquim Francisco do Paula, 360

Grafica Marechal. Fone/Fax: (47) 275.0840 I e-mail: marechaJ@netuno.com.br

CORREIO DO POVO 7E

www.ctJ:com.br.ctgJJ.@netuno.com.br

Baile' de formatura

Algt-ms momentos do baile do do
grupo "Cia Fandangueira", que
animou os tradicionalistas e o pov()
em geral na SociedadeAlvorada, nesse
último dia5/7. Aos professores e aos

membros da Academia de Danças
Gaúchas e Pampa, os parabéns pela
organização e pela atenção prestada
ao Jornal CORREIO DO POVO e a

todos os presentes no evento.

if 310-2515 - 310-2562
-------------------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul - se

CASA CAMPEIRA

I�-
E-mail

casacampeira@terra.com.br
Site

www.casacampeira.com.br

.11111111'

B IJ' ;"'�',
om as e \'.�Ls.

Bicos Inierores
.� t,"';)<

Direção Hidráulica

DEMAleHI
ATACADO E VAREJO Carnes especiais:
FONE: (47) 371-4�47 FAX: (47) 275-0524 MARRECO, JAVALI,

JARAGUA DO SUL· se COELHO
,

.

. E OVELHA
E-mail: demarchlcarnes õnetuno.com.bi '
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SONORA BRASIL
O Sesc traz a Jaraguá do Sul
o espetáculo de Música da

Região Sudeste, com o grupo
carioca O QUINTO - dedica
do à música brasileira, com

interesse pela pesquisa e di

vulgação de repertórios tradi
cionais não muito explorados
pelo mercado cultural.
A dàta marcada para o espe
táculo é o dia 14 de julho às

20h30, no teatro do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul -

SCAR.

FESTAS JULlNAS
Acontece hoje a grandiosa fes
ta julina da escola Lílian
Ayroso Oechsler, a parti r das
17hs. Com muito quentão,
pinhão, pipoca e cachorro

quente.
Já na Comunidade Santa
Paula a festa será hoje e ama

nhã. No sábado (hoje) a mis
sa será real izada às 18hs, e

no domingo (amanhã) às
lOhs. Haverá serviço comple
to de cozinha e bar.

'

CAFÉ COLONIAL
Hoje e amanhã você pode sa

borear as delícias do Di
Lorenzza no Café Colonial or

ganizado a partir das 15hs
até as 19hs.

'II",
Prestígio: Empresária Viviane Cecília Lunelli, II -::::
governador Luiz Henrique da Silveira, Niura "'?
Demarchi secretária regional, prefeito de

Corupá Luiz Carlos Tamanini e presidente do
Badesc Renato Viana, presentes na cerimônia

alusiva ao aniversário de Corupá

Fotos: Divulgação

CUnlea �t C1J'IU'(lla ])lásllea
�sUtlea i. 7Ci.l'aJ'a�",.a

7>1'. ;4l��an�,.� 1O�,.n�,.
-�...... C�$!m,

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

Comemorando os 25 anos de atividades, a Aciag
organizou uma festa no último sábado. Na foto estão
os que ali se fizeram presentes: Carlito Meers, Mário
Sérgio Peixer, Orlando Satler e Paulo Bauer

Os recém casados Sonny Francis
Thomsen e Márcio Milcke rodeados

pelos amigos Guido Bretzke (E) e

Elizabete Bretzke (D)

Adreano Wulf e

Teresinha
Grabowsky
selaram união
matrimonial no
último sábado na

igreja Nossa Sra.
do Rosário
no Rio Molha

Completou idade nova no dia
10 de julho o fotógrafo da
região Odair Fabiano Bosse

(47) 422�21 05 ou 433-4020
r, dr.wemer@uol.oom.br

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

-Centaris
telefônicas

- TelefonES sem fio
e eonvenclonais'

- Fax E Bina
- Portão
eletrônico

- Porteiros e

interfonEs
- Consertos e

ínstalaçõss

Rua Barão do Rio Branco. 353 - Sala
-----

j

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João Picom, 153 - Centro - J uá do Sul
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PARCERIA DE NEGÓCIOS I,MOBILIÁRIOS

"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

Imobiliária

MalJl1l8lottl

,Imobiliária
Barra Sul

ImobilIária
S6culu

I'

Imobiliária
AChava

Marlmar
Im6ve.s

J

U083N3lAJ 'v'U:lVIl180lAJl - SI3/\QlAJl 'v'l:!3ZV'ld - srrnoss 'v'1l:!';t1l18

o MELHOR

CAMINHO

, PARA VOCÊ
COMPRAR

OU

• •

•
"

•

•
"

aerta
Im6vels

-Piazera
Imóveis

•

Vilson
Im6vels

Rancho
Im6vels

•

Glra••ol
Im6va••

OJ

r

»,
:D

»

:s:
m
z
m
G)
O
-i
-i

V'lAJltlV'lfIJ - SI3/\QlfIJl OHONV'l:!

I
I
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- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, c/_123m2 - suíte. + 1 qto. e

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

R$ 1.050,00 corrigidas pelo Cubo

Res. Phoenix - Apto 102, c/ suíte
+ 2 qtos e demais dep., Rua Barão
Rio Branco, 2 vagas de gar., s/
acabamento. R$ 1Ó7.000,00.

ED. Argus - c/ suíte -i- 2 qtos, e
demais dep. - semi-mobiliado -bom
acabamento. Rua Jorge Lacerda,
270 .. R$ 100.000,00

Casa na Barra do Rio Molha em

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

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

•

Jaraguá Esquerdo - Casa

cj 1�Om2, cj 1 suíte, 3

qtos e dem�is dep. R:

Henrique Bortolini, 106.
R$ 79.000,00

•

•

• • • •

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

garagem. R$ 45.000,00

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

Leopoldo Malheiro, 1 vagas de

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

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, c/390m2'. R$
20.000,00

Centro - Residência pi fim
comercial- Rua MaxWilhen, 901,
c/260m2 e terreno c/680m2•
R$170.000,00

•

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

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

Rua Luis Picolli - sobra.lo
c/ 1 suíte + 2 qtos, s,ala
de estar / jantar /0ntima e

demais dependências,.
garagem p/ 2 carros. Valor

R$ 145.000,00 aceita-se,

apto menor valor como

parte do pagto,

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

ALUIGA

ED. AMARANTHUS

(próx. Justiça
Federal) - Rua Adolfo

Saeani, 36, apto c/
suíte master + 2

qtos e demais dep.,
2 vagas de garagem.

R$1.200,00

VILA RAU - sobrado
germinado c/
2qtos, coz., bwc.
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 terreno ...

Chegou a vez de construir sua casa!

Construímos sua casa, de acordo com seu

gosto e na medida do seu bolso. Desde o

projeto até a entrega das chaves. Também
com utilização do FGTS e financiamento

. bancário.
I

Consulte-nos paramaiores informações.

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

I LOCAÇAO RESIDENCIAL I
'

I_ Ed. Aster - 2qtos / 2wc e demais dep. Rsl 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$ 270,00. I
I- Vila Lenzi - apto Rua Antonio Carlos Ferreira, I •

1950, c/ 2 qtos, s/ garagem. R$ 220,00_ Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) - Rua I
I Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos I
I e demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de I lI R$1.100,00 I Ji:i,1IIo_ Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A. +lruschka, '''�

1471, c/ 1 suíte c/ hidra. + 2 qtos e demais dep.1
IR$450,00 I
I- Ed. Magnólia (Centro) - Rua Pe. Pedro Franeken, I
1174, apto c/ suíte + 1 qto e demais dep. R$I400,00 I

I_ Ed. Eriea - Rua Guilherme Hung, 70 (próx.]
I Angeloni) c/ 01 quarto e demais dep, R$ 300,00 I
I_ Ed. Vila Nova - Rua Guilherme Waekerhagem, I

•

c/ 03 qtos e demais dep., eoz mobiliada. R$
1430,00 I
I- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ suite + I
12qtos, dep. empregada. R$ 800,00 I_ Ed. Maguilú (Centro) - Rua Proc. Gomes de

I

I Oliveira. Apto c/ 02 Quartos e demais dep, c/ I
I garagem. R$ 320,00 I •

I_ Ed. São Gabriel (Vila Lenzi) - Rua Francisco IPiermann 320. Apto c/ 03 quartos e demais dep.
I c/ garagem. R$ 320,00 I •

I
LOCAÇÃO COMERCIAL.

I
I_ Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, I
I c/40m2, 1s andar - R$ 400,00 . I.
I_ Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532' salas, 1 "

I c/40m2; 2º andar
- R$ 350,00 1

I- Éd. Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja
Itérrea, c/55m2 - R$ 300,00

I_ Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 -11 "

I sala térrea
- 36m2 - R$ 200,00 I

I

I_ Ed. Tower Center - salas de 101m2 a 138m2,
Ic/ garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00

I- Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594-1
1 salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,00/ I
250,00 II_ Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ •

1230m2 - R$1.900,00 I
I_ Sala cornl., na Rua Epitáclo-Pessoa, 570, de I
130 a 48m2• R$ 300,00 a R$ 470,00 1

•

I_ Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de
Ifutebol). R$ 220,00

I I
I VENDAS RESIDENCIAIS I •

I_ Centro - Casa c/164m2. Terreno c/ 900m2 I
- R. Mal. Deodoro - R$ 211.000 00 (próp. p/

I comercial), Aceito parte pgto, 1 a�to central, 31
Iqtos 1 I
I-casa em alv. -Champagnat -R. Celestino Depine, I
394-e/ 200m2 de área eonst. c/ suíte + 2 qtos

II e demais dep. - R$130.000,00
I_ Apto, 1 ouarto.sata, eoz., área de serviço. R: I
I Jorge Lacerda, 169. R$ 32.000,uO I
I_ Vila Lenzi - sobrado em alv., C/250m2 (suíte +

I3 qtos) - R. Francisco Piermann. RS 200.000,00
I-Casaem alv.,e/2qtosedemaisdep.-Três Rios I
1 do Sul. R$ 35.000,00 1
I_ Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., piscina, I
salão de festas; terreno c/800m2• Rua Adilio

II Esbardelatht, 97. R$175.000,00
I_ Caseic/ suíte + 3qtos e demais dep., terreno I
I c/680m2.

RuaMaxWilhelm, 901.R$170.000,00 I
I VENDAS TERRENOS I

I'

I-Terrenoem Ubatuba-Praia Grande, c/ 490m2 I
1- R$ 8.000,00 I
I-Terreno- R. Marajó-lIha da Figueira-c/ 450m21

- 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 •

58.000,00 .JL _

1\

[
••
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ImobiliáriaMenegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-moi I: immenegotti@netunO.com.br•

IMOBILIARIA

MENEGOTTI (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro I)ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.•

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

LOTEAMENTO ROEDER - CASA NOVA 120,00M2 oisurr + 02 DORMITÓRIOS,
SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA, CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS. OBS- PROXIMO CHOCO LEITE

• ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO.
Área do terreno 322.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:
38,000.00

\
==VENDA== 5409 CASA - JARAGUA ESQUERDO - R. MARIA STINGHEN,63
CASA NO JARAGUÁ ESQUERDO COM 01 SUíTE +01 QUARTO, SALA, COPA,
�OZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
Area do terreno 325.00 m2 Área Benfeitorias 93.00 m2 Preço venda:

; 65,000.00

==VENDA== 5430 APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - RUA JORGE CZERNIEWICZ

N;99 - FLAT SAINT SEBASTIAN APTO 205 VISTA PARA O RIO ITAPOCU. COZINHA;
SALA DE ESTAR; LAVABO; SUITE. USO COMUM=PISCINA;SAUNA; SALAS DE

REUNiÕES; AUDITORiaS; SALA DE GINASTICA.
Área do terreno 0.00 m2 Preço venda: 100,000.00

==VENDA== 5443. CASA - RAU - RUA ALBERTO KLlTZKE N; 175 - CASA DE
ALVENARIA COM PISCINA; 03 QUARTOS; COPA;COZINHA; LAVANDERIA;OlBWC;
01 BW; GARAGEM E CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5446 CASA - BARRA DO RIO CERRO - R. VERONICA DEMARCHI
ROSA, 413 - CASA COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA E GARAGEM PARÁ 02 CARROS.
Área do terreno 676.00 m2 Área Benfeitorias 143.31 m2 Preço venda: 65,000.00

==VENDA== 5424 TERRENO
VILA LALAU

R. ERNESTO LESSMANN
TERRENO COM 340,80M2

(14,50 X 23,:;0)
Área do terreno 340.80 m2

Preço venda: 29,000.00

CRECI W 550-1

f({:i
Associaçãodaslmobiliárias

delaraguádoSul

==VENDA== 5418 CASA - BARRA DO RIO CERRO II - RUA N; 1009 - CASA
DE ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDA DE 158M2. 01 SUITE;Ol QUARTO;Ol
BWC;SALA DE VISITA;COPA COZINHA;SALA TV;LAVANDERIA;GARAGEM PARA

DOIS AUTOMÓVEIS;CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 158.00 m2 Preço venda:

54,000.00

•

•

J
==VENDA== 5438 CASA - JARAGUA ESQUERDO - RUA JOÃO CARLOS

STEIN, 28 CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2 05 DORMITÓRIOS, 02
BANHEIROS, 02 GARAGENS, DESPENSA, ETC ... TERRENO COM 420,OM2

- LOCALIZADO PRÓXIMO AO BOMPANI JGUÁ ESQUERDO, ACEITA-SE
CASA DE MENOR VALOR.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda:

65,000.00

•

==VENDA== 5450 CASA - JARAGUA 99 - RUA BERTA WEEGE, 2650, CASA
MISTA COM 02 QUARTOS 78;00M2 E TERRENO COM 2.136,00M2
Área do terreno 2,136.00 m2 Área Benfeitorias 78.00 m2 Preço venda:
45,000.00

•

==VENDA== 5449 TERRENO
VILA NOVA

RUA ouvio DOMINGOS
BRUGNAGO.

TERRENO 51,00 M X 91,00 =

4641M2.
Área do terreno 4,641.00 m2

Preço venda: 600,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Residencia

Projeto: AnA Heícrsn Pfitzer Wolf

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

LANÇAMENTO

y
WOLFEPAR

Empreendimentos e Parucipaçôes Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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*

<--

,,�� Apartal1l@htQS de 14l n123m2
cl 1 suítê>�]c1\2 qtos ou cl

.
�� Sala de estar e jantar <,
�� Sacada c/. churrasqueira,I

.�� Cozinha e lavanderia
�� 2 garagens por apartamento

, I
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RANCHO'
�IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

•

CENTRAL DE VENDAS

B373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

rancho@ parclmovels.corn.br

ALUGA-SE

Salas Oomerciais 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 - Guàramirim
- Aprox. 300,00m2 - R$1.800,00 - Negociável.

Casa em alvenarià com 03 quartos - 01 bwc - 01 copa - 01
cozinha - 02 salas - Rua Rui Barbosa, 48 - Vila Rau - Jaragua
do Sul - R$300,00.

'

Sala Comercial na Rua 28 de Agosto, 3395 - Bairro Avaí -

Guaramirim - Aprox. 200,00m2 - R$550,00 (incluso Linha
Telefônica).

-

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

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

quartos - bwc - 03 par'tamentos - cozinha - lavanderia - sala
- Terreno com 353,00m2 - Rua José Dequech - R$1 00.000,00
- Negociável com casa, carro ou terreno de menor valor.

Cód. 1077 - Apartamento com 142,46m2 - 02 quartos - 01 suite - 01
bwc - sala, de jantar e sala de estar - lavanderia - sacada - garagem
- Rua João Maluta Junior - Lateral da Rua 28 de Agosto - Apto 01 -

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

Terreno padrão no Centro de Guaramirim - Loteamento Jardim Rosa
Celeste - Atras do Carrossel - R$10.000,00 - À vista - Escriturado,

Cód. 1170 - Casa alvenaria com 102,40m2 - 02 quartos - bwc -, sala -

copa - cozinha - lavanderia - varanda - depósito - Terreno com

370,00m2 - Escriturado - Rua dos Atiradores - R$40.000,00 - Negoci
ável.

Cód. 1166 - Casa mista com 165,OOm2 - 02 quartos - bwc - sala -

cozinha - lavanderia - despensa - Área comercial - Terreno com

392,00m2 - Rua Henrique Friedmann - R$38.000,00 - Negociável com
casa na praia.

Cód. 995 - Casa sobrado em alvenaria com 170,00m2 - 02 quartos -

02 bwc - sala - cozinha - lavanderia - varanda - churrasqueira - área
comercial - Terreno com 243,00m2 - Rua Victor Bramoski -

R$105.000,00 - Negociável.
J

VENDE-SE
AMIZADE - ,GUARAMIRIM

Cód. 1062 - Restaurante Hote'l com 560,00m2 - Terreno com

2.795,18m2 - BR, 280 - Km 55 - R$400.000,pO - NegociáveL!

Cód. 1121 - Casa em alvenaria com 105,00m2 - 04 quartos - 01 bwc-
01 garagem - cozinha - sala - Terreno com 450,OOm2 - Escriturado e

Averbado - Rua João Bona - Lateral - R$40.000,00 ou Entrada de
R$30.000,OO e assume financiamento.

Cód. 1117 - Casa alvenaria com 160,00m2 - 03 quartos - 01 sute - 2
bwc - garagem - sala - cozinha - área de serviço - Terreno com

480,00m2 - Rua Jaime Bardim - R$45.000,00 à vista ou Entrada

R$30.000,00 e assume financiamento,
'

Cód. 1153 - Casa alvenaria semi acabada com 161 ,00m2 - 02

quartos - 01 suite - 02 bwc - sala de estar e sala de jantar -

cozinha - lavanderia - varanda - churrasqueira - Terreno com
420,00m2 - Escriturado - Rua João Solter Correa - R$40.000,00
- Negociável.

'

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód. 1108 - Tereno com 400,00m2 -Infra-estrutura completa
Fundaçao para uma edificaçao de 180,00m2 - Rua Expedicio
nário Olimpio José Borges - Escriturado - R$16.000,00 - Ne-

gociável. <,

•

VENDE-SE
CORTICEIRA -GUARAMIRIM

•

Edifício Safira
Somente dois apartamentos
por andar com 2 ou 3 quartos,
sendo uma suíte com sacada,
living, bwc, área de serviço,
cozinha, terraço amplo 'com

churrasqueira privativa.
Localizado na Rua Gerônimo
Corrêa, em area nobre, no

centro da cidade de
Guaramirim.

Cód. 1168 - Casa mista com 90,00m2 - 03 quartos - Ó1 bwc -

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

Strinqari - R$13.500,00 - Negociável/com carro ..

,

VENDE-SE
FIGUEIRINHA - GUARAMIRIM

Cód, 1086 - Casa madeira com, 64,00m2 - 02 quartos - 01 bwc
- sala - cozinha - lavanderia - Terreno com 456,75m2 - Rua
Onélio Nicoccelli - R$15.000,00 - Aceita carro ou terreno na

negociação.

•

•

• ••

•

•

•

{{{:;
associação das Imobiliárias

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

Próx. Recreativa Maripol
'

• . ..

...,.'
"

': MARIMAR IMÓVEIS
�, : E-mail:marimar@parcimoveis.com.br

i
"

Atendemos de segunda a sexta: 8hs às 12hs e
o

, ,,'" 14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs .

MARIMAR
IMÓVEIS

TERRENOS:

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO

r--'---""--""-",

I Vieiras - Ret. 13 -Com área Ide 600,00m2 próx. a creche.
• I Valor R$ 25.000,00 (negoqiá-I

I veis). -

, I
'I Barra do Rio Molha -

Ret'lI 11 - Lateral da Rua Ana

I Zacko, cf 774,00m2, na Rua I
I
Frederico G. Schimitz. Valor

IR$ 25.000,00. (Aceita-se au- ri
- - - - - - - -

CzerniewicZ: Ret� ri
- - - - -'-

-:-
--

,:- Figueir;-" Gu-;;;;miri;;;Ret. 78 ::-Cons-I
I tomóvel como parte de I I 72- Casa em alvena-I I '

trução Mista, com área de 367,00m2, sen-I
I pagamento).

'

I I ria,com 118,00m2, ter-I ,I do 04 dorrnitórios, 02 suítes, 03 bwc, de- ,I
Baependi - Ret. 50 - Com

I' rena com 494,00m2'1 I pendência de empregada e demais depen- II área de 11.103n:12, próx. a I Valor R$ 85.000,00. dências, possui piscina, área de festas

I Metalurqica Trapp, a aproxi-I I (Aceita terreno no I I com churrasqueira. Valor R$ 80.000,00. I
I
madamente 800m da, Rua pref'l I

' Czerniewicz até R$I I Aceita-se troca por um sítio de me-IWaldemar Grubba. Pussui
'

20.000,00) , nor valer ou parcelamento.)
•

II ���as
e�:n���x���V����; :$11 �== - ========= = � F. == == == == == == == == == == == == == == == -::- x: == ==�

170.000,00
, I �:�r�9�oC:�� e���e� I I Vila Lalau - Ret 67 - Com área dei

L .J
I I 240,00m2, com sala comercial de aproxi-Ir

- - - - � -

-.., Sarra do Rio Cerro naria com 93,00m2, ter- I madamente 77,00m2, e residência com 04
• I Aluguel '11<- Ret. 36 - Terreno fa- reno com 497,00m2. V�-II dormitórios e demais dependências. Valorl

I zendo frente em 28,00 lor. R$ 35.000,00 (ACel-1 R$ 98.000,00. (Aceita-se casa até R$
I 'I com ;( Rua Bertra ta casa até R$ I 60.00000 como parte de paqamento.j]I W

.

t t I d 20.000,00) I
' ,

I I eege a' area o a e
Barra do Rio Cerro _

LJ ;;_ � .J
* A

I 17.500,00m2, com uma I r-------------------::1I paíiamento com I casa em alvenaria de Ret.26-CasaMista,com IIhadaFigueira-Ret.80-Comáreade200,00m2eterrenode375,00m2,

I suite mais um dormi- I
I 100 ,00m2. Valor. R$

02 dormitórios e demais] I sendo 04 dormitórios, 01 suíte e demais dependências. Valor R$ 65.000,00.1
,. i • I 140.000,00. (Acerta- dependências. Valor R$I L -..=-.:=== == ==..,.JI tono e demais de- I I se cf parte de, paga- 24.000,00

Amizade - Ret. 40 -I
I Pendências. Valor I, 'I

mento carro, casa,
•

t t )
Casa em alvenaria com 41

d AI I R$
ap o. ou erreno.. APARTAMENTOSI O' ugue II '

dormitorios e demaisl I, :

•

1550,00 p/mês. II �;:oeon�g�cias. Valor R$I
L-- .JL .J

SíTIOS:
r-------..,

I Três Rios do Norte - Ret. 37 I
Com área de 23.400m2, com I1.50% plana;com nascente de '

I água. Valor R$ 53.000,00 I
I Barra do Rio Molha - Ret. I
07 - Com área .de 45.000m2,

I com duas casas em alvena- I
Iria; possui lagoa de peixe, nas- I
I cente de água, riacho; reflo- Irestamento de eucalipto. Va-

IIlor R$ 75.000,00 (Troca-se
I por casa). I
I
Schroeder - Ret 71- Com Iárea -de 27.500,00m2, pussui

I uma casa em alvenaria, plan- I
I tação de palmitos. Valor R$ I

.

�0.000,00_ ..:_ .J,

•

Vila Lenzi - Ret. 48 -ICom área de 74, 17m2,
03 dormitórios e de-I
mais dependências. I'Valor R$ 50.000,00

m.;;;;;=======-.._ .J
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r CORREIO DO POVO 7 I
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' ) ······CADERNO PARCIMOVEIS .

DÊ ESTA SEGORAtlCA PARA SOA FAMíLIA.
� ,

õiió Seguro
•

•

REF. 104 VILA NOVA- R. 727· Heini Behling,
s/n'. Terreno c/420m2 e casa c/300m2, 1 suite, 2
qtos, sala, copa, coz., bwc, lav., gar. p/ 2 carros,

piscina e socados. RS 110.000,00. Aceito coso de
)

menor v.alor e corro'

ReI. 06 CENTRO- Ruo Exp. Cabo Harry Hadliih.
Terreno c/ 367,50m2 e cosa c/ 179,50m2, 3 qtns,
sola, copo, coz., lav., bwc e gar. RS 110.000,00.

Própriopi Clínica ou Escritórios

:. •

Rua Barão do Rio Branco, 221 Jaraguá do Sul - se
achave@netuno.com.br

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

* 01 suíte, 02 dormit6rios
'" Sacacln com ehurl"ClS<peira
.. 01 ou 02 vagas de garagem
.. Salõo de festas
.. Plny-groU'ld
,. Localí zação: Vlla Nova
*....i�andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

ESTRADA NOVA -Insn c/75m2, 2 dorm.,
1 bwc, garagem e demais dependências.RS

40.000,00 negociáveis

SÃO LUIS - cosa c/4 dor., 1 bwc, 4 garagens + 2

aptos nos fundos. Próx. Beli'Art. R$ 55.000,00
aceita imóvel em outras cidades.

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

terreno cl 721 m2, cl 1 suite + 2 dorm. e demais dep.
Próx. UNERJ. RS 85.000,00

REF. 550 BAEPENDI- caso alvenaria, cl 91, 96m2 e

terreno cl 300m2, cl 1 suite + 1 dorm. e demais dep.
RS 55.000,00 negociáveis

CASA CORUPÁ
com 2 dorm., e demais
dependencias, cf 42m2,

terreno cf 2.84m2• Rua João
8ankenhadt. Próx. Marissol.

RS 12.000,00
ou ENTRADA + F/NANC.

Rei. 3801- CENTRO - APTO ED. MÔNACO - no 2' andar,
eI 2 dormitórios, socado, salão de festas, playground, ótimo
localizaç?o. Pagto com entro e parc. em 24x

.. VILA LEI/lI- Terreno cf671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

VILA LEllZI- Terreno c/892m2 •

RS 25.500,00
.

.

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

VOCÊPODE TERUMA
·

BELAVISTA

te
•

UQUITOU

�M��. �+I1m

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

Sal60 de Festcs - Playgrond - 7 Pavimentos
cf elevador - Financiamento direto cf a

aconstrutora. Ótima localização

•

('1

.(��'.C��k��il�'\'!i__
CENTRO - (entreremerciol e residencial, de alv., cl 1 apto cl 1 suíte + 1 qto e demais. :

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

CENTRO· Ed. Klein, Rua Barão do Rio Branco,apto c/ 1 CENTRO'- Ed. Klein, Rua Barão do Rio Branco, sala
suíte + 2 dorm., demais dependencias. R$ 110.000,00 comercial c/; 53,50m2• R$ 50.000,00 aceita

•

aceita terreno parte de pagamento
-

.

imóvel de menor valor

APTO DE 02 DORM., NO CENTRO - PRÓXtMO A MILlIUM -

APTO DE 03 DORM., NA RUA JOÃO PLANINSCHECK, 1.045 ED. MATHEDI

SALA COML. - CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 04 C/390M2 (ESQUINA)
SALA COML. - CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 01 C/55M2
SALA COML. - CENTRO - AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1594 SLS 6-10-12-14 PROX. MACOL

SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCADO, 265 SALAS 2-5-6-7

SALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCADO, SALA 407 - 4 ANDAR - ED. TOWER CENTER

SALA COML. - CENTRO - RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 41 SALA 08

SALA COML. - CENTRO - RUA: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 540 SALAS 10. ANDAR

SALA COML. - CENTRO - RUA: VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 21 SALA 04 E 10 ANDAR

SALA COML. - BAEPENDI - RUA: BERNANRDO DORNBUSCH, 630
ÓTIMA SALA PARA CONSULTÓRIO - NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 637 SL 03 E SL 04

ÓTIMA SALA COML EM FRENTEA CRECHE E ESCOLA = 80M2 VALOR R$ 250,00
GALPÃO COM 270M2 NA RUA GUSTAVO HAGEDORN, S/NR - VILA LENZI

.GALPÃO COM 300M2 NA RUA JORGE CZERNIEWICZ, 1120 C/ AMPLO ESTACIONAMENTO

:. • • •

.

,
.
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CENTENÁRIO -

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

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

LOCAÇAO

FIGUEIRA - casa alv., c/ 1 suíte, 2

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

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

casa nova, c/ 3 quartos, 2 bwc, sala,
coz., lav., garagem, lav. R$ 480,00

CENTENÁRIO - terreno Jardim
Francisco, esquina 450m2 Próx. Weg II.

R$ 26.000,00

- c/ 2 qtos, 1

sala, sacada,
coz., bwc,
lav., área de
87m�. R$
20.000,00

CENTENÁRIO - terreno, esquina
687m2 Próx. Weg II. R$ 35.000,00

ÁGUA VERDE - rua dos
escoteiros, c/4 qtos, sala,

.

coz., copa, lav., bwc, gar.,
R$ 75.000,00 nego

VI LA RAU - c/ 3 qtos, 2 salas, coz.,
bwc, lav., chur. e gar. terreno c/
570m2. R$ 49.000,00,

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

próx. Rec. Marisol.

OfERTA
. -

SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

Lanchonete mobiliada e

om estoque, em funcione
mento.

Centro. R$ 14.000,00
negociáveis.

JOAO PESSOA - Casa de alv. 2

qtos, sala, coz., bwc, lav.
R$ 25.000,00

•

Vila Rau - casa alv., 3 qtos,
cOZ., bwc.

R$ 34.900,00 negociáveis.

- R. Alwin
Otton, 190, c/

2 suítes, 2

qtos, 2 bwc, 2
salas + dep.,

c/ 280m2
construídos. R$
90.000,00

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

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

•

SAO LUIS -

. Sobrado c/ 1

suíte + 3 qtos,
2 salas, cOZ.,

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

115.000,00
ou R$

i70.000,OO +

parco
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liirassol
IMÓVEIS

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

Cód. 11.67 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-
.

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartose demais dependo Com

05 vagas dega�em.
R$ 300.000,00-

aceita troca porapto menorvalor.

cód. 1173 - Santa Luzia

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

.

demais dependências.
R$ 55.000,00

cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

cód. 1169 - Vila Lalau -

03 quartos e demais

dependencias - 180m2-

R$ 55.000,00

• 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. 311.� - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

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

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

cód. 1170 - Vila Rau - 02 aptos -

. 299m2
- 01 suíte + 05 qtos e demais dependo - 06

vagas garagem. R$ 95.000,00

cód. 3121" Czerniewicz - terreno 386,25 m2

(15 x 26) R$ 12.000,00
Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasu I@netuno.com. br

5 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 hldromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franzner
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita 6utra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

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

Hanemann, nO 109 - R$ 45.000,00 - negociável.
aceita cqntra proposta.

- sobrado semi-aca a o cj
-

234,00m2, terreno com 405,00m2 (13,50x30,OO), piso inferior
com :138,OOm2, garagem, sala me estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior 96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

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

JARAGUÁ ESQUERDO-casa alv. c/217 ,00m2 com laje, terreno
c/600,OOm2(18x33), uma súite com closet, mais ;lqt:os, BWC

social, sala, copa, COZo sala, de 1V, despensa, salão de festasc/
churrasqueira e BWC, garagem para dois carros, piso de ardósia,

.

cerànco.eqíosc/capê.rruraía, ruaJoàoCarlosStein, 1237,R$
85.ooo,OOquitadaouR$68.ooo,OOmais203presta;:iiesdeR$
226,89, naCEF, cuosaco del.€dornestadataéde R$17.ooo,OO
-aceitacasa atéR$40.000,00, desdequeo terrenotenhamais de
1.ooo,00m2

• • •

Rua: Cei. Procópio Gomes de 'Oliveira, 1207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilson@parcimoveis.com.hr

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Fone 371-2357

• 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

QUITINETE. - Rua Antonio C.
Ferreira. vila Lenzi. R$ 200,00

RIO DA LUZ - casa alv. com 96,OOm2, forro de

madeira, terreno 368,92m2(15,03x24.57). 3qtos,
sala, copa, coz BWC, garagem, varanda, piso
termico, 50% do terreno murado, árvores frutíferas,
Rua 1067 - defronte estádio Cruz de Malta - R$
32.000,00 ou R$ 20.000,00 entrada saldo

6x2.500:00, aceita carro até R$ 10.000,00, terreno
até R$ 15.000,00, na Barra, São Luis ou

imediações.

I

VILA NOVA - casa alv. 187,93m2 c /Ia]e, terreno
510,00m2(15x34), 3qto5, sala,copa,
coz,despensa, 2-BWC, garagem p/dois carros,

churrasqueira com são de festas, lavanderia. piso
cerámico, toda murada - Rua Euzébio Depouy, 169,
R$ 75.000,00 - aceita carro até R$ 20.000,00 ou

casa até R$ 50.000,00 como parte de pagamento

•
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ALUGA-SE - no Centenário.
Tratar: 370-3561.

'

ALUGA-SE - ao lado da WEG I,
el 3 qtos. Tratar: 9909-2298.

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

-- .

ImOVelS

AMIZADE - vende-se, el 1

suíte, 2 qtos. R$ 78.000,00.
Tratar: 372-2903 ou 9997-
2020. Creei: 7402

AMIZADE - vende-se, alv.,
156m2, Ter. el 688m2, próx.
Mere. Amizade. R$ 45.000,00,

fiobriç,adQIlO Br:II,1I

CUoAUTHENTIQUE 10 8V - 2 PORTAS

aceito carro ou caminhão até

15.000,00. Tratar: 370-1823.

AMIZADE - vende-se, nova,

alvenaria, el 1 suíte, 2 qtos.
R$ 78.000,00. Tratar: 9997-
2020 Creci 7402

ANA PAULA-aluga-se, de alv.,
próx. ao ponto de ônibus, pref.
pI casal. R$ 250,00. Tratar:
373-0103.

ANA PAULA - aluga-se. Tratar:
Rua das Flores,0239. R$
180,00.

BARRA - vende-se, 120m2,
alv., próx. Verdureira Mass. R$
38.000,00. Tratar: 376-2470.

..sc.6nIC ALlZE 1.6 -16VVia Internet

Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes, Barras
de Proteção Lateral e Desembaçador do Vidro Traseiro.

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

RI

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR 'OCALlZAÇ�O

DE IARAGUA?

.R.Y�
�ENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec2s972- Centro

FONE: (4/)275-3070
CONSTRuHL, b

"Inovando Conceitos de Vida' 5

murada, 4 qtos, 2 banh., sala,
eoz., disp., íavand., garagem pI
4 carros. R$ 32.000,00 ou

aceita-se terreno el boa

localização em Barra do Sul.

praia. Tratar: 370-7312.

CENTRO - vende-se, casa

alvenaria, 3 dorm. sendo 1
suite, cozo mobiliadada, dep,
empregada, despensa, área de
festas cl ehurr., garagem 3
carros, próx. Duas Rodas.
Tratar: 275- 307.0. Creci 8950

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado, cl 2 aptos, 600m da

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNlC AUZE E

CLlO Av rHENnQvE 1.0 16V

Melhores Compras 2003
em suas Categorias,

o\ca"�
c:,

Ô� Paratodai,
• (j'l> Linha Renault

Q'
� LIMPEZA DE
o BICOS INJETORE, .'

O
:$
<li

:E
;.w.:

J:f$ BD
(OFERTÁ�ÁLlDÀ.ATÉ 31 ÓE �UL':I0 DE 2003) I""

BLUMENAU
322-8800

ITAJAi
348- 8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370- 6006

Vale do It�J aí e Lítoral Norte - se:

Consórcio Renault

'li�!Qr� financiarneroto com T�xa da Juros de O ,99% a.n., -.para toda �i�;.� Rem�utt ,0 ,I.Jl1, exr;�o para � 11:'R,;fer 12 H� e C�asri Cat*rlI!. �nancianl!�o CDe (Crédito Direto ao Corrs.umidor) COl� �tlt��da de 50 %00 va�OI do velcuc "·saldo f��ciado em 24 veres com Taxa Clienle Flfefixado �e O ,S9%a.m · .. I�F. Fm:anoal1lemo Renaut �r�\(é!>d8 Ci.a. de Crédito

4 rume,rio �naul! do fr�SII. Taxada aberlurade Crlkl.lo (�A.C/naolnck.sa. Credrto rugellos anajse eepro ...açãoeecadesíro.Ae hxa9poderao�etalI8ra�a,>, � hOlu('remmud<lnça'Õ$lgn�lI�alrllasno tlercado Hnancerc.seuewscprévic. (2) Preçcpera paganlento a vrstaemu cerno IInanclAnl3ntoaqUl proposto de No1.lO Rena�lt ChoAulhenhqua2 Fortae
aprtlJtarnalár ':emopaona�G,corso�da,&lmAir Bag Duplo. A-eço. vàlido sómerdepara aquisição dos veiculas pela nternet.oomtrete mduscp aealednü 8ra�!I.Apinturan""{!làltC�. seráacesccaacspreçoadce wíC1Jlos. �)Preçoparapagal�lImto aVlstaeklucomofina�r:iamemo aquipropos.to.do Ren:.:lull Gci!nicAhzé 1.6 16V20031200J,corsólida,.s.emoPClOnaIS. Ofreteelaeren;.sea'.i;t:d&�âo H(;t�Jcldosao preço do vaicuc. Condiçóes validas na data de veiu/lação deste anUncIO ou enquanto duraternos.s:;oquB(l. Para rraiora Inf�maçõ�s ,indu9ve sobre a disponibilidade de estoqua,conruHe sua corceseonéia Reneut. Fetos para hnspub�c:ltános. ;.Jgun$�enslTlostradose OCI rrancionadoa neste ll1alerral pub�oláriosáo cpccneíaouIS ., eSp9(1!lc3s.l, Renault do Brallil reserva-se ao dira�Q do <lHetar nsespectcrçõendedeswlcrlosnem a·..iso pnhio. Ciniosda s!1gumnçn em oo�unto mmAir Baqs, setsamvcae. '
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Mude seu conceito de viver
'Dr!

Garden� jÚJWers
RESIDENCE

Lazer: Prédio:

Locniizoção do Prédio: Rita Leopoldo lvInlUlke,
Perto do Clube Beirá Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enrrada

saldo direto c/a' Ccms tru tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

R. Mnrecunl Deodoro da Eouseca, 972
Royal Batg Ceuier -,]arllgwÍ rio 511l- se

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida"

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas cjchurrasq. e bar, Horne 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,

INFORMAÇÕES: 370-9547

FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO
..

:cnVI5CI-
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- REF 2383 - SAO LUIS - R: FRANCISCO HRUSCKA,REF 3111 - SAO LUIS - R: EDSON CARLOS 614 _ SOBRADO ALV 320 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH.GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.000,00 TERRENO 900 M2. RS 90;000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, REF 2392 - CZERNIEWICl - R: PAULO
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2. BENKENDORF, 371-CASAALV220M2:3 DORM, BANH, REF 3210 - JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS
RS 140.000,00 GARAGEM. TERRENO 500 M2. RS 98.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 2391 - AMIZADE - R: CELESTINO DEPINE-
REF 2356 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA CHAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE Cf

I
REF _ 3236 _ CENrENARIO _ R: FIDELlS WE�GE - TERRENO 20 X 30 = 600 M2, 800 METROS CLOSET, 2 DORM, 2 BANH, GARAGEM2 CARROS. RS REF 3170 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.

SHINGLEN _ TERRENO 700 Mi. RS 60.000,00 APOS MALWEE. RS 40.000,00
. 130.000,000' SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00

,

REF 2270 - VILA NOVA - R: EUGENIO DE POY REF 2170 - VILA LENZI - R: JAIME GADOTTl, REF 2400 - VILA NO VA - R: AN GELO

I· (ASA ALV 120 M2
, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, 774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TORRINELLI, 222 - CASA MISTA 150 M2, 5 DORM, REF 3213 - ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO -

GARAGEM. RS 105.000,00
-

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

REF 2398 - SÃO LUIS

I �JOSÉNARLOCH, 1067 -SOBRADOALV, 550M2,
i PISO INFERIOR UMA RESIDENClA C/ 1 SUíTE 2

! DORM., BANH, DEMAIS DEP' E UMA SÁLA
.

COMERCIAL COM 152 M2. PISO SuP. 2 SUíTES, 2
I DORM, BIBLIOTECA, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS
I 260.000,00

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

REF 2393 - rIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1482 - CASAALV 139 M2, 1 SuíTE, 2 DORM, BANH SOCIA�
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

REF 2325 - JGuÁ ESQUERDO - R: 924 - CASA
ALV 164 M2, 1 SuíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM 2 REF3007 - VILA RAU- LTO ESIO ENKE - TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
CARROS. TERRENO 570 M2. RS 145.000,00 326 M2, RS 19.000,00 WEEGE - TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00

REF 3230 - BARRA RIO CERRO - R: EMMA
SCHADE MARQUADT. TERRENO 400 M2. REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERAL JOSE
RS 18.000,00 POMIANOWSKI- TERRENO 400 M2. RS 26.000,00

REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA +

56 X RS 300,00

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 - TE'RRENO 420 M2. RS 20.000,00

REF 2385

R: 462 - SEM NOME -LOTE 13 - LTO.
CORUPA - CASA ALV 3 DORM, BANH,

GARAGEM. TERRENO 378 M2.
RS 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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v e ill s

Vendas facilitadas,
financiamento próprio.

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

275-0606
Sua 'amllla merece

-

um lar aquI

Localizado na rua RobertoZiemann, bairro Amizade.

Ed. Aléssio Berri -

Centro - I suíte + 2 dorrn.

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

REPRESENTACÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

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

Crecl 1749-J

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

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

5232 - JARAGUÁ E50UERDO -

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

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

Terreno el 596,00m2 -

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

Lot. Blumengarten II -

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

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

R$89.000,OO

5260 - SÃO LUIS - Sobrado el
400,OOm2 - suíte + 03 dorm -

bwe + quitnet el 54,OOm2 +

galpão el 140,OOm2 - garagem
pilO automóveis - ampla área
de festa - Terreno el 2.500,OOm2
(30 x 83) - R$230.000,OO·

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

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

(aceita imóvel de menor valor)

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

dorm - 02 bwe - de. empregada -

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

R$145.000,OO

Ret. 5324 - Água Verde - Casa alv.
el i8,00m2 - 03 dorm - bwe -

Terreno el 300,OOm2 (15 x 20) -

R$66.000,OO

Ret. 5320 - Schroeder - Casa alv. el
90,OOm2 - terreno el 450,00m2

(18 x 25) - R$35.000,OO

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,OO ou

R$70.000,OO entrada + 50

5251 CENTRO - Casa Alv., el
166,18m2 -suíte + 2 dorm., bwe,

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

36 parcelas + poup)

Ret. 5152 - Vila Rau - Lot. Renascença
- Casa alv. esq ui na nova el

163,OOm2 - suíte + 02 dorm - bwe -

Terreno el 450,00m2 - R$ 98.000,00

5180 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado el 346,OOm2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwe -

Terreno el 826,00m2 -

R$340.000,OO

t

Ret. 5303 - Vila t.enzl - Casa alv. el
160,OOm2 - 03 dorm - bwe - plsclna

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

R$110.000,OO

Ref. 4346 - Nova Brasília - Edif.
Hortência - apto el 123,70m2 -

03 dorrn> 02 bwe - cozinha cl
móveis - R$65.000,OO

PROMOÇÃO TERRENOS

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 - cf318,50m2 '_ R$21.000,OO
2503 - Barra _ Lot. Miranda - cf350,OOm2 _ R$.12.500,OO
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica _ cf 360,OOm2 _ R$20.000,OO
2519 - Barra _ cl 767,OOm2 - R$36.000,OO
2447 - Rio Molha _ cf 103.749,OOm.2 _ R$70.000,OO
2362 - Nereu _ BR 280 _ cf. 400.000,OOm2 _ 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 - Czerniewicz _ cf 406,OOm2 _ R$26.000,OO
2517 - Czerniewicz - 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,OOm2 _ R$13.800,OO
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,OOm2 - R$140.000,OO
2526 - Vila Lalau _ cf 13.110,OOm2 - R$160.000,OO
2535 - Lot. Renascença - cf 581,OOmf _ R$32.000,OO

Ret. 5326 - Amizade - Lot.
Versalhes - Casa alv. el 169,OOm2

- suíte + 02 dorm - 02 bwe -

Terreno el 480,OOm2 (16 x 30) -

R$127.000,OO

Ret. 2530 - Centro - Terreno el
1.778,OOm2 (39,20m frente/
41,60m fundos/57,OOm lado

direito/40,60m lado esquerda) -

R$48.000,OO

Ret. 5321 - Água Verde - Casa alv.

el 232,10m2 - suíte + 03 dorrn -

02 bwe - terreno el 434,OOm2 (
14 x 31) - R$155.000,OO

REF. 5313 - ILHA DA FIGUEIRA__:
Casa alv. el 138,OOm2 - 01 suíte

el eloset + 03 dorm - bwc -

Terreno el 885,50m2 -

,R$69.000,OO

� lN:,-

1627= AMIZADE - Lot:. Champagnat
- Casa alv. el 249,OOm2 - suíte cl
closet + 02 dorrn - piscina - Terreno

el 888,OOm2 - R$200.000,OO ou R$
100.000,00 entro + saldo em 10 pare.
R$10.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

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

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO medindo 285,00m2 - 1

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

COO 454 - PRAIA DE PICARRAS - RESIDENCIA em alvenaria - 1

suíte, 2 quartos, rolo, copo, cozinho, lavanderia, 2 banheiros, 2 vogas de garagem,
área de festas, dependência de empregado - Valor R$ 150.00fJ,00

COO 451 - FIGUEIRA - CHACARA - com residência rústico'
em alvenaria com 2 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia,
banheiro e garagem, galpão, 210goos com peixes, cachoeira, pontes,
ruas internos, trilhos, pomar, documentos em ordem - medindo
15.000,00m2 - com asfalto até o entrado - Valor R$
210.000,00

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, solo em

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

Valor R$ 55.000,00

COO 423 - JARAGUA ESQUERDO - 2 RESIDENCIAS
com 3 quartos, solo, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor R$ 75.000,00

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

COO 455 - PRAIA DE ITAJUBA - LANCHONETE - instolocão
completo poro lanchonete no ruo principal do praia - Valor R$
25.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte, 3
quartos, 2 solos, copo, cozinha mobiliado, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas
de garagem, piscina, área de festas com churrasqueira e sacada, dispensa,
dep. de empregado - Valor R$ 140.000,00

'

COO 063 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA em alvenaria com 1

suíte, 2 quartos, 2 solos, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros, terraço,
garagem, sala comercial- Valor R$ 100.000,00

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

COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo
139.314,00m2 - com residência com suíte rústico - 21agoas - rio com'
cachoeiras - 4,000 palmeiras real de 3 anos - 1.000 eucaliptos de 20
anos - rancho - galpão - Valor R$ 100.000,00

I

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

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, solo, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira - Valor R$
85.000,00

COO 470 - CZERNIEWICZ - SOBRADO COMERCIAL E
RESIDENCIAL - sala comercial medindo 11 0,00m2 + apto com

3 quartos, 3 banheiros, solo, copa, cozinha, lavanderia', goragem-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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a

SÁBADO, 12 de julho de200J'

Compra - Vende Aluga - Administra

371 - 1500

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
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: Márcto-Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEI LÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espêcie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036.97.oo217Q.{) i
Exequente: Chalé Imobiliária e Representações Ltda.

'Executado: Maturino Marcos e outros.
\

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
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 Janssen
EDITAL DE LEI LÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036.97.00216%

Exequente: Rogério Pamplona e outro

Executado: Zenir Rosângela Delani e outros

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

cidade de Jaraguá do Sul - SC, na Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, lado par, de
forma irregular, contendo a área total de 462,00m2, 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 urna área maior no lado

impar da Rua n' 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 livro n' 3-1 (parte), avaliado em

R$ 40.000,00, em data de 01/abriI/1998. Total da avaliação: R$100.000,00. Ônus: Eventuais
dívidas relacionadas com os imóveis a serem praceados, passadas e futuras (IPTU, por
exemplo) serão de responsabi.lidade do arrematante. Recursos ou Pendências: Não há.

Por intermêdio do presente, as partes, seus conjuges, se casados forem, e os eventuais

interessados, ficam cientes de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo

epigrafado, bem como da realização da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s), no local,
data(s)e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es)' atribuido(s) ao(s) bem(ns) será(ão)
corrigidos monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não
comparacendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens naum alcançarem lanço superior ao
da avaliação, 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 conheclmentode 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), 24 de junho de 2003.

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 568,60m2, registro no livro n' 02, ficha 01, 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 570,00m2, registrado no

Registro de Imóveis desta Comarca 01 sob n' R 1-44 e R 1-5.718, ficha 01, livro 2RG,
atualmente matriculado sob n' 7.812, ficha 01, livro 2RG e loteamento registrado sob n' R 1-

7.812, livro 2RG, ficha 01, avaliado em R$ 8.000,00. Avaliação: R$ 3ROOO,00 em 18/fevereiro/
1998. Ônus: Eventuais dividas relacionadas com os relacionadas com os imóveis a serem

praceados, passadas e futuras (IPTU, por exemplo) serão de responsabilidade do arrematante.
Recursos ou Pendências: Não há.

Por intermédio do presente, as partes, seus conjuges, se casados forem, e os eventuais

interessados, ficam cientes de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como da realização da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s), no local,
data(s)e horáriots) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuido(s) ao(s) bem(ns) será(ão)
corrigidos monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não
comparacendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens naum alcançarem lanço superior ao
da avaliação, serguir-se-á a sua atienaçâona Segunda datá, 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); ficà(m) o(s) mesmó(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 Márcio Renê Rocha - Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Casalalvenaria/central, edificada cl materiais de 1 a 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)

;;'/'f.1::
2126 - VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco,
casa cf 92m2 e terreno cf 300m2. R$

43.000,00

FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO
E-MAIL garcia@unerj.br CRECI1541-J RUA JOÃO PLANINSCHECK, 302.

NOVOS IMÓVEIS A VENDA

Casa de Madeira cf 72,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwe, lavanderia,
garagem. Terreno cf 452,00 m2, todo murado. Localizado na Rua Minas Gerais,
próximo ao. Banco Bradeseo, Bairro Centro Norte em Sehroeder. R$ 22.000,00.

Casa de Alvenaria cf 148,00 m2, contendo 02 quartos, 01 suíte, sala, cozinha,
bwe, garagem para dois carros. Terreno de Esquina cf 528,00 m2 (22 x 24) todo
murado. Localizada na Rua Antonio Carlos Ferreira, Bairro Vila Lenzi. R$
100.000,00.

Área cf 2.880,00 m2, ideal para chácara, contendo casa de madeira antiga cf
70,00 m2

'

Localizada na Estrada Santa Luzia, Bairro Santa 'Luzia.

R$ 45.000,00 Negociáveis.

Casa de Alvenaria cf 120,00 m2, contendo 04 quartos, sala, bwe, lavanderia,
cozinha, varanda, imóvel de fino acabamento. Terreno cf 4.480,00 m2, contendo
duas lagoas. Localizada na Rua Emilio Mundt, Bairro Braeinho, em Sehroeder. R$
95.000,00.

Terreno Industrial cf área de 11. 700,00 m2, localizado na Estrada Guamirança,
ao lado da Escola Antonio Plácido Rausisse em Guaramirim.

R$ 80.000,00 Neqociáveis.
� ,/-

IMOBILIARIA GARCIA! .Pt IM(YJJILJ.M(,I.Pt�

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

110,000,00
.

"'''''''�=-'''êl:S844''�'''''�,,·
.

-_·_·�"'*>.w.."i�"*,��""'�'''''''��-��'''''''*",'''\���1>-.'11000 - NEREU RAMOS -Lol. Murara, c/386.oom' RS 12.000,00 �
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, C/480,60m' RS 16.000,00 t

_ 1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lol. Primavera, c/469,35m' R$.12.000,00 'I'� 1036 - ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno c/21.331,16m' RS 100.0PO.00
1040· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m' RS 16.000,00 �
1041· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Felix Richert, 406,oom' RS.16.000,00 �
1045 - NEREU RAMOS - Lol. Zanguelini, área de 391,00m'. RS 13.000,00 I1046 - NEREU RAMOS -Lol. Zanguelini,'área de 321,00m'. RS 11.000,00 I
1047 - GIARDINILENZI- Terreno c/637,70m'. RS 17.000,00 I
1048 - NOVA BR_ASILIA - Rua José Emmendoerfer, terreno c/4B4,50m'. RS 38.000,00 t
E:l�I" I

2002 - AMIZADE - Lol. Versalis II, casa alv. c/150m' . terreno de 450m' (em cons1..) !aceita nego c/ sala comI. no centro da cidade
.

valor a combinar !2013 - NOVA BRASIUA - c/ área de 200m' - terreno c/1200m', aceita apto menor valor. RS 160.000,00 1
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' . RS 116.000,00 !
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, c/155.oom' RS 120.000,00 i2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa. 302, c/326m' RS 120.000,00
2035 - BÁRRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa c/ 87,50m' RS 75.000.00

.

2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/176m'. terreno c/450m' RS 45.000,00 I
2063 -ILHA DA FIGUEIRA - casa alv., c/80m', terreno c/518m'. R. Campo Alegre. RS 48.000,00 I
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller· Casa Mista c/130,00m' e terreno c/364,00m'. RS 35.000,00 "I2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado c/186m' e terreno c/350m' R$ 70.000,00 ,
2071- NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/210m' e terreno c/450m'. Aceito apto menor valor. RS 90.000,00 I
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda FriedelLafin, c/100m' e 'terreno c/ 360,72m', aceito aplo R$ 25.000,00 i
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/ 345m' e contr. C/ 163,00m' R$ 43.000,00 I
2080 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c/ 320m' e contr. C/100m' RS 27.000,00 !
2081 - R. Prefeito·Waldemar Grubba - Servidão - terreno c/1600m' e casa c/ 98m'. R$ 80.000,00 I
2082 - JOÃO PESSOA - R, Francisco Panstein - terreno c/336m' e casa c/170m', aceita neg., R$ 65.000,00 I
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/360m' e constr. C/202,00m'. RS 200.000,00 [I2086· TlFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311 .ter, c/720,OOm' casa C/160,OOm' e ed. c/50,OOm' RS 45.000,00

aceita casa em BarraVelha'
I

2087· TIFA SCHUBER . R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c/560,OOm' e casa c/240,00m'. RS 80.000,00 I2092· TIFA MARTINS· R: Paulo Leoni, terreno C/325,00m', casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00 !
2094· VILA LALAU . terreno c/B7S,00m' e casa C/123,oom' RS 75.000,00

I2095 NEREy RAMOS - R Angelo Floriani- l.ot. Zanguelini, Terreno c/78.00m' e casa c/70,00m'. R$ 35.000,00
2097· JGUA ESQUERDO -Bua Antonio Macedo, Terreno c/ 360,OOm' e casa c/135,00m'. RS 85.000,00
2099· GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto· Centro- Terreno c/l.400,OOm' e casa C/244,OOm' RS 180.000,00 I2100· ILHA DA.FIGUEIRA • Morro Boa Vista· Terreno c/l01S,00m' e casa c/loo,oom' RS 22.000,00 ,

2101 - CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização- imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/700m' e terreno c/ I
570m'. Valor a combinar. !

2102· VILA RAU . Rua 366 . Terreno c/ 4S0m' e constr. c/I80,OOm'. RS 50.000,00 I
2103· VILA RAU . Rua 366· Terreno c/4S0m'. Casa de madeira de 60m'. RS 15.000,00 i
2108· TRÊS RIOS qo SUL· Rua Felix Richert, sobrado comi" c/336,oo' e terr. cl384,oom'. RS 80.000,00 II2109· SANTO ANTONIO· Rua Ilda Lavin . Casa c/124,00m' e terr. c/360,00m'. RS 25.000,00
2122· TRÊS RIOS DO SUL· casa em alv. c/142,OOm' e terr. c/l0.880,oom' RS 300.000,00 i
2124· ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c/367,50m' e conslrução ci'175m'. R$ 110.000,00 I
2127 - RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/92m' e terreno c/323,7Sm'. R$ 48.000,00 I
2129· VILA LALAU· casa de alv., c/142m' e terreno c/594m'. RS 88.000,00' I2132· JARAGUÃ ESQUERDO - Campo Sampiero I, casa c/127m' e edícula de 70m'. RSl15.000,00 I
2133· GUARAMIRIM . Casa c/130m' e terreno c/ 300m'. R$ 60.000,00 I
'j�'k'\L OU�Q"Y�j�DE

- Rua João Mass, casa c/110m' e terreno c/322m'. R$ 40.000,00 i1"�LAmlí"Jl1!iu:m I3018· JARDIM DAS MERCEDES· Aplo. Vila Nova RS 23.000,00 + financ. i
3024 . JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova RS 26.000,00+ financ. !
3044· CENTRO - Cristiane Mo'nique R$ 53.000,00 I
3039· CENTRO· Edifício Barão R$ 65.000,00, !

�����CÀ�'ÔNIO . Padaria com equipamenlos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'. I
I

I
I
�

,rg�amo.•
' Centro I

�"""..:...",.�,-���",:.=,

2144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel,
casa de alvenaria com 243m2 e terreno

com 390m2• R$100.000,OO

2137 - NEREU RAMOS - rua Maria
Madalena Lopes Santana, terreno cj .

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

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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Engeteç
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br

CRECI934·J

� ÁGUA VERDE
* Vende-se uma casa. R$ 42.000,00
� AMIZADE
* Lot. Blumengarden, cf 364 m'. R$ 23.000,00
* Lot. Papp - Casa de 500,0'Om' cf terreno de 1.495,00m'. R$
360.000,QO ,
* Terreno cf 7.2011,00m' frente pf o asfalto. R$ 90.000,00
� BARRA
* 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., cf 191,56m' e terreno c/ 1.050m'. Semi-acabada.
R$150.000,00
* Apto. Ed. Juliana- RuaGumercindo da Silva - cf 1 suíte + 1 qto. - R$ 61.000,00
* Apto. Ed. Lempreeht - Rua José Emmendoerfer, c/ 2 qtos e demais
dep. - R$ 55.000,00

.

* Apto Ed. Sehioehet, 22 andar. R$ 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, cf 2 suítes, 2 otos e demais
dep .. R$ 400.000,00

� CHICO DE PAULA
*easa de alv., cf 130m' e terreno cf 454m', Rua Joaquim Franciscode
Paula, 2358- 4 qtos, sala, copa, eoz., lav., lbwe, garagem.'R$ 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) cf 2.548,91,
32x24,80 - R$ 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - R$ 90.000,00 '

* Casa em alvenaria, cf suíte, 2 qtos e demais dep. R$110.000,00
� GUARAMIRIM
* VILA PROGRESSO - Casa cf 144m' e terreno cf 375m' - Rua Exp.
Manoel F. Correa, 11.
* CENTRO - Terreno local nobre cf 460,00m'. R$ 22.000,00'
* CENTRO - Casaem excelente estado c/ 270,OOm'. R.$110.000,00
* CENTRO - Casa cf 170,00m', terreno cf 460,00m'. R$100.000,00
* AVAí - Terreno cf 360,00m' e casa cf 133,00m'. R$ 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
1006- Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área cf 435m'
e construção com 104m', 3 qtos, sala, bwe, lav. R$ 70.000,00
1100- Casa em alv., cf área de 160m', terreno cf 450m', cf divisão intema,
3 qtos, sala, copa, eoz., área de festas cf ehur. e gar. Rua Pe. Donato, 3:).8-
Ilha da Rgueira. R$ 65.000,00
* Terreno cf 450,OOm'. R$ 32.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 n2172, 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
� TERRENOS
* Em frente Cond. Azaléia, cf 800m'. R$ 28.000,00
* Dentro do Cond. Azaléia. R$ 32.000,00
*R: Arduino Pradi, c/ 450m'. R$ 27.000,00
*Próx. Prefeitura, cf 417m'. R$ 37.000,00
*R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c/ 480m'. R$ 36.000,00
*Em frente Estádio João Mareatto - Jguá Esquerdo, cf 297m'. R$
19.500,00
*R: Adolorata Davi Pradi, cf 450m'. R$ 28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE

*easa, 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 em alv. cf 172.00m' e terreno de 675.00m'. R$ 85.000,00
� VILA LENZI
* APARTAMENTO 42 andar - Mobiliado - Ed. Roresta cf 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, cf 3 qtos e demais dep, R$ 45.000,00 + finan.
� VILA RAU
* Casa de alv, com 110m', R$ 55.000,00

EXCELENTE INVESTIMENTO OPORTUNIDADE
PRÉDlO'DE 2 PAVIMENTOS NA ILHA DA RGUEIRA -

SALAS TÉRREAS DE ESQUINACf APROX. 300M2
(ATUALMENTE DIVIDIDO EM 2 SALAS). PAVIMENTO
SUPERIOR COM 2 APTOS, COM 3 QUARTOS, 2BWC,
CHURRASQUEIRA, GRANDE SACADA. ÁREA CONSTRUíDA
583M2 E ÁREA TERRENO APROX. 600M2.

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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lrnobilióric Jardim Jaraguá Ltdo.
()

��,
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m

()

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

e-mail: imobiliario@jardimjaragua.(om.br VI
"-I

HÁ NEGÓCIOS
t-.,)

22 A NOS, G'A R A N T I N'D O BONS
I

c...

Vila Nova (próx, ao FORUM) - bonit
caso em construção c/ óre

21 O,OOm2 - suíte + 02 dorm, sol
amplo, lavabo, cozinho, bwc-sociol

óreo serviço, garagem p/ 02 «irros
terreno 400,OOm2 - Valor: R

115.000,00 a concluir ou pronto co

piscina RS 180:000,00 - (oceit
imóvel até RS 70.000,00 n

negociação)

Centro: ótima casa em alv. s/área
total de 505,00m2, suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com
armários sob medida, área serviço,

.

dispensa, dep. empregada,
garagempl04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e jardim
- terre�o t/ área de 4.557,00m2•
(valor a combinar) - Obs: aceita
imóvel demenor valor em Jaraguá.

(enlro-ótimo casa em uma localizoçõo privilegiada próx. Duas
Rodas Industrial· com órea de 300,00m', suite + 05 derm.
03 salas, 04 banheiras, cozinha com armários, área serviço,
dep. empregada, garagem pi 02 carros, área de festa cl
churrasqueira -terreno 700,00m'· valor a combinar -aceita
imóveis em Florianópolis,

Ilha do Figueira: (próx. WEG II) ótimo
sobrado (semi-novo) c/ área

320,OOm2 - suíte mobiliada + 02

quartos, sala ampla mobiliada,
cozinha mobiliada, bwc-social, área

serviço, dep: empregada, área de
festa, garagemp/ 02 carros, piso

superior mezanino - terreno c/
64,OOm2 - VaIar: RS 164.000,00 ou

para locação RS 1.200;00
(negociáveis).

Baeoendi - ólima rasa em alv. cjáre& 91,00m' - suíte + 02
dorm" sala, cozinha, banheiro, área serviço, lerreno c/580,00m'

,

+ área'de fesla de 70, 00m' (com churrasqueira, banheiro, dep.
empregada), uma bonila piscina - Vaiar: RS 160.000,00,
Obs: aceita apartamento no centro até RS 100,000,00 no negocio.

LANÇÁMENTOS:
'

BLUMENGHARDEN - casa nova c/suíte + 02 dorm. c/área de 130,OOni - R$lB. 000, 00
BEHLlNG -casanovac/02suítest 01.dorm. c/área de 140,OOm2 -RSB5.000,OO,

JGUÁ ESQUERDO - casa nova c/suíte +01 dorm. c/áre� de BO,OOm2- RS 65.000,00
VILA NOVA - casa nova c/suíte + 02 dorm. c/piscina, área de 21 O,DOme RS'1BO.OOO, 00
NOVA BRAS/LIA - casa nova c/suíte + 02 dorm. c/área de 130,OOni - RS 135.000,00
SAN P/ERO l-casa nova c/suíte + 02dorm. c/área de 130,OOm2-RS 140.000,00
ClERNIEWICI -rnso nova �I suíte + 02 dorm. cl área de 155,OOm2 - RS 120,000,00

)

Centro: (próx. Hotel/tajaral ótimo ;obrodo cl área
250,00m1- suíte cl banheira e doset e sacada + 03

quartos, 02 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, área
serviço, área de festa, piscina, garagem pi 03 carros,
terreno cl 380,00m1 - Valor: RS 170.000,00,

VilaNova: (próx. IgreiaRainha da Paz) Bonito sobrado com área de
220,00m\7suite c/sacoda e banheira + 02 dormitórios, sala ampla,
sala iantar, �ozinho, bwc-social, bwc-serviço, área serviço; garagem pi
02 carros, terreno com 400,00m'-volor RS 165,000,00 ou locação
RS 900,00 (aceita casa na cidade de Blumenau).

zerniewicz - casa semi-nova cl área 182,00m1
uíte + 02 dorm., 02 salas, cozinha, 02 banheiros, áre
ervito, churrasqueira, g,aragem pi 02 carros -terren

80,00m1 - Valor: RS 75.000,00 (negociáveis).

c/área 15�00m, terreno 38�00ni
-R$ 75.000,00,

. -\lila Làlau: (próx. Marisol}:casamista
c/área 80,OOm, terreno 43�DOm

-R$ 58.000,00.

OPORTUNIDADES: -Centro: (Ed.Riviera) c/ área
ISO,DOm, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$ 105. 000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área

.
140,OOm, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$ 95. OO�OO.
-Centro: (Ed.Imperial) c/ área
267,00m, suíte c/ banheira, 02

vagasgaragem - R$ 170. 000,00.
-Centro: (Ed.Florença) c! área
150,OOm, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$130. OO�OO.
-WaNova: (Ed;porto Belo) c/área
200,OOm, suíte+02 dorm., '.04
vagasgaragem -R$145.00�00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/área
ÚO,OOm, suíte + 02 dorm; 04
sacadas - R$ 65. DOO, 00.
-Bsependi; (Ed.Bartel) c/ área
106,DOm, suíte + 02 dorm; novo
- R$ 58. 000,00.

lOCACÁO:
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/area ro.DOme

45,00ni, terreno 650,90m - R$
10.000,00.

.

-Y'iJa Rau: (próx. UNERJ)-ç!área
200,OOm,Jerreno 500,OOm-
R$ 85.00�00.

.

-Ilha Figueira: (próx.WEG II)-cj.
área 15�DOm, terreno esquina
SOO,OOm - R$ 65.000;OQ.
-2guá Esquerdo: (próx,'
Bompani}:Nova c/área 85,OOm,
terreno 380,OOm2 - R$
65.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nova c/área IDO,DOm, terreno
380,OOm - R$ 65. 000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. CAIC)
c/ área 200 00m2 . terreno

380,OOm - Ri 65. DÔO,DO.
-Amizade: (próx. Salão Amizade}:
a/v.c/ área 180 DOm terreno
6S0,OOm -R$�5.000;00.
-:'LUa Lenzi: (próx.Piermann)- c/
área 200,OOm2, terreno
10D,'()Om -R$ 75.000,00.
-§.@rdine Lenzi: (próx. Colegio)-

Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus c/400m2 - 02 suítes + 02 dorm.,
dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo,
sacada coberta cl churrasqueira, úren serviço, garagem pi 02 carros - valor
a combinar".
Centro: casa pi fins comerciais Rua: Domingos do Nova - RS 1.200,00.
Centro: Ed. Tribess - cl 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia, garagem � RS
280,00.
Centro: Ed. Gardênia - cl 02 dorm., sala cl sorndo, coz, bwc, lav., garagem
- RS 3�0,00.
Centenário: (Fundos Weg II) - cl 02 dorm., sala cl sacada, coz, bwc, lav.,

. garagem - RS 280,00.
Vila Rau: Sobrado Térreo - cl 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia, garagem

-

- RS 250,00 (próx. UNERJ). I

Centro: Cosa em alvenaria � c/Ol suíte cl banheira + 02 dorm., 04 salas,
cozinho mobiliada, bwc-social, bwc-serviço, dep. empregada, lavanderia,
garagem pi 02 carros - RS 900,00 - Rua: João Marcallo.

APARTAMENTOS:
-centro: (Ed.Gardênia) c/ área
8�00m, 02 dorm., 02 sacadas -'-R$
45.000,00.

. -Centro: (Ed.Maguilu) c/ área
75,00m, 02 dorm., todo em piso
cerâmico - R$ 48. 000,00.
-Centro; (Ed,Cristiane Monique) c/
área 14�00ni, 02aam. c/02 vagas
garagem - R$ 50.000, 00.
-Centro: (Ed.Isabela) c/ área
1J�00rrf, suíte+ 92dorm., cozinha
mobiliada - R$ 80. 000,00.
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
155,00m, suíte + 02dorm., cozinha
mobiliada - R$ 85. OO�OO.
-Centro; (Ed.Marajó) c/ área
135,00m, suíte + 02dorm., cozinha
mobiliada - R$ 65. 000,00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área

130;00m, suíte + 02 dorm., apto
novo - R$ 100. DOO, 00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
140,OOm, suíte c/ banheira + 02

dorm, 02sacadas - R$130. OO�OO.
-Centro: (Ed.Don Lorenzo) c/área
130,OOm, suíte + 02 dorrn; cozinha
mobiliada - R$ 107.000,00.

TERRENOS:
-WaNova: (Próx. FORUM).ejárea
515,00m (llx41) - R$30.00�00.
-Vila Nova: (Próx. Igreja Rainha

Paz) c/área 392,00m (14x28)
R$ 43.000,00.
-Centro: (Próx. Kohlbach) c/área

.

900,OOni - R$ 30. OO� 00 (neg.).
-Beependi; terreno com. R:
Semado Dorbuscn c/ área
1.798,00m (30,50frente) - R$
180. DOO, 00.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1191 -ILHA DA FIGUEIRA
(Posto Beh/ingJ - SOBRADO
COMURESIDENCIAL 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.

, o

SABADO, 12 de julho de 2003

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
www.girolla.com.br E-:mail: girolla@netuno.com.br

1051-ÁGUAVERDE
CASA DEALV. cj 160m2 -

terreno cj 400m2, suíte, 2
quartos, churrasqueira,
garagem pi 2 carros. RS

80.000,00

LOCAÇAO:
602 • CASA DE ALV. CENTRAL PARA FINS COMERCIAIS cl 220m2 - suíte, 2

quartos, dep. empregada, churrasqueira, garagem pi 2 carros. RS 950,00
603 • CASA DE MADEIRA· CENTRO cl 3 quartos. RS 330,00
605· CASA ANTIGA ALV•• CENTRO (próx. Brega & Chique) cl
estacionamento nos fundos· ALUGA PARA FINS COMERCIAIS. RS 600,00
606· CASA DE ALV. + OU/TlNETE (mesmo terreno) • VILA NOVA (próx.
Gatos & Atas) . RS 450,00
607· CASA DE ALV•• JOÃO PESSOA· cl 2 quartos. RS 230,00
609 • SOBRADO DE ALV.• VILA LENZI cl 4 quartos, churrasqueira, grande
sacado. RS 580,00
610· EXCELENTE CASA DE ALV. C/ 700m2CENTRAL (mobiliada).
611 • CASA DE MADEIRA· JOÃO PESSOA (perto da ponte de Sehroeder)

- cl 2 quartos. RS 220,00
613 • CASA DE AL V. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA
COMERCIALMENTE) cl solo em 2 ambientes cl lavabo, 3 quartos, 2 bwc' s, dep.
empregado. RS 800,00 -

614· CASA DE ALV. PARA FINS COMERCIAIS· EM FRENTE HOSPITAL
JARAGUÁ cl 288m2 em terreno cl 2765,75m2. RS 1500,00
623 • APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ - cl 2 quartos. RS 280,00
624 • APTO· VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao lado Supermercado
Lenzi) cl suite, 2 quartos, solo com socado. RS 395,00
621 • APTOS CENTRAIS (ealeadão) cl 2 quartos. RS 300,00
629 • APTO· CENTRO (próx. MarcattoJcl 3 quartos, churrasqueira,
garagem pi 2 carros. RS 825,00
632 • APTOS· SANTA LUZIA (próx. Mat. Construeão Sta. Luzia) cl 2
qtos = RS 180,00 •• cl 3 qtos = RS 280,00 •• cl 1 qto = RS 160,00
634 • APTO NOVO· CENTRO· R: João Picolli, cl 1 quarto. RS 330,00.
635 • OU/TINETES • ED. MAROUARDT • CENTRO. A Partir de RS 225,00 +

condominio
655 • SALA COMERCIAL no calçadão cl 120 m2 = RS 2.800,00.
657 • SALA COMERCIAL· BARRA DO RIO CERRO (Fundos Posto KM 71 . cl
50m2. RS 220,00
658 ··SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO· RES. ROYAL BARGcl 18ni2.
RS 300,00
659 • SALA COMERCIAL· CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO cl 3
ombieníes (recepção conjugado) . RS 250,00
664· SALA COMERCIAL ( ,� piso) • VILA LALAU· c/300m2,

1132 - CENTENÁRIO
lPRÓX.APAEJ

SOBRADO - cj 204,OOm2
em terreno de 450,OOm2
(18 X 25 ) - suíte cj hidra,

02 quartos. RS
150.000,00

1113 - SOBRADO DE
ALV. (SEMI PRONTO) - BARRA

DO R. CERRO cj 205m2,
suíte, 2 quartos. RS

95.000,00

3007 - EXCELENTE
OPORTUNIDADE! •

APARTAMENTO - ED.

CRISTIANE MONIQUE - cl TO cl
188,11 m2 - suíte, 2 quartos,
sacada, churrasqueira, dep.
empregada, garagem pi 2
carros. RS 70.000,00

RS 49.000,00

3052 - CENTRO

APARTAMENTO/ED.
MENEGOTTl-

cj 140m2 - 3 quartos,
.

não tem garagem.

x 25,75). RS 28.000,00 - Aceito 40% entrado + 12 parcelas
2092· BAEPENDI· TERRENOcl 420m2 (12 x 35). RS 40.000,00 - Aceito

pequeno parcelamento. .

2100 • RIO CERRO 1- RODOVIA WOLFGANG WEEGE· TERRENO cl
1 0.000m2 (50 x 200)
2113· TERRENO· BARRA DO RIO CERRO cl 350m2 (15 x 23,33). RS 17.000,00
2116 • BARRA DO RIO CERRO � TERRENOcl 610m2 (28 x 22). RS 38.000,00
2460· TERRENO· GARIBALDI cl 6322,50m2. RS 65.000,00
3353· APARTAMENTO· VILA NOVA (JDIM MERCEDES) - 2 quortos. RS
44.000,00
30,,· CENTRO (ED. JARAGUÁ)· APARTAMENTOcl 2 quartos. RS
65.000,00
3.052 • CENTRO· APTO NO EO. MENEGOTTl- cl 140m2, c/3 quartos, dep.
empregado. RS 49.000,00
4201 • GARIBALDI· CHÁCARA (terreno ruralJ - cl 294.800,00 m2, com

águo. RS 85.000,00 - Aceito corro, coso no negocioçõo.

1447 - SÃO LUís -

CASA DEALV. - cj
140,OOm2 em terreno de

900,OOm2 ( 15 X 34 ) - 3

quartos, garagem p/ 02
carros. RS 115.000,00

estacionamento no frente. RS 670,00
665 • SALA COMERCIAL TÉRREA· /LHA DA FIGUEIRA (próx. Homl1go) - cl
30m2. RS 300,00
677 • SALA COMERCIAL· ED. MARKET PLACE • CENTRO cl 40m2. RS
270,00
684 • SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO (R. EXP. CABO HARRY
HADLlCH) cl 50m2. RS 280,00
685 • SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO· IDEAL PARA
CONSULTÓRIO DENTÁRIO cl 70m2, 2 ambientes. RS 300,00
686 • SALA COMERCIAL NOVA· ED. TOWER CENTER - CENTRO cl 65m2,
cl cozinho, garagem. RS 400,00
688· SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado Wisdom) c/123,88m2.
RS100,OO
690 • SALA· BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp. Zanluea) com m, 1 bwc.
RS 270,00
806 • GALPÃO· BARRA DO RIO CERRO· cl 363m2, terreno cl 530m2, cl

.

ligação trifásico. RS 700,00
902 • TERRENO· CENTRO (ao lado Divillex) cl 800m2. RS 500,00
903 • TERRENO· CENTRO (ao lado Wisdom) cl 500m2. RS 300,00

VENDAS:

1191 -ILHA DA FIGUEIRA· SOBRADO cl 240m2 - cl suite, 2 quortos,solo cl
socado, garagem e solo comercial no térreo. RS 120.000,00 - Aceito outro imóvel.
1192 - CASA ALV. (próx. Supermercado Karsmierski) -ILHA DA FIGUEIRA - cl
120,OOm2 ( em construçõo) em terreno de 304,OOm2 ( 16 X 19) - suíte, 2 quartos,
garagem pi 2 corras. RS 88.000,00
1216 • CASA DEALV•• CENTRO· cl 224 m2, terreno de 560 m2, 3 qtos., 2
bwc's, garagem pi 2 carros. RS 210.000,00 - Aceito opto. em Joinvillel Joroguá I
Camboriú.
2009· TERRENO· CENtRO· EXCELENTE LOCALlZACÃO - cl 918,62m2-
(31 x 26,20 x 32,60 x 33,00) cl coso alv. 140,OOm + 1 de madeiro. Aceito troco por 3

apartamentos.
2072· TERRENO· BLUMENGARTEN /lei 481,85 m2. RS 23.500,00 - Aceito
40% de entrado + 12 parcelas
2078· TERRENO· LOT. BELLA VISTA (próx. Champagnatl cl 378,75m2 (15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEI·S LTDA.

Vende: Casa de madeira (3 dorrn.), c/
,

rea 65m2, em terreno de 392 m2. Vila
Lenzi (Próx. Posto de Saúde). Preço:

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c! área total 203 m2, em
terreno de 533 m2. Rua Goiás

(Vila Lenzi). Preço:, R$ 78.000,00

Vende: Casa mista c! área 106 m2,
em terreno de 500 m2. (Vila
Nova). Preço: R$ 55.000,00

ende: Casa em alvenaria (3 dorm.), c
área 45 m2, em terreno de 1.750 m2.
EstradaRio 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 170m� em terreno de 325m2

Rua 633 - Lot. Olegário (Tifa
Martins). Preço: R$ 50.000,00

l-énde: casa em alvenaria (3 dorm.,
demais dep., c/áreapifestas e

piscinna), c/ área 207m2, em terreno

de 800m2• lateral rua Frascisço de
Paula. Preço: R$ 70.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ área de 120m2, em
terreno de 421, 72m2• Rua:

.

Richardt Piske, 587 (Czerniewicz)
Preço: R$ 62.000,00

,

Vende: Casá mista (3 dorm.), c/
área 115 ro2, em terreno de 495 m2.

(Vila Lenzi). Preço: R$48.000,00

-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios. Rua CeI, Procópio Gomes - Residencial Maguillú
(Centro). Aluguel: R$ 300,00

-+ Apartamento, contendo 1 suíte + 1 dormitório. RUJa Bahia - Ed. Fragata (Jaraguá
Esquerdo). Aluguel: R$ 300,00
-+ Apartamento, contendo 2 dormitórios, Rua João Plariincheck (Jaraguá Esquerdo).
Aluguel: R$ 330,00
-+ .Apartarnento (novo), contendo 2 dormitórios. Rua José Emmendoerfer - Ed.
Leutprecht, Aluguel: R$ 350,00
-+ Apartamento (novo), contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Barão do Rio Branco-. Ed.
Phoenix (Centro). Aluguel: R$ 600,00
-+ Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2 dormitórios. Rua Preso Epitácio Pessoa,
1440 (Centro). Aluguel: R$ 500,00·

Rua João Picolli, 104· CEP.89251 ...�90" J�raguádo Sul ..��;;W·
E-mail: interimoveisneturio.com.brl.·..imoveis-sc.com.br>

Vende: Casa em alvenaria (1
suíte + 2 dorm.), c/ área de 245

m2. (Vila Lenzi).
Preço: R$ 135.000,00

Apartamento (novo),
contendo 1 suíte + 2

dormitórios.

Rua João Marcatto -

Ed. Tower Center

(Centro)

Preço: R$ 150.000,00

'Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-3113
Av� Waldemar Grubba • Jaraguá 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

Gol MI' Vermelho 99

Escort GL Prata 98

Uno EP 4p Vermelho 96

Corsa Super Prata 96

Golf GL Azul 95

Astra GLS Cinza 95

Escort GL + ar Azul 93

Omega GLS cf teto Cinza 93

Omega GLS Verde 93

Escort GL Verde 97

Saveiro CL Branca 86

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqncros
neste espaço!

f!lill,II'JI,j'ltl-: Rua João Januário Ayroso, 65

GM
371-5343 - (47) 9903-'2936

Celta Prata 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G Palio EXÉil.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99

Tipo, 1. ,compl., 4p 95 bordô
Corsa. 4p. a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00 Vectra GLS comp. Vermelho 98 G Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Gol Special 01 branco / G R$ 12.500,00 Vectra GLS compl. Verde 98 G VW
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00 Corsa Sedan GL, 1.6 + ar Preto 96 G

Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00 Goll.0 94 azul rret
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00 Kadett Sport Bordô 96 G LO�US 94 azul
Ka 99 prata G R$ 11.500,00 Gol Plus Bordo 96 G Go S, 1.6, álcool 85 prata

Gol 1.8, álcool 85Slazer OLX 99 branco O R$ 45.000,00 VW Fusca 1500 78 begeCorsa Sedan 99 branco G R$ 14.800,00 GMGol impecável, 4p 99 branco G R$ 13.500,00 . Gol Special Vermelho 02 G
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 brancoPalio EOX, ar cond. 4p 97 cinza G R$ 12.500,00 Gol Special Branco 99 G S-10 Deluxe, compl. 98

Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Gal MI, 1.6 Prata 97 G Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97

Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00 Vectra GLS, 2.0, compl. 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00 FIAT D-20, comt- 95
Golf GL cornpl. 96 azul G R$ 15.500,00 Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G Monza SL 'if' compl. 93
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00

Verde 96 G
Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho

Escort L . Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00 Palio EDX cf a.c. Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde net
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.GOO,00 Uno Mille EP Preto 96 G Monza SLE 1.8 86 prata
chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00 Uno ELX, 2p Bordo 95 G FORD
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00 Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00 Uno ELX, 4p Vermelho 95 G Escort 1.6 88 azul met,
Moto CS 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00 Uno 1.5 Bege 88 A Escort 1.8, 16v, 4p, compl. 97 grataGol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500,00 Escort Hobby 1.6 93 ordô
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.090,00 FORD Escort 1.8L 93 cinza
MS 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00 Fiesta 1.0 Prata 98 G F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Ford 14.000 potl-gutndasteãz verde D R$ 35.000,00 Escort L Dourado 84 G

Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

Com Vende'Troca F· .........
' - .. RENAULT

ra lnancla',' AV. PREFEITO WALOEMAR GRUaA; 3809 - BAIRRO VIEIRA'� JARAGuA DO SUL Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

Rua Preso Epitácio Pessoa, '1170

Seja
•

.FIAT Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cf partida, 2º dono parceiro

UnoSX 97 Branco R$ 8.900,00 Gol 99 branco 4p,16v
Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00

Escort SW 98 bordô compl., 1.8, 16v da BV FinanceiraTipo, 4p, -ar 95 Bordô R$ 8.000,00
Uno Eletronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00 Vectra 98 branco compl., GL, 2,0, GNVVW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00

faça ótimosPassat, compl+Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 UnoSX,1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq eGol 94 Preto R$ 7.200,00
cf opc,ApoloGLS 91 Bege R$ 6.500,00 Kadett 97 cinza

Pampa 96 Branco' R$ 8.900,00 Ranger 97 prata compl.
, •

VoyageCL 91 Prata R$ 6.500,00 neuocrosGM Corsa 98 Branco R$10.500,00 Pampa Ll.8 96 branca cf capota de fibra
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00

verde meto completaCorsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Blazer DLX 96

neste espaço!Monza GLS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00 Toyota Corolla 95 grafite compl.Monza 90 Marrom R$ 5.300,00
Chevette 88 Prata R$ 3.600,00 VectraGLS 94 verde compl.
Monza GL, 4p, trio 94 R$ 7.800,00

Omega GLS, 2.0 93 preto completoFORD Escort 87 Verde R$ 4.000,00
Fiesta,4p 95' Branco R$ 7.300,00 Jeep 58 prata 4cil.
Verona LX 90

.

Prata R$ 6.500,00
Apolo 91 cinza 1.8, gasolina

.'Av. Preféito VValdéll1ar Gruba; 3747 .;" Jaragua do S"lII:, Uno 89 preto 1,6R

Dakota pick-up 6cil. gas. 99 preto met.

Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco
Golf GL. 1.8, 4p, gasolina 95 preto met.

Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo met.

Omega GL 2.0 94 prata met

Vectra GLS ;2.0 94 bordo met.

Escort Xr3 94 vermelho
Kadett SL 1.8 93 prata met.

Escort GL, gas. 91 azul
GolCL 91 prata
Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco

Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1,6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco
Fusca 1300, gasolina 73 bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

370-9365.,- 9997-9122
Gol16V 4p
Corsa, v.e. te,
Rangerdiesel4x4 reduzida longaGolMI '

Corsa Sedan 1 6
Gol

' ,

Gol

Uno,aq"d.t
F·1000
Chevette DL
Uno

Corcel1l2p
0,10, diesel
Fusca

CF'350 (Toda 4000) Dieselorcei I
Fusca
C'10,diesel, reli uia

99
98
98
97
97
93
92
92
91
91
85
80
80
76
74
72
72.

R$13.500,00
R$ 9,500,00
R$ 28.000,00
R$ 9,600,00
R$12,500,00
R$ 7.200,00
R$ 6AOO,00
R$ 5,500,00.
R$ 26.000,00
R$ 4AOO,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

.4rduino
..__..Veiculos 371·4225
Corsa Wind, 4p
Uno Mille EP 4p
:Escort SW, 4p
/Palio;'2p
Mondeo CLX 16y,

01

00

98

98 Branco"

97 Azul

97

96 Prata
95

95

94

92

Pick-up Corsa, a.c., v.e.
Tipo 1�6, 4p
Kadett GL, 2p

. Uno Mille Eletrdnic,
/Pick:up Fiat LX

Monza Barcelona, 2p,d.h:, v.e. 92

Chevette DL, :1.6 ."
91

Ópala·ComodoroA.:)."A 90·

'Mon,�a SLE, 2'p 87

fusca 1300
.

76 Branco
"Demais modelos novos

e semlrioves, ..consulte-nos"

!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neuocros
neste espaço!

311-0802 311-8281

Audi A3 1.8T Tap/couro Branco 2001

Clio Sedan Top de Linha Vermelho 2001

Kangoo 1.6 completo _Cinza 2001

Parati 1.6 AR + DH(alcool) Branco 2000

Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000

Palio Weekend Top de linha Prata 2002

Siena ELX Top de Linha Branco 2001

Celta 2p pacote mais Branco 2003

S-10 cab.dupla compl, (D) Prata 2001

Corsa sedan Milenium Prata 2001

Uno Fire Bordo 2002

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

FltlllCllIA

'"Altlarildo
,.

. .

"U"'ÔMOVEIS
Corsa Millenium Prata 2001 R$ 16.300,00
Clio RT 5edan Prata 2001 R$ 24,500,00
Palio EX Preto 2001 R$ 16.800,00
Fiesta GL Cinza 2001 R$ 13.500,00

Corsa Wagon Verde 2000 R$ 15,800,00

5cenic RT Azul 2000 R$ 26,500,00

Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Gol 16v cornpl. Verde 1999 R$ 13.500,00

Marea ELX Cinza 1999 R$ 21,500,00
5-10 Deluxe 2.25 Vermelho 1997 R$ 17.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12,500,00
Monza Classic, 4p Prata 1991 R$ 7.800,00
GolCL Prata 1990 R$ 6.000,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00
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

Fonê/Fax: 370 ..2769
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 ..

'

Centenário

Escort, compl,
Verona GLX, 4p, d.h,
Uno IE
Gol1000
Monza GL compl.

'

Goll000
Monza 650

Vermelho
Prata

verde
Verde
Bordô
Vermelho.
Bordô

Fone/Fax:

275-7732
Celta 1,0 4p., 2003 okm, branco, limp.ydesernb. ar quente

Corsa'wlnd 1,0 2p., 98/99, vermelho, básico com dlr. hldr.

Corsa wind 1.0 Zp, 96/97, vermelho, ar quente, rodas de liga-leve
Corsa wind 1,0 2p" 95, branco, desembaçador, vidros verdes

Corsa sedan super 16v, 99/00, cinza, ar q. desernb. dir. hidr,

Gol special 1.0 ger.iii 4p., 2002, branco, básico

Palo classic 1,8 mi, 2001, prata, ar, dir. trio

Renault express furgão 1,6, 99/00, branca, ar quente
Vectra gls 2.2, 2000, cinza, ar dig., dir., trio, rodas, alarme

Cltrôen Xsara 1,6 16V,2001,azul,ar,dir"trio,rodas,couro,air bag.autorn.
Scenic RXE 1.6 16V,01/02,branca, ar, dir., trio, faróis, air bag duplo, rodas,

CD, cornp. de bordo

Golf GL 1,8, 95, preto, ar, dir., trio, rodas, alarme, CD

Corsa Super Wagon 1,0 16V, 00/01, prata,ar,dir.,vidr,jtrav.,rodas,bagag.
Clio RN 1,0, 00/01, azul, ar quente, limp.ydesernb. travas, air bag duplo

Clio RT 1,6 8V, 2000, prata, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD
Clio RT 1,0 16V, 2002, bege, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD

Jeep Troler T4 Snorkel, 02/03, amarelo, capota preta rígida

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ais Qualidade
Para o lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

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

85.000,00. Tratar: 319,0916
ou 9957-2309.

VENDE-5E'" 2 pis., 148m2, próx.
Pref. R$40.000,00. Tratar: 370-
7594.

PENHA - vende-se, na praia do

Quilombo, ej 3 qtos, sala, eoz.,
wc, garag., toda murada, à
200m da praia. R$ 42.000,00.
Tratar: 372-3157.

VENDE-SE-e/72m2, ejterreno
de 420m2, alv., no Ana Paula II.

R$58.000,00. Tratar: 273-
0530.

A DA FIGUEIRA -vende-se,
110m2, de madeira, R$
000,00. Ou troca-se por
cara. Tratar: 370-5637

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

AGUÁ ESQUERDO - vende
na Rua Tifa Martins, terreno
13, casa toda de laje. R$
000,00. Tratar: 276-0743.

VENDE-5E - casa alv., ej terreno
de 25x53(1325m2), situado a

Rua Walter Marquardt. Tratar
370-8097 ou 9104-5468 cj
Tina. Crecl 9839

.

PROCURA-SE - pj alugar,
bairros próx. ao centro. Até

R$200,00. Tratar: 9602-5148. VILA LALAU- vende-se, mista,
136m2. R$50.000,00. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

OPESSOA-vende-se, alv.,
2.500,00, aceita-se troca
carro. Tratar: 376-1701 ej

SÃO LUIS-vende-se, de alv., ej
180m2, cj 1 suíte, 2 qtos, copa,
coz., garg., piso na casa toda,
Ter. ej 550m2. R$ 55.000,00.
Tratar: 273-1752.

EGANTES - vende-se, na

ia praia, recém eonstr., cj
, Om2, de área constr. R$

VILA LALAU - vende-se, alv., cj
150m2, terreno ej 561m2 todo
murado, cj laje, 4 qtos, 2 banh.,

A

L
E
N

Prazer emH
atender bem.A

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

gar., lav., ehurrasq. E demais
dependo Documentos e

impostos em dia. Averbada.

Própria pj finan. Junto à Caixa
Económica ou saque de FGTS.
Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

BAEPENDI - vende-se, bom

acabam., 1 suíte, 2 qtos, Cal.
mob., e demais depend., lindo.
Aceita carro popular, Tratar:
373-9000 ou 9996-2266.

CENTRO - divide-se cj moças.
Tratar: 372-2718.

CENTRO-vende-se, apto no Ed.

Royal Barg, 3 dorm. sendo 1

suíte, sacada ej churr., coz.
mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50 meses

direto com proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950

CZERNIEWICZ - vende-se, no
Edifício D'ltália, 2j3 qtos,
ótimas cond., entro + pare.
Tratar: 9979-9970.

DIVIDE-SE - apto, em Jaraguá
Esquerdo. Tratar: 9994-4057.

ITAJUBA - vende-se, 350m da

praia, semi nova, toda mur., 1

qto, 1 banh., coz., gar. Pj 3
carros. R$ 23.000,00. Tratar:
371-6404 cj Gilberto.

PROCURA-5E- moças pj dividir
aluguel., próx. ao centro. Tratar:
9111-453.5.

PROCURA-SE - quitinete pj
alugar. Tratar: 372-3790.

í
PROCURA-SE - moças pj dividir
apto no centro. Tratar: 372- ,

1076.

PROC�RA-SE - pessoas pj
dividir apto no centro. Tratar:
275-2979.

. SCHROEDER - aluga-se, centro,
apto cj 3 suítes, dep.
empregada e eoz. mob. Tratar:
9133-3476

VENDE-5E - prédio ej 6 aptos. De
1 qto. Cada apto cj 38m2 de área
eonstr. Prédio em fase de

acabamento. R$75.000,00.
Tratar: 319-0916 ou 9957-2309.

CORREIO DO POVO 17

I. Casa de olv, com 1C6���OSm2 [Nove-com estilo Imoderno)- no lot. Campossampiero 1- R$
125.000,00

• Casa de alv. Com 167,002, estilo moderno- Vila

lenzi(frente a Academia Corpo e Mente) -R$
,

140,000,00
'

• Casa de clvencric corn 180,OOm2 - Rua Luis Bortolini

I518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
• Casa mista no Loteamento Firense com 80m2 - madeira
de lei- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00.
" Ou a vista R$ 27.500,00.

.

• Casa de alv. Semi-acabada- lote 207 - Ouro verde.

R$ 13.000,00 ( + 25 X 300,00).
• Casa de madeira - Lote de esquina(asfalto) Rua José

I
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22,000,00.
• Casa de alvenaria com 100,OOm2 - Rua João Carl�s

,
<

Stein, 1110- R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria 75,OOm2-0uro verde -Lote

,

243,R$ 30.000,00 + prestações.
• Sobrado de Alvenaria com 140,OOm2 , no

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

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

ILoteamento Firense I - Lote 52 - Rua Arthur Breithaupt.
R$ 45.000,00 + 50 x 300,00 '

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

I.
Lote na Rua Waldomiro Schmidt(Jguá

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

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO.

• Capmossampiero II • Firense I • Firense II
• Zonqneline • FLAMBOYANT - Cond.Fechodo

Empreendimentos Imobiliários Marcatto

Av. Mal. Dedoro, 1179

�371-1136

Apartamento � 2 Dormitórios (Sufle)·,Garagem· Sacada- Prédio novo com
piscina R$ 85.00D,OO
Apartamento - 3 Dor.mitórios (Suite} • Dep. Empregada· 2 Sacadas· 2

Garagens Privativas· Situado no Centro· Peninho do mar- ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo· Frente ao Mar· 3 Dormitórios (Suíte • Closet •

Hidromass8gem)- Finamente' Mobiliado· Linda vista. Panorâmlca de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180.000,OO
ZELlO BURATTO Rua 500 • n9 400 "' CRECI 296 ,\

47 998 -5920 - 47 67·199 "

' ,

R$ 10.000,00 R$ 110,00__
R$18.000,OO R$198,00_--I
R$ 30.000,00 R$ 330,00----i
R$ 40.000,00 R$ 440,00__
R$ 60.000/00 R$ 514,00__
R$ 100.000/00 R$ 857,00 ----i

INFORMAÇÕES:(47) 9981-3627
47 322-7701 C Paulo
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Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento Bellavist8,
Bairro Amizade

• Garagem para 2. carros;
• Salas de estar e janta(;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• De:spensa
• Lavanderia:
• Dep. De empregada;
• 8WC Serviço;
• Sala Inttrna;
• 1 Suite Simples;
• 1 Suite cf Closet;
.' 1 Sulte Mester cf Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
'

Massa corrida)

Projetos / Execução /
Admlnlstração

e Gerenciamento da obra

r'""':"'''�'''''''''�- "'''''-'']

i
" Escritório de Engenharia .,

, I

Tratar: 372-0805(manhã.)

VENDE-SE'-- rnad., 66m2, no Lot:

Firenzi, R: Arthur Breithaupt, 48.
R$ 18.500,00, aceita-se
veículo. Tratar: 273-0790 cl
Wanderlei.

CENTRO - vende-se, comi, cl
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950

VILA NOVA-vende-se, no Cond.
Jardim das Mercedes. R$
22.000,00 e assumir fncto.

CZERNIEWICZ - vende-se, de
300m2, cl casa em cima. Na rua

da SCAR. R$ 35.000,00. Tratar:

275-2165 cysímone e Ocimar

após as 18:30.

ESTRADA NOVA - vende-se,
todo murado. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0955 cl Adilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, cf 850m2, na R: Vitória
Pradi. R$25.000,00. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

Meyer, 15x30. R$ 4.500,00 ou

troco pI carro. Tratar: 273-

1343 cl Andréia.

Préf. José Bauer, ao lado da Recr.

Da Caixa Econômica. Tratar:

9134-7639. (particular).

VENDE·SE - de esquina, VILA LALAU-vende-se, próx. a
412m2, R$20.000,00. Aceíta: Dernlcar. cl 390m2• R$
se 50% e resto parco Tratar: 29.000,00. Tratar: 9131-6509
275-0468. cf Alicke.

VENDE·SE - terreno, na praia do

Erwino, 45m da praia, 300m2.
R$11.000,00.Tratar: 370-

0369 ou 9973-9292.

VENDE·SE - cl 578m2, cl 2

imóv., uma.casa cl 110m2, 3
qtos, sla, cOZ., gar., área servo

Lazer, bwc. E um galpão cl
estrut. metál. de 80m2.

R$48.000,00. Tratar: 429-

7591.

VENDE·SE - cl 420m2 na Rua

VILA LENZI - vende-se, cl
560m2• R$ 23.000,00, aceita
se carro. Tratar: 372-2903 ou

9997-2020.

VILA LENZI - vende-se, cl
540m2. R$ 23.000,00. Aceita
se carro. Tratar: 9997-2020

Creci 7402.

VILA RAU - ve nde-s e , cl
420m2, próx. da facul. R$
23.500,00. Tratar: 372-
2903 ou 9997"2020. Creci:

NOVA BRASILlA - vende-se, cl
496m2, totalmente plano, rua

alfaltada. Tratar: 275,,3070
Creci 8950

PENHA - vende-se, na praia do

Quilombo, terr. Murado e

aterrado, à 200m da praia.
R$22.00p,00. Tratar: 372-
3157.

VENDE·SE - no Lot. Casa Nova

II, 510m2, o melhor chão do

Iotearn., chão de esq., quitada,
pronto pI construir.

R$18�000,00, aceita-se carro

até R$10.000,00. Tratar: 273-
.

0454.
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7402

VILA RAU - vende-se, próx,
faculdade, 420m2, área plana .

R$ 23.500,00. Tratar: 9997-
2020 Creci 7402.

LOJA· ROYAL BARG - vende

se, ponto já formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte para Marechal.
Tratar: ,275-3070. Creci
8950

VENDE-SE de

VENDE-SE - de 329m2, c/ meia
água de 40m2. R$ 10.500,00
assumir 9x R$240,00, ou

13.500,00 quitada. Tratar:
376-3107.

VENDE-SE - próx. ao, mercado
Rau. R$15.000,00 ou troco por
carro de R$10.000,00 a

R$20.000,00. Tratar: 372-
0665.

VENDE-SE - próx. ao Posto,
Cidade. Tratar: 9101-4807.

VENDE-SE - próx. ao Wigando

loja
confecções, cf estoque e

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

(proprietário)

Caroguó
371�40:00

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

o melhor
'Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis
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Restaurante ePizzaria SantistaEmpréstimos 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: 370-6261 ou

9991-6366.

novos. R$ 500,00. Tratar 273·
5008.

GUITARRA - vende-se. R$
70,00. Tratar: 373-2504.

LULAR- - vende-se, Nokia,
20, TIM, em perfeito estado.
tar: 9975-0078.

ESTOQUE - vende-se, de bazar,
el ousi balcões. Tratar: 275-
2482(eoml) ou 372-0100.

GUITARRA - vende-se, Grover
Jackson, el estojo. R$ 800,00.
Tratar: 276-3456. Fone: 273-1313

LULAR - com pra-se, LG

nsation, usado. Tratar 370-. ESTUFA - vende-se, pI secar
60 ou 9125-3949. cogumelo, nova. R$ 600,00.

Tratar: 373-4581.

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

1481 ..

Rua MaxWilheln, 41 2 .. próx, Rádio Jara:guá

LULAR - vende-se, Nokia

25, ótimo estado. R$
0,00. Tratar: 9905-2102

FORNO ELÉTRICO - compra-se,
ou microondas, em bom estado.
Tratar: 371-0695.

9056.

IMPRESSORA - vende-se,
Lexmark V53. R$ ?OO,OO.
Tratar: 371-8684.

LANCHONETE - vende-se, cl
estoque, defronte ao

DETRAN. R: Emmerich

Ruysan, 96. Tratar no local

em hor. comI.

FREEZER vende-se,
Prosdócimo, horiz., 320L,
branco. R$500,OO. Tratar: 376-

IMPRESSORA - troca-se, HP

Deskjet 820CXI, por Epson

Rua Jé)sé Teodoro RilMJiro, 3195 .. Ilha da Figueira .. J
tofados velhos e ant., c/
arma. Tratar: 370-6110 cl
Ison após 14:00.

2506. LX300. Tratar: 370-1035. LAVA JATO - vende-se, profis.,
2200 libra. Portotécnica. Tratar
ao lado da Indumak na Ilha da

Figueira.
FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 el
Noeli.

JET-SKI - vende-se, Kawasaki,
modo SX 750 cll., 93/94, bom
estado. R$5.500,OO nego
Tratar: 041 442-2565(coml.),
041 472-3698(res.) ou 041
9118-9056.

I

LOJA - vende-se, no centro,
ponta de estoque, excel.

Negócio. Tratar: 275-3809(hor.
cornl.)

80 - vende-se, Fender pI
tudo. R$250,00. Tratar: 371-
84. GATA - vende-se, linda, gata

himalaia el 1 ano de idade.

Tratar: 372- 2231RSO DE INGLÊS - vende-se,
troca-se por celular TIM.
tar: 275-1816.

JET-SKI - vende-se, Yamaha,
modo VXR ssocu.. 94, orlg.,
impecável. R$ 6.500,00. Tratar:
041 442-2565(coml.), 041
472-3698(res.) ou 041 9118-

GUITARRA - vende-se,
Incore, modelo Lespaul.
R$ 350,00. Tratar: 371-

8684.

LOJA - vende-se, ponta de

estoque, excelente

localização. Tratar: 370-

-1657.(hor. comI.)

UIP. GINÀSTICA - vende-se
icleta ergom., esteira elétr.,

Promoções

Imperdíveis
Rua Cei. Praçóplo Gomes de Oliveira, � 140 - Centro - Jaraguâ do Sul

1657.(hor. comI.)

LOJA - vende-se, de calçados,
na Vila Lalau. Tratar: 371-7636.

VíDEO CASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças. R$ 200,00.
Tratar: 9979-1576.

MÁQUINA vende-se,
overloque, reta e debrunsera.
Tratar: 370-3561.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, Singer, cl gabinete,
elétr., ótimo estado. R$ 340,00.
Tratar: 9979-1576.

MÁQUINA - vende-se, overlock,
8.000 ptos, Fomax.

R$1.200,OO. Tratar: 371-

7571.

MESA - vende-se, de tênis de

mesa, autornát., semi-nova.

R$300,00. Tratar: 376-0409
ou 376-2820.

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até você. Tratar:

9979-0605.

PALMEIRA REAL - vende-se

mudas. R$ 0,15 a muda e R$
120,00 o milheiro. Tratar: 371-

1163 cl Alessandro.

PODDLE-vende-se, filhotes, micro
toy, vacinados e desvermlnados.
Tratar: 372-2231.

RELÓGIO CUCO - vende-se, em

perfeito estado' de
funcionamento. R$ 1.000,00.
Tratar: 9979-1437.

SALA COMERCIAL - aluga-se,
na entrada do bairro Centenário,
1 ª casa. Tratar: 370-3561

SOM - vende-se, CCE, 300wats,
cl 2 exs, CO, contr. remoto, semi
novo. R$160,OO. Tratar: .370-
7919 cl Vanessa(manhã).

MÓVEIS - família, procura
doador de móveis usados, pois
perdeu tudo. Tratar: 370-4445.

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

370-356L

OACINAMECÂNICA - vende-se,
cornpl., cl elevador e todas as

ferramentas, pronta pI
trabalhar. Tratar: 371-4284.

SOM - vende-se, Phillips,
800W, 3 cds, duplo deck

digital, radio Am e FM, entrada
pI áudio e vídeo, contr.

Remoto. R$ 360,00. Tratar:
373-2504

SKATE - vende-se. R$ 55,00.
Tratar: 373-4830-cl Jose.

TAPETE - vende-se, pI quarto
de bebê, ótimo estado. Tratar:

371-3459.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20 CORREIO DO POVO

empregos
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, overlock e

bainha, que resida nas prox., da
Vila Nova. Tratar: 370-7963.

FARMACÊUTICO - precisa-se.
Tratar: 273-5529.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em casa

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

'Seleção

PRECISA-SE - profissional
preferencialmente, da área da
saúde pI dividar sala comI.,
próx, a WEG II. Tratar: 370-1978

cl Inês.

SÓCIA - procura-se pi montar
pizzaria cl galeteria ou fabr. e

loja de salgadinhos. Tratar: 370-
4877 após 19:00 hrs.

CORRETOR DE IMÓVEIS - se

oferece para trabalhar em

imobiliária ou construtora,
possui CRECI e referências
.Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 cl Walter.

ENFERMEIRA - se oferece pI
trabalhar, particular, cl

II
Empresa procura profissionais e professores nas áreas !,

d Ad
j:..

e ...
' ministração, Jnfurmática e Secretariado, COlll I'.'experiência mínima e comprovada de 2 anos. J;

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge I.'. '.'Czerniewtez, ti" 665 (em frente ao Hospital Mat.
Jaraguá),de2·a6"�feiraemh()rári()c()mercial. "; ,

......................., ,,, _ .. � , .. '" -" .•"" 1 :

I
Cômoda rv!obisbal cJ sapateira

Peirão de colchões Ecoflex
.

Colchões a preço de Fábríca
Serão mais de 300 peças de colchões,

Todos os tamanhos e modelos

Enviar Curriculum para
vagapróg@uol.com.br

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi,

Experiência mínima de
umano

experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar
como chacreiro(mulher, esposo,
filho). Tratar: 047 438-9014.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como recepcionista, secretária
ou atendimento. Tratar: 376-
2357

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como colocador de piso e acabo
em geral. Tratar: 371-6708.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
como frentista, aux. prod.,
repositor, auxiliar de contab.
Tratar: 9903-.9383(recado).

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.
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INSCRIÇÕES
ABERTAS

senac

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
� EAD - Ensino a Distância; � Cursos in Company

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Técnicas de Nego,ciação - eH lShs
Período: 14 a 18/07/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,00 ou 1+ 1 R$68,00

Oratória II - CH 16hs
Período: 28/07 a 21/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22hlS. R$180,00 ou 1+ 1 R$9S,OO

Logística Básica - CH 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a sa). Horário: 19h às 22h. R$163,00

Vendas - o- 110hs
período: 29/07 a 02/12/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,00 ou 1+4 R$110,00

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Prática Cambial + Operação Câmbio - CH 100h
Período: a definir (2a e 4a). Horário: 19h às 22h.

Transporte e Despacho + Despacho Internacional - eH 100h
Período: a defenir (3a e sa). Horário: 19h às 22h .

Fone/Fax: 310-0251 �uo Adélio Fischer, 303
10 rog uodosu I@sc.senoc.br

Toda linha deMóveis
em 6x sljuros cf cheque

Guaramirim � Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
Massaranduba - Rua 11. de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, sl 02 - em frente ao BESC - Iel; 378-1975
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.�-------------------------------------

Unerj abre vagas, para
cursos de Excel avançado
e Matemática Financeira

uscando cada vez mais aperfeiçoar. e capacitar
profissionais .

de todas as áreas, a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul), oferece dois novos

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

uso da CalculadoraHP12C.
O primeiro, é voltado a todas as pessoas quem já possue Um bom

" domínio de programa Excel e que necessitammelhorar suas aptidões e

seuconhecimento emplanilhas eletrônica.
Já o curso de Matemática financeira, tem a finalidade de trabalhar e

aperfeiçoar o uso da calculadoraHP 12C. Administradores, acadêmicos
eprofissionais do ramo contábil são o público alvo destainiciativa.

a essa. ··········d··· .d '"0111 a e� $.

Informações: 275-8200 - Ramais 824918253

_ extensão@unerj.com.br-
UNERJ C' '.-I

-

d" r: t·
�

D I' .

�

c· ."�'
C..In>UnN..Oitótlo dO J."'O". do Sul

- ooruenaçao e c;X euSilo e 1\'€ açoes . omumtanas

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

rlovo uno da lua

-
-

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

17h 30 mín.

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275·000 I: pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

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

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

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

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa.você
liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quise
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! Bua GuilhermeW
ICelltro - Ial.�,.�., " ...

Texto: o« Jean B. S. Lucltt
CR1'r[ .5457

�

SINDROME

pré-menstrual
A Síndrome pré-menstrual, como é mais conhecida a TPM, atinge cerca

de 30% das mulheres em idade fértil. Dessas, cerca de 5% sofrem de

sintomas tão agudos que precisam se afastar do trabalho e, em casos

mais extremos, até mesmo do convívio social e dp meio familiar. Existem

reçistros de casos de crimes violentos e suicídios praticados por mulheres
sob o efeito da Síndrome. Ela surge cerca de 10 dias antes do período
mentrual e costuma desaparecer com a menstruação.
Existem diversos sintomas que surgem neste período, as mais comuns são:

.� CIRURGIÕeS
�&DENTISTAS

I

Causas
Acredita-se que a Síndrome pré-menstrual seja decorrente de

influências hormonais normais do ciclo menstrual no sistema
nervoso central. A falta de vitamina 86, cálcio ou zinco

também podem ser responsáveis pela TPM. Alguns estudos

mostram que fatores sociais e culturais também podem
provocar a Síndrome. Ela ocorre com mais frequência em

mulheres com histórico familiar de TPM ou de depressão pós
parto.

mento
Não há Um tratamento único para curar a Síndrome pré
menstruar. Existem tratamentos isolados ou associados para
atenuar os sintomas COmO a utilização de diuréticos, vitaminas
(principalmente 86 e E) e, em atguns casos especfficos, junto a

terapias, uti I lzarnos medicamentos antidepressivos e anslotíttcos.
Como esta síndrome está relacionada ao ciclo menstrual e

ovulação, multas mulheres podem se beneficiar com o uso de

arrtlconcepclonal oral, Inclusive de forma especifica para cada
caso individual de maneira contínua.
Em todos os casos, as pacientes devem ser avaliadas

individualmente, para então se definir a melhor conduta, para
melhorar a qualidade de vida da paciente.

Fone: (47) 372-2364 .

c,.m"'I: :1udiozDm@uol.mm,b,

Odontologia pre�ntlYa estétl.ca e r�uradora

Alfredo Guenther
(eRO 0300)

Fernado T. Q. Guenter
(C"O .l'52)

Guilherme Guenter
(cno J�7Br

TT
� iface c(ij0l7)('

.. Oistrl.buidora de Cósméticos:

'''r!l/H de- '}?<'6C1S' ....S'WUJ.II(J,'

Centro Auditivo
Audio «�,J�)) .Zoom
... Apor�ho$ Auditivos

... MiçrO'Conal c} Volume A"lomóliço
... Audiômeh'Q$ e ImpedQllçiômelro

... Moldt� e Pilha�
Medícamentos em geral

MJn/PlII.1ÇJo de fÓl'nllJlJJ médicJs
FiliOlerJpi(o$ ii

CosmêlkQsm.nipu/Jdos
Fone: 371-8298

RI/a 0.'10 Picol/i [/ O • Cenrro

Fone: 371�6110
9905-26.53

_, Cabine Aeú!I;c(I
.. Próle5cs I') Drenos

Av. Mal. Deodo(Q da Fonseca, 333
Fone: �71·0846· Fax: 275-1787
��m<M "f-1'Ji.!>ant>,>rrc,uol CIam 0'1 • 1iJr;1(J Já Ó:O '$(:,1
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I!I:CI:ITUÁI!19'
farmácia de ManillUlação

Sua
saúde
nOSS34}/

fórmula�� ..

a

de Sucesso

D. Deinoldo Dan, 263

Tel./rax: 27S--8764
www.receituflrio.com.bt·

Ortodonfia e

Ortopedia Facial

Q;)1e..P{Í!',Çê"uPKbirp.lIla
ISSE� e OU.mlOhrlflU'

Dr. Neto, JO$é A. Santos

TEl.37N>795
.opcLlNICi> mo �Ri>NéO
�Jr;8!:1>i�d., I')!) Sf>lft:t<, rol· 511· r"ill�({

{"\
.

.f:••� LABORAT6RIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLiNICAS.LTDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OséONV�NIOS

371-0882
RUa Dr.Wald()mito Mazu.rechén, 61· Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ÁBADO, 12 de julho de 2003 CORREIO DO POVO 23

troca-se por moto. Tratar:' 276-
1067 ou '9131-16;32 ,

.

PARATI-86, 1.6, alcool, vende- .

se ou troca-se por Titan.

R$3.800,00. Tratar: 472-1580,
ou 467-3111.

. COMPRO
CONSÓRCIOS

. VERONA-vende-se, 96, compl.,
4 p., 1.8, único dono. R$
9.500,00. Tratar: (47) 444-

5908 OU 9107-5908.TIPO,," vende-se, 4 p�,'prata, 95,
ótimo estado. Tratar: 370-7674
ou 9902-1636. DE CARROS E

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

PARATI - vende-se, 89, prata,
1.6, gas., c/ aro esp., ótimo

estado. Aceito carro ou moto no

negócio. R$5.800,00. Tratar:
376-2506.eículos TIPO - vende-se, 95, branco, t.s,

freio ABS, airbag, compl.,
R$9.500,00. Tratar: 371-

9052.

FUSCA - vende-se, 75.

R$1.800,00. Aceito Troca.
Tratar: 273-6242 ou ,9133-
9510.

PARATI- vende-se, ci. 94, 1.8,
gas., cinza met. R$ 4.000,00 +

13x R$ 382,00 ou R$
8.500,00 a vista. Tratar: 9977-
2378.

CO original, controle satélite de

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

UNO - vende-se, 95, 4 ptas, vlor
a combinar. Tratar: 370-

1657(hor. comi.)
MONZA - vende-se, verm., 85,
rodas esp., trio. Tratar: 9952-
9154.

GOl-vende-se, ano e modo 87,
motor AP 1.6, impecável.
R$4.8bo,00. Tratar: 429-

7591.
UNO - vende-se, 94, gas., verde,
2, p., único dono, 26.000km
origlnals. R$ 8.500,00. Tratar:
376-3386.

ARAVAN vende-se,
amodoro, 81. R$2.200,00.
ceita troca. Tratar: 273-6242

u 9133-9510.

JUMPER -r- vende-se, c/ 16

lugares, compl., c/ serviço.
Tratar; 371-0316 ou 9133-

5019.

MONZA - vende-se, 90, alcool,
troca-se por moto de menor

valor. Tratar: 376-2025.

SANTANA - vende-se, CO, 413,
c/ d.h., v.e., 86. R$4.200,00.
Aceito Troca. Tratar:273-6242
ou 9133-9510(hor. cornl.)

GOl-vende-se, GTS, 92, cornpl.
Troco por carro financiado.

Tratar: 371-7542 ou 9965-

5774.
PICK-UP - vende-se, 3100, 54, . UNO - vende-se, Smart, 4 p.,
à restaurar. R$5.000,od. 2001. Entr. 8.500,00 + 9x

Tratar: 371-9914. 433,00. Tratar: 9101-4807.
HEVETTE - vende-se, 85,
adas esp. 14", álcool.

$3.500,00. Aceito Troca.
ratar: 273-6242 ou 9133-

510(hor. cornl.)

VOYAGE-vende-se, 92, Gl, 1.8,
gas. Tratar 371-0695 -.

GOl-vende-se, special, verm.,
01/01, vidros verdes, som. R$
12.500,00. Tratar: 370-4810
a tarde.

PICK-UP - vende-se, 020,
gabine dupla, 92/92, comp!.
R$28.000,00, aceita-se carro

no negócio. Tratar: 370-4941
ou 370-2533 ..

HEVETTE - vende-se, Marajó,
8, prata. R$2.500,00. Tratar:
73-0779.

BUG -vende-se, way, 98. Tratar:
371-0695.GOL - vende-se, special,

branco, 01/01. R$ 12.000,00
aceito troca. Tratar: 370-4810
a tarde.

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

Fone: 370·2764
iCeI.: 9104-2070,/9957-6099:
i

������,,�(!r�,d�,_�:�!��
TIGRA - vende-se, prata, 98;
51.000km originais.
R$19.500,00. Tratar: 9973-
8955.

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

\

HEVETTE - vende-se, Marajó,
4, motor 93. R$ 1.800,00.

_ ratar: 9104-1962 c/ Rodrigo. GOL - vende-se, 92, 1.6, alcool.
Tratar: 370-2324.

ORSA - vende-se, wagon, 16v,
1, 23.000km comp. + a.c. R$
8.300,00. Tratar: 9953.5541
2:00 ou após 17 :30)

F-iOOO - vende-se, 94, dupla,
compl., R$ 30.000,00, aceito
veículo até 10.000,00. Tratar:
9973-9082.

GOL - vende-se, 1.8, 91, gas
em ótimo estado. R$ 6.500,00.
Tratar: 9123-1488.

PALIO .; .vende-se, EDX, 97:'
verrn., novinho. Tratar: 275-
2779 c/ Giovane.

r

ADETT - vende-se ou troca-se
ar carro de menor valor, GS,
ompl., 90. Tratar: 370-1906 ou

71-4916.

KOMBI - vande-se, pick-up,
gas., carroceria rnad., motor na
garantia, 92. Tratar: 370-
2324.

PAMPA - vende-se, 1.8 l, 93,
gas, R$ 7.500,00. Tratar 9953-

PREM1UM - 87/88, vende-se ou . 9966.

� .

ULTIMAS VAGAS"

CtR'UPO PRATA QUE VALE OURO
1° .fORTEIO DIA 18/07/2003
[".----.- -.:;

•. -.- ..• ----,•.•.•-.

, i

! CREDITO I PARCELAS I---._-.-....._.-•._- ..• --_•.•_ ... _-.-;._...._ .. _ .. - ....._ ...__•. ··-- ... _·-···_··--_· ...... ····_· ... 1

1 �.830,00 .: 281 ,§2 I

.J4.<1§LQQ_�.. �24.Jº. _�-I'9·190,90! 320,pO I

16.560,00 i' 337 09
". . , .

17.531 ,00 356,86
371.w8153Ligue já:

...................................................................................................i.

60 MESES

VOCÊ AINDA CONCORRE A UMA BARRA DE DURO DE 100G

Há 25 anos o seu consórcio.

Dispomos de créditos até RS 84.000100

.

I
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SOM l1IiI Fone: (47)
. 370-8622

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Slazer DLX Diesel
MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadetl1.8

00 Ranger 4p diesel 03
99 VersaiHes 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

Palio1.64p 97
01 Fiorino Furgão
99 99
98 Uno1.0,4p 96
89 Tempra4p 95

SestaGS 01
87 Peugeot 106 99
92 Audi A-31.8 98

pagerov6 95
Suzuki 1.0 2p 94

74 Jeep JPX Diesel 95
Mazda Cabo Dupl. 94

97 CS 400 II 82
95 Maverick 75
95 Ford "A" 29

Gol Turbo4p
GoI1.0, 16v, 4p
GoIMI,1.0
Gol CL, 1.6
GoI1.6CL 88
Gol CL 1.6
Santana GLS 2p
Voyage CL 1.6
89
Fusca 1300

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

vw 7-905 - vende-se, 88, cj
baú, branco. R$ 22.000,00
negociáveis, ou 16.000,00 +

fncto. Aceita-se carro no

L-200 - vende-se, cabine dupla, negócio. Tratar: 9973-9292 ou

95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00. 370-0369.
Aceita-se carro de menor valor no

negócio. Tratar: (47) 9102-0009
cj Santiago.

RENAULl -vende-se, 19, 98,4 p.,
compl. Tratar. 275-3809(hor.coml.). BIZ - vende-se, Honda, 02,

vermo Tratar: 9132-2852
finais de semana.

BIZ - vende-se, cj parto elétr.,
nova. R$ 3.250,00. Tratar:
9979-0605.

Tel: 371 ..1212 .

I
Cei: 9963 ..7641

Av. Pref. WaldemarGrubba, 2322 - Vila Lalau
CAMINHÃO 1113 - compra-se,
de preferência financiado. CB 500 - vende-se, 99, cj
Tratar: 372-0108. 9.000km. R$11.000,00.

Parceria. Quem ganha á vocél

( 371-1970) ( 371-7311)
Faça consórcio de Moto - Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado.

.

C 100 Biz KS a partir de

61'!�
Rua Fritz. Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

Tratar: 371-9616 cj Ilídio.

Dl 180 - vende-se, trilha,
87, freio a disco.

R$1.300,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 (hor. comI.)

APARELHO - vende-se, de

CD, pj carro, frente dest.,
JVC, 3 anos de uso. Tratar:

9952-9154.
-

Especializado em
estofamento
automobílístíro
em couro e

tecido

E-mail: estafariagaucha@netuno.com.br
www.embralntc.com.br/estotarlagaucha

acompanhantes
Travesti Parasatisfazes

YBR 125 Azul

CB-500 Prata

Sahara Roxa

NX-200 Verde

Otc Preta

Prata

TitanKS Vermelha

ti)
Títan« Verde

O Titan Cinza
«
ti) Titan Cinza
::::>

I

cf
""

I
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GAROTO DE PROGRAMA

r
Novo milênio ...

I Novas gatas no pedaço!!!

Jaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

CORREIO DO POVO 25

·diversos
.J

APARELHO GINÁSTICA - vende

se, AS Shaper. R$180,00.
Tratar: 376-0409 ou 376-
2820.

9117-1083 cj Wanderlei.

CACHORRO - vende-se, filhote
de PitbuJl cj Pedigree. Tratar:
373-4156 ou 9122-5901.

AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, ótimo estado. Tratar:
371-3549.

CACHORRO - vende-se, filhote
de 3 meses, mistura- de
Rottweiller cj Soxer. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.BALANÇA-vende-se, de 200kg,

nova. Tratar: 370-3561.

BANHEIRA DE BEBÊ - vende-se,
de pé cj trocador, cj 3 meses

de uso, semi-nova. Tratar: 274-

8620(a noite).

CACHORRO - vende-se, filhote
'de 9 meses, mistura de chow
chow cj Pastor Alemão. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

BINÓCULOS - vende-se, Nako,
50x101V. R$250,00. Tratar:

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher nº 1. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cj Noeli

ç0
ROmmanEI

Jóias folheadas

� melhor Seml"9'óia e 'Prata do mercado está

atendendo em 9'araguá do Sul e região.

�proveite a oportunidàde ligue:

(47) 3027-2412
'E marque uma visita.

CACHORRO - vende-se,
pintcher, adulta. R$40,00.
Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751.

CACHORRO - procura-se,
piquinês, adulta, fêmea. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - procura-se
Basset, pura, adulta pj doação.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751.

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

9993-1751 cj Noeli

CACHORRO - vende-se piquinês,
puro, filhote. Tratar: 373-3787

ou 9993-1751 cj Noeli

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tratar: 373-37137 ou

9993"1751 cj Noeli

CACHORRO - vende-se, filhotes
de podley micro-toy, vacinados
e desverminados. Tratar: 372-
2231 e 91231723.

CALCULAR - vende-se, HP12-C.
R$200,00. Tratar: 9952-9154.

CARRINHO - vende-se, de
cachorrão prensado. Tratar:
9117-1083.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
marca Galzerano, ótimo estado.

COMPRA - VENDA· TROCA .. FINAN.CIA .. CONSORCIO

W 370-5999

TABELA DE USADOS

C 100 BIS ES 01101 VERMELHA
C 100 BIS KS 01/01 PRETA
SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
CO 125 TITAN KS OKM AZUL
lNTRUDER 125 OKM� AZUL
CO 125 TITAN KS 01/01 AZUL
CO 125 TITAN KS OI/OI PRATA
..ÇO 125 TITAN KS 00/00 VERDE
YBR 125K 0l/02 PRATA
�NX4FALCON OI/OI PRATA
}[X4FALCON 00/00 PRATA
VIRAOO 250 96/96 BORDO
�VIRAOO 250 98/98 PRETA

C!fA
8
PEÇAS �. ACESSÓRIOS .. OFICINA.

ir 370-9995

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário A roso 65 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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CONSTRUÇ.40
DECOHAÇAo
ENGENII,AHIA

ARQUITETUIlA
SERVIÇOS

TOMASELLI MATERIAIS
,..,

'DECONSTRUÇAO
oferece qualidade e melhor atendimento

á 17 anos no mercado, a Tomaselli Materiais de

Construção, fundada em 11 de junho de 1986,
ocupa hoje, grande espaço entre as lojas do

seguimento; oferecendo sempre o que há de
melhor com o menor preço do mercado. Situada
em local privilegiado na Av. Prefelto Waldemar

Grubba, 1555, Vila Lalau, a Tomaselli dispõe
de uma linha completa de materiais de

construção, desde produtos básicos como:
.

.cimento, cal, tijolos, telhas, janelas, portas,
material elétrico e hidráulico, até toda linha
para acabamento como: pisos, metais, louças
sanitárias, tintas, ferragens, fechaduras entre

.

outros. Destacando que, a empresa garante a

qualidade de seus produtos, e mantém atenção
voltada totalmente às necessidades dos clientes.
Como prova disso a Tornaselli possui
credenciamento no cartão Construcar, além de
oferecer comodidade e segurança num

financiamento junto a Caixa Econômica

Federal, onde o cliente pode pagar suas

compras em até 60 meses com juros de 0,8% ao

mês, podendo concretizar sua obra comprando
tudo que necessita de uma só vez.

E corno atendimento é fundamental, a Tomaselll
preza pela. quallflcação de seus profissionais.
Todos participam de cursos e palestras para que
a loja possua uma equipe de profissionais
capacitada e preparada para melhor atender
sua clientela.

Ofertas em destaque

Válvula descarga basa- Doco R$ 38,90 à vista

Piso 36x36 antiderrapante - Duragres. R$ 9,50 o m2 à vista

I':��:��::�·I
I í

I
I I! I

I A�. Mal. _00'<1 da r_ca, 97, I
I Ed. Dlun••, "''''.Ioja· Jar'IICuá do Sul i

l�.?��� .... �.� ... ��!�!�.�.�1

FLDRADA
f14Jtáiltit e 1nteU(J.uit

Vllf'iedIIIfe dé plantus • Viilálls.

�DOMINIUM�
JNFCRj�,<lo"'Ir;"

ASS'! st êncta récní ca
Computàdores
Impressoras .

Monitores
Períférí cos
suporte de redes
Instalação

João J. Ayroso, 11210 • SL 3. ,.
Centro . Jara.guá do Sul

15 anos de
experiência

8" (47) 275-0393

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzl Bairro
Chico oe Paula· Jaraguá do Sul

370-0800
A.v. WaldemarGrubbar 1555
Vila Lalall .� Jaragllã dó SIII

arquitetura
li: Fritz Hosse, 135· Centro

sopretto@Z<lz,com.br� Fo,"", 371.4006

• Rua tampô Alegre, 196-Uha da f'Jgueira

···4�;;��;�kz·····l
! MÓV.EIS E OE;CORAÇÓES L..TOA. j

373-0490
www.harmoníamrrveís.com.hr
J{od. BR-280, 12.750- kmS6

�""� .. ,�" .... ""nn,,,,,,,,,,,, ,., " .• "" .. """.""",,.,, •.• ·,"n'.'�"····
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9991-6734.TELEVISOR - vende-se, Semp,
20", colorida, sem controle. R$
150,00. Tratar: 371-2545. VíDEOCASSETE - vende-se,

Sharp, 4 cabeças. R$ 200,00.
Tratar: 9979-:1,.576.TRAVA CARNEIRO - vende-se,

trava de freio(sistema anti-furto
pI automóv.), nova, instalada.
Tratar: 429-7591.

VíDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeça, seminovo.
Tratar: 275-3122.

TROCA-SE - decodificador

Philips e antena Sky cl nota e

roçadeira LN300 Trapp elétr.,
por violino em bom estado e

arco. Tratar: 9975-8433.

VíDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 10 fitas oríg,
Tratar: 9117-1083.

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, cl 2 controles, 20jogos, 1
memory card VMU + 1 rambol Pac.

R$ 450,00. Tratar: 376-2206.

VENDE-SE - eqpto de moto pI
trilha, colete, bota, calça, luva etc.
R$ 500,00. Tratar: 373-4581.

VENDE-SE - inst. de mercearia.
Valor a combinar. Aceito carro

no negócio. Tratar: 9121-3921.

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

VENDE-SE - ins.t. de mini
mercado pI retirar do local.
Tratar: 9121-3921.'

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cl 10 cds, 2

controles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar:
376-2206.

VENDE-SE - lacres de lata de
alum. Tratar: 274-8620.

VIDEO GAME - vende-se, play
station, 2 contr. E 1

analógico, 2 memóri card, 10
CDs. R$ 300,00. Tratar:

VíDEO LOCADORA - vende-se,
R. M!l Humbelina Da Silva.
R$22.000,00. Tratar: 371-
2525 ou 275-0945.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
vtOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS-EM GERAL.

• PLAY$TATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OAEAMCAST
* N INTENOO 64
* GAME BOY COLaR
• GAME. BOY AOVANce
• NINTENOO GAME CUS!, hQ(ariode alendimelllo; segundal segundadaS 1� ái22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087. Barra· Jaraguá do Sul· E·mail lanetagame@ib&stcom.br

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela' manhã coloque '12 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 '/2 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com '12 copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece D.M.S.D.

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '12 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 '/2 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com '12 copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece I.D.S.

ALUGUE-I. DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 12 Distrito deJaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar

EDITAL Nº 24.316
GILBERTO DA CUNHA E DEBORA SIMONE SILVA FIDELIS

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural 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
Fidelis e Mara Regina Silva Fidelis

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa
e emcartõrlc, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

CHÁCARAS - RIO MOLHA

A 5km do centro, acesso todo asfaltada. Vendo uma linda chácara
com toda infra-estrutura, casa com suíte Jr., 1 quarto, wc social,
sala, cozinha, com aquecimento alenha, linha telefónica, área de
festas com garagem e escritório. Galpão cl quitinete, canil,
nascentes, lagoa, arroio, trilhas, árvores nativas e frutíferas.
Entrada privativa especial para moradias. Ligar somente
interessados. R$ 185.000,00. Aceito proposta para pagamento
a vista. Tratar: (47) 370-8563.

.

Vendo chácara de 20.000m2 pronta para construir somente
moradia. Aceito carro como parte pagamento e proposta a vista.

R$ 55.000,00. Tratar: (47) 370-8561.

* * * BARBADA * * * Vendo chácara área de 80.000m2 com

pastagem, nascente, riacho e rancho averbado, com escritura,
registro de imóveis e e todas as negativas, somente até 201071
02. R$ 55.000,00 a vista. Aceito carro no negócio. Tratar: (48)
9973-0064.

Vendo terreno de 10.000m2 com pequena meia água. R$
17.000,00 a vista. Aceito contraproposta. Tratar: 370-8563.

SÁBADO, 12 de julho de 2003

E,DITAIL,
PATRICIA TAVARES DA CUNHA\ M'ELlt;O:, Tabelia
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se-acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ADILSON INACIO PAULO - R 913 NR 87 - NESTA;
ADRIANO JOSE NOGUEIRA - RUAADOLF PUTTJER 86 - NESTA;
AGUAJA DISTRIB.DE AGUAMINERAL LTOA - RUA REINOLDO RAU 708- NESTA;
ALBERI TOBRIAS-AV PREFEITOWALOEMAR GRUBBA4100- NESTA;
ALEXANDRA MARIA VIEIRA- RUA GOlAS, 224- NESTA;
ALTAIRZANCHIN-JOAO M DA SILVA-NESTA;
ANA TEREZINHA CORREIA - RUA IRMAO LEANDRO BAKMANN 170- NESTA;
ANA TEREZINHA CORREIA - RUA IRMAO LEANORO BAKMANN 170 - NESTA;
ANGELA MARIA TRISOTTO - RUA RlJDOLFO HUFENUESSlER. 40 - NESTA;
ARNO HENSCHEL jfRAUDI PENSKY HENSCHEL - R JOAO PICOLU 165 APTO 305 - NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOS LTOA ME- RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1461- NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOS LTOA ME- R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1461-NESTA;
BLUMENQUADROS GRAV EST LTOA ME - RUA SERGIO SABEL 65 APTO 5 - NESTA;
C EM PAP. E GRAF. RAPIDA LTOA- R. MARL FLORIANO PEIXOTO.632- NESTA;
C M FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - RUA BERNARDO DORNBUSCH,540 - NESTA;
CARLOS EDUARDO MENDONSA DE VARGAS - RUA HERMANN PURNHAGEN, 77 -NESTA;
CATIA MARIA BISEWSKI HOEFT - RUA PRES.EPITACIO PESSOA- NESTA;
CLAUDINEIA DINIZ MARnNS - R WALDEMAR RAU AP LADO DO 600 - NESTA;
CLAUDIOCESAR-RUAVIDALRAMOS 796-NESTA;
COM DE GESSOS JARAGUA LTOA·ME - R MARINA FRUTUOSO 180 SALA 02 - NESTA;
CONFECCOES FAEDO LTOA ME - RUA DR LAURO MULLER 163 -.NESTA;
CRISTIAN LESCOWICZ - RUA BERNARDO DORNBUSCH 590 APTO 101- NESTA;
-CRISTIANO NURINBERG - AVENIDA PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1311 A - NESTA;
CRISTIANO ROBERTO SCHMIDT ME - RUA JOAO MARCATTO 40- NESTA;
DI COLORE INDUSTRIA ECOMNERCIO C L ME- RUA VINTE E CINCO DEJULHO 577 -.NESTA;
DIEGO BERTOLrnl DA ROCHA - RUA LEOPOLDO JANSSEN 305 APTO 301- NESTA;
DISTRIBUIDORA ALIMENTOS WESSLER - R CARLOS FREDERICO RAMTHUN 19255 - NESTA;
ELlS KATIA KANIS MARTINS - R BERll-IAWEEGE S/NR - NESTA;
-ELlZABETE RONCHI-AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
ERICO PEREIRA- R LlNO PIAZERAS/NR FUNDOS STO ANTONIO - NESTA;
EUROM INDUSTRIA E COMERCIO LTOA- LUIS BERTOLlNE,219- NESTA;
FARMACIA ANA PAULA LTOA- RUA JOSE NARLOCH 1130 - NESTA;
FRANCISCO JOSE DE SOUZA - RUA A LOTEAMENTO SOUZA 290 - NESTA;
GILMAR ANTONIO MENER LTOA- RUAWALTER MARQUAROT 818 CENTRO - NESTA;
HECTOR OSVALDO PONCE - JOAO BERTOLl 297:_ NESTA;
HOTPOINT LANCHES LTDA- RUA JOSE TEOOORO RIBEIRO 281- NESTA;
IMPORTWAY COM IMP LTOA ME 042- PCAANGELO PIAZERA SN - NESTA;
IND COM ARTIGOS SORVETES LTOA-R 307 NR 64-NESTA;
INDL GRIZOTTI LTOA - RUAWALTER MARQUARDT 623 SALA 4 - NESTA;
INDUSTRIA DE MOVEISWEMA LTOA - RUA DA SAUDE 220 - CORUPÃ;
INDUSTRIA E COMERCIO TECPAN LTOA -R ALMA V BAGGENTOSS 170 BLOCO D - NESTA;
INTERSYS INFORMATICA LTOA-AV MAL DEODORO 429 SL 108/109- NESTA;
IRACI STENGER OLDENBURG -BERll-IAWEEGE S/N - NESTA;
JAIR MACHADO - RUA: LEOPOLDO MALHEIRO,15 - NESTA;
JAQUELlNE MEURA- RUA VERGILlO MORETTI,85- NESTA;
JOAO BENITE RODRIGUES - AV PREFEITO WALOEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
JOLVANI BUENO - RUA JOSE T.RIBEIRO 1256 - NESTA;

.

JOMETAL DISTR.AL.FERO CHAPAS AC LTO - RUAALBINA KOGUS PIAZERA S/NR - NESTA;
JORGE DEPA - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100:' NESTA;
JOSE DARCI FOGACA - R CLARA S VERBINI16 - NESTA;
KLEBER RODRIGUES SILVAALVES- RUAGUILHERME CRISTIANO WACKERHAGEN 624- NESTA;
LlNDOMAR BARBOSA-AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
LOURDES 10RK - RUA 25 DE JULHO 1644 VILA NOVA - NESTA;
LUANA SELHORST - RUA CEL PROC. G. OE OliVEIRA, 1473 BL - NESTA;
LUIS CLAUDIO ANTUNES - RUA VITOR ROSEMBERG, S/N - NESTA;
LUIZ ZONTA - R ANGELO RUBINI1197 - NESTA;
LUZIA WILBERT - RUA WALDOMIRO MAZURECHEN 55 AP 2 - NESTA;
MARCIA CORREIA -RUA 1121 LOTEAMENTO JARAGUA - NESTA;
MARIA SALOME MEIRA CORREA- R GUILHERME SCHMIDT 100 CHICO OE PAULA- NESTA;
MARINEUSA NILZEN DE OLlVEIRA- RUAWALDEMAR RAU 2800- NESTA;
MARLlZE KLUG-ALWIN OTTO, LOTE 34 - NESTA;
NAGORO SERVlCOS DE CONTABIUDADE LTOA-ROO BR 280 KM 69 S/NAGUAVERD- NESTA;
NASPACK COM. REPRES LTOA - R JOAO JANUARIO AYROSO. 2700 - NESTA;
NORMA STUY - ESTRADA GARIBALDI S/NR PROX IGREJA STO - NESTA;
ODILON AMARAL MARTINS - RUA EXP CABO HARRY HADLlCH 358 - NESTA;
OSVALDO CRISTIANO DE MORAIS - RUA RAUL BILCK 531- NESTA;
RAFAEL ROSSKAMP - ESTRADA RIO DA LUZ 11- NESTA;
RCD REPRESENTACOES COMERCIAIS LTOA- R GUILHERME CRISTIANO WACKERHAGEN 641

-NESTA;
RITA DE CASSIA PELLlS - RUA CEL PROCOPIO GOMES 1149 APTO 48 - NESTA;
ROBERTO BENTO - RUA JOSETEODORO RIBEIRO, 4370 - NESTA;
-ROSALlA RAHN WUDTKE - RUA GUNll-IER WILLE S/N - NESTA;
RUDIMAR DE ALMEIDA - RUA GUSTAVO LESSMANN 360 - NESTA;
RUI ROGERIO MULLER - EXP JOSE RIBEIRO 79 - NESTA;
SALLO COMERCIO DE CONFECCOES LTOA - RUA URUGUAIANA 2599 - NESTA;
SERGIO PAULO ALVES - EDWARD KRISCH 135 - NESTA;
SOFT FLEX INFORMATICA LTOA - RUA AMAZONAS 456 - NESTA;
SOFT FLEX INFORMATICA LTOA- RUA AMAZONAS 456 - NESTA;
TISSI COM E INSTALACOES MATERIAL ELETR -RUA PAULO VOLTOLlNI S/NR�NESTA;
USICOMP INDUSTRIAL LTOA - RUA ALWA VOGT BAGGENSAOSS 170 - NESTA;
V G IND DE ESQUADRIAS LTOA -RBERNARDO DORNBUSCH 365 - NESTA;
VANESSA KARLA SCHMITZ - JOSE ll-IEODORO RIBEIRO 1365 APTO 05 - NESTA;
VERAMARIA LEITIS OA SILVA MATTOS - RUA OSWALDO GLATZ, S/N -'NESTA;
W.J.MARCENARIALTDA-BR 280N 7403-NESTA;
XANG REFEICOES RAPIDAS LTOA-AV GETULIO VARGAS 268 SALA 206- NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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História do FdK
o Fusca é o carro popular mais conhecido no mundo. Praticamente todos têm alguma relação
com ele, por mais remota que seja. Seus mais variados estilos e anos desfilam por aí com porte
de carro novo: Mesmo sendo muito antigo, o que conta invariavelmente é seu valor sentimental.
Durante a década de 30, o Engenheiro Ferdinand Porsche, idealizou a criação de um carro

popular. Porém, em 1933, quando o Partido Nazista chegou ao poder, tal idéia encantou o seu

chefe, Adolph Hitler, que tinha traçado como uma de suas metas a motorização de toda a

população alemã, e instituiu parâmetros para fabricação de um carro popular que fosse capaz
de trafegar continuamente a 100 km/h, transportar quatro pessoas e suas malas e custar no

máximo 1.000 marcos imperiais. A convite do governo alemão, Porsche deu inicio ao projeto.
Ao final de um período de 10 meses, entregou os primeiros protótipos Volkswagen, os VW-3.
Os primeiros testes realizados foram em 1935 é 1936, ainda que de forma bastante artesanal.
M as no ano de 1937, é criada uma empresa estatal para a fabricação dos automóveis
desenvolvidos por Porsche, 'cujo capital inicial foi proveniente do Sindicato Trabalhista Alemão
e de um de seus departamentos, a Kdf - I<raft durch Freude (Força pela Alegria), o que

originou o nome original do fusca, o I<dF-Wagen.
Inicia-se então a 2a Guerra Mundial e com ela a substituição da fabricação dos KdF-Wagen por
veículos militares. Os mais conhecidos são o jipe I<übelwagen, que teve uma produção de cerca

de 55 mil unidades e o anfíbio Schiwimmwagen, que era usado na água.
Depois da guerra, a fábrica de Wolfsburg ficou praticamente destruída, passando a ser de
domínio inglês. Nesse momento os ingleses assumiam papel importante na história do fusca. O

major Ivan Hirst foi responsável pela retomada da produção dos primeiros exemplares no

período pós-guerra. E daí em diante o carro retomava seu papel desenvolvimentista. Mas sem

atinqir grandes proporções a fábrica voltava às mão do governo alemão, quando foram

projetadas diversas mudanças no carro. Assim o fusca ganhava ares de automóvel de grande
produção, e em 1948 já eram produzidos 25 mil unidades. A alemanha deve boa parte de sua

recuperação econômica à Volkswagen. Esta, além de ter sido um dos maiores empregadores .'

após a guerra, também foi responsável pela entrada de divisas no país como o maior exportador
de veículos da época. Desde então o fusca s� espalhou em mais de 150 países, nos quatro cantos
do planeta.

'
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ICOMEMORAÇÃO: CLIENTES DO BRASil VEM CONHECER DE PERTO PRODUÇÃO DE MOTOBOMBAS

PREFEITURA MUNICIPAL I

DE JARAGUÁ DO SULTrês dias de visitas,
confraternização na

cursos e

Famac SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HABITAÇÃO

SCHROEDER - Desde

quinta-feira cerca de 40 cli
entes e colaboradores da
Famac motobombas par
ticiparam de uma progra
mação desenvolvida pela
diretoria para mostrar os

trabalhos realizados pela
empresa e a sua linha de

produção. Os convidados
. ficaram hospedados no

hotel Estância Ribeirão
Grandeonde participaram
de palestras e atividades de
lazer e demonstração prá
tica das motobombas, e

dos lançamentos, utilizan
do os lagos do hotel. Já na
fábrica os clientes conhe
ceram de perto a monta

gem do produto, que re

passam ao consumidor fi
nal. Joantan Marcos Caval
cante, é gerente de �endas
de uma loja de materiais de

construção em Manaus.
Convidado pela Famac,
veio gostou do que viu na

linha -de produção."Achei
interessante o convite por
que é uma forma de saber
de que maneira é confec
cionado o produto que
vendemos. Isso dá mais

confiança na hora de ne

gociar com o consumi-

Na visitação os clientes

participaram ainda de um

curso de capacitação."
Queremos formar melhor
os clientes com informa
ções e técnicas, evitando
assim problemas no cam

po, ou relacionados ao fun
cionamento das bombas",
finaliza o ge.rente. Para o

encerramento foi realizado
um coquetel na noite de

ontem, e hoje um almoço
de confraternização.
(CELlCE GIRARDI)

Jaraguá do Sul, 11 de julho de 2003.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul ,
'solicita o comparecimento do Sr. GILSO�
LORENO BARDIM, no prazo de 15/07/\,
2003 a 29/07/2003, na Divisão de

Habitação, para tratar de assunto referente!
a financiamento de imóvel.

Na lrnposslbitidade do -comparecimento,
entrar em contato através do telefone 3n

8097.

Cesar Junkes

Clientes visitaram a linha de produção da empresa

dor", diz.
A opinião de Joantan é

confirmada por Fernando
José dAlmeida, proprietá
rio de uma loja de depar
tamentos, também de
Manaus. Fernando preten
de inserir os produtos da
Famac. ''Vendo de tudo na

minha loja, mas não tinha
os' produtos da Famac.
Gostei da visita e me sinto

'seguro agora para colocar
as motobombas desta em

presa para comercializar.

Quando a gente conhece a

procedência e vê que é um

trabalho sério, fica mais fá
cil de trabalhar", destaca.

. A idéia desta confrater

nização é mostrar o poten
cial de produção. "O cli
ente precisa ter confiança,

saber da capacidade e dos
recursos da empresa.
Estamos querendo mos-:

trar também, que a gerên
cia �stá mudando para
melhor, com uma admi

nistração mais moderna e

mais ousada",' destaca
Jackson Lenzi, gerente ge
ral da Famac.

Nas comemorações de
50 anos da empresa, está
sendo lançada a nova linha
de multiestágio com mui

to mais capacidade e utili
zadas em lavouras exten

sas e prédio mais altos,
além de movimentação de

águas em indústrias." Que
remos ter uma cobertura

completa no nosso ramo,
atendendo a todas as ne

cessidades", explica Lenzi.

INSPEÇIO VEICUlllB GBIITUíTj

- Freios
- Filtros e óleos lubrificantes
- Suspenção e amortecedores
- Teste de Qualidade do combustível
·pneus
- Escapamentos

Local: Posto Mime (prox. Kohlbach)
A Kikar e o posto mime.vão revisar seu carro gratuitamenle!
E enquanto espera, você poderá saborear muito quentãO,
pipoca, pinhão e ainda concorrer a vários prêmios!!!

Reinicia o Projeto Turismo nas Escolas
GUARAMIRIM - Estu

dantes de 28 escolas de
Guaramirim participam. de
mais uma etapa do projeto
turismo nas escolas. Estão
sendo contempladas as ter

ceiras séries de 22 escolas

municipais, e as sextas séries
de cinco escolas estaduais e

uma prticular. As atividades
são desenvolvidas entre os

meses de junho e setembro
deste ano.

O objetivo do projeto,

que iniciou ano passado, se
gundo a responsável pelo
setor de trismo da prefeitu
ra, Elvira Maria Radwanski,
é desenvolver nos estudan
tes uma consciência sobre a

importância do turismo
como atividade econômica
e social. "O projeto possui
várias etapas, entre elas, a

realização de um concurso

para escolha de um slogan
.

que caracterize o turismo do

município, visistas a pontos

turísticos, concursos de tea
tro e exposição de traba

lhos", conta Elvira.
O projeto intitulado

"Embarque nessa" foi ide
alizado pelo Governo Fe

deral e é desenvolvido
numa parceria entre

.Embrarur, Santur, Secreta
ria de Desenvolvimento
Econômico na divisão de
Turismo da Prefeitura e a

Secretaria Municipal de
Educação.
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SAÚDE: ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA ENCERRA COM A APRESENTAÇÃO DA JORNADANORTE CATARINENSE DE PEDIATRIA

aúde Pública Bucal foi tema forte de encontro
I ]ARA,GuA DO SUL - o

ITO entro Empresarial de
araguá do Sul, - Cejas,
ediou nos dias 10 e 11 de

lho o 4° Encontro Sul

rasileiro de Odontope
iatria, promovido pela
ssociação Brasileira de

IO� dontologia (A�O!, cerca

I e 200 acadêm ico s e

)7/, dontólogos do Sul do

dei rasil participaram do

ntel entoo

Além das palestras;-30
t

i ainéis foram expostos

10'1' amrelatos de casos,levan
n

mento de casuísticas, rné-

J
adas de diagnóstico, resul-
dos obtidos com esque
as terapêuticos e educa-

ção e experiências em saú

de pública.
Um dos palestrantes

encontro Odontopediatria,
.

foi o professor Célio

Percinoto, que apresentou
dois trabalhos na 81 a Ses

são Geral da Associação
Internacional de Pesquisas
"Odontológicas, que acon

teceu em Gotemburgo, na
Suécia, nos dias 28 e 29 de

junho. O coordenador do

evento e diretor científico
da ABO jaraguaense, Luiz
Fernando Medeiros, que
também estará participan
do de um outro evento

mundial sobre odon

tologia, ministrando curso

I efiI§i 91 iI! II00l1l\
�.

nacionais e i1nportados
, elevendas: (47) 372·2280 ou 9112-6117

Ernaí]: bia:$@terra;com.br

PAZ

A Diretoria da Associação
Nacional dos Veteranos da FEB
- Seção de Jaraguá do Sul,
convida' a todos os associados

Veteranos, viuvas de

Veteranos, filhos, filhas, netos
e netas de vetemos da FEB, a
participarem dos seguintes

eventos, a seguir relacionados: ,_

DESFILE DIA 25 de julho, aniversário de Jaraguá
dOSul, com concentração às 14:30 horas em frente

a� Supermercado Breithaupt da rua Reinaldo Rau.
Nao esquecer das camisetas com símbolo da FEB'
VIAGEM' A BLUMENAU, para participar do x�

ENCONTRO NACIONAL DOS VETERANOS DA FEB - dias

��8 e 20 de agosto. Haverá ônibus à disposição.
. usto da inscrição: R$ 30,00. Maiores informações

com:

ANSELMO BERTOLDI- tel, 370·1286

CON
ANTONIO E�CKERT - tel, 370-2294 e 9973-8933
RRMAR ATE DIA 15 de julho, nos telefones acima.

Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2003.

.

Vet. ANSELMO BERTOLDI

PRESIDENTE

Um dos principais assuntos foi a saúde pública

de quatro horas no 30 Con

gresso Mundial de Odon

tologia e uma conferência

,no 30 Congresso Mundial

de Experiências da Odon

tologia na Saúde Pública,
eventos que acontecem nos

dias 23 a 26 de julho em

Londrina, no PR.

Medeiros irá apresentar
o projeto iniciado por ele

em 1994, na área da saúde

pública bucal, assistindo to
das as crianças de zero a três

anos dos centros municipais
de educação infantil do mu
nicípio. ''A incidência de cá�
ries em crianças de zero a

foi de R$ 11.275 reais que

já foi depositado em uma

conta destinada a arrecada

ção dos recursos. O goyer�
no estadual contribuiu no

ano passado enviando al

guns equipamentos para a

entidade.

Um dos problemas que
o hospital tem passado, se
gund� Denise, é uma dívi

da corri-a Celesc, no valor

de R$ 120 mil. O prefeito
Mario Peixer, está'tentando
resolver este impasse. "A
prefeitura também tem

uma dívida antiga, e quere
mos ver de que forma po
demos acabar com essa dí

vida, juntamente com a do
Santo Antônio", explica.
Além da dívida com a

Celesc, o hospital' tem men

salmente pago/uma dívida

an9ga, do INSS. ''A reten

ção mensal é R$ 12,5 mil.

Quando os recursos do Sis-

-remaÚnico de Saúde, (SUS)
são enviados o governo es

tadual fica com R$ 12,5 mil
a título de parcelamento da

três anos era multo grande.
Há sete anos atrás, Jaraguá
do Sul tinha em média 20%
de crianças com cáries. A

média nacional é de 50% O

íridice baixo não significa
que não é preciso fazer

nada", relata. Esse projeto
acabou envolvendo os fun

cionários que também par

ticiparam cuidando das cri

anças e repassando para os

pais."Atualmente eu não es

tau na execução' do proje
to, mas·acompanho e auxi

lio os outros dois odon
topediatras que estão cui-

xdando das crianças. Os re

sultados mostram hoje que
em Jaraguá do Sul, das cri
anças de zero a um ano, a

incidência de cáries é nula.

.

Crianças de um a dois anos,
caiu de quatro' para dois

por cento e de dois a três

anos a incidência que era de

20% apresentou melhor

resultado, reduzindo para
4%",-destaca.

O encerramento do

evento, ontem a noite cul- .

minou com o início daJor
nada Norte Catarinense de

Pediatria; que se estende até

hoje. Na palestra final, o

odontopediatra e professor
da Universidade Estadual

de Londrina Luiz Walter

falou sobre "a boca do re

cém nascido" e o "papel do
pediatra em relação' ao ci

dadão do terceiro milênio",
voltado aos profissionais da
medicina. (CELlCE GIRARDI)

Atividades objetivam angariar fundos ao hospital

Cesar Junkes

Denise: "o apoio da comunidade é imprescindível"

sor, geladeira, microondas
entre outros. Além disso

um "Livro Ouro" fará

corrente de arrecadação, até ,

o dia 22 de novembro,
quando a campanha encer

ra com o sorteio da rifa e

o lançamento de um livro

relatando a história do tra

dicional HMSA e encerra

de fato com o Baile Co
memorativo dos 50 Anos

do hospital, no �arque de

Exposições de Guarami
rim. (CGl

GUARAMIRIM - A co

missão pró 50 anos do

hospital Santo Antônio, em
Guaramirim, está realizan

do uma programação de

eventos que visam angariar
fundos para a entidade. Os

recursos são ,para constru

ção do centro cirúrgico do

hospital, que é a priorida
de, além da compra de uma

ambulância, construção de

um quarto para os moto

ristas, lavanderia e amplia
ção do Pronto Socorro. O

hospital necessita de pelo
menos R$ 120 mil para ini
ciar ã obra de 243 rrr',

A diretora técnica do

Santo Antônio Denise
Malmann Vagnier precisa
da ajuda da comunidade

para atingir as metas esti- .

puladas. "O bingo realiza

do em junho já foi um su

cesso, esperamos continu
ar recebendo o apoio das

pessoas para conseguir
nossos objetivos".

O lucro do café bingo,
realizado no último dia 28�

dívida que se estende até de

zembro de 2004. Acaba

mos temos esta defasagem
mas que pelo menos ano

que vem estará quitada", es
clarece Denise.

Para contribuir para a

arrecadação, a Associação
Comercial e Industrial e

Agrícola do município lan
çou no fim de junho a Rifa

do Hospital. São 15 mil

bilhetes inicialmente, e o

sorteio dos 10 prêmios
que incluem moto, televi-
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IENCOMENDA: HAVIA QUATRO SERRAS E DUAS CHAVES DE ALGEMA ESCONDIDAS DENTRO DE CHINELOS
,

.

Agentes prisionais
fuga dea

]ARAGuA DO SUL -

Agentes prisionais encon

traram quatro serras e duas
chaves de algemas dentro
de um par de chinelos
nov� que estava dentro de
um malote destinado para
o detento José Valdir

Galewiski, 29 anos. A en

comenda chegou no pre
sídio Municipal na manhã

de ontem. Antes de serem

entregues para Galewisk,
os objetos (camiseta, calça,
frasco de desodorante e

chinelo) passaram por
detector metal, quando foi
descoberta a trama.

O diretor do presídio,
Ivo Ronchi, diz que
Galewisk está detido há

mais ·um
•

César Junkes

Objetos foram localizados pela polícia por detector de metal

pouco mais de um ano.
.

"Ele foi autuado por porte
ilegal de arma em

Guaramirim, mas foi con

denado por 19 anos de re

clusão por assalto na cida

de de Itaiópolis, para onde
deve ser recambiado", des
taca. Ronchi salienta que o

material que enviaram para
o detento seria usado para

.

cortar a grade do cubículo

e fugir juntamente com

Marcos CésarAntônio, que
escapou do presídio no fi

nal de semana passado.
"Como ele não recebeu a

encomenda em tempo, não

evitam
detento

consegwu escapar com o

Marcos Antônio". Para evi

tar que aconteçam proble
mas como este novamen-
/

te, o diretor do presídio diz
que estão concretando as

entradas de ar das 40 celas,
diminuindo-as de 17 centí

metros de altura para dez.

Assim não tem como uma

pessoa tentar atravessar",
justifica.

Acusado pelo homicí

dio do capoeirista João
Carlos da Silva, 26 anos,
ocorrido no início do mês

de abril, Antônio continua

sendo procurado pela po
lícia, que já tem pistas so

bre o paradeiro do fugiti
vo. (FABIANE RIBAS)

Auditora fiscal do trabalho denuncia empresas irregulares
<'

]ARAGuA DO SUL-A

auditora fiscal do trabalho,
MárciaVieira, registrou quei
xa na -delegacia de polícia
contraw'K., 30 anos, na tar
de de quinta-feira. Depois
de receber denúncia do sin

dicato dos metalúrgicos avi
sando a .ocorrência de fun

cionários atuando sem regis
tro. A fiscal foi até o estabe
lecimento checar a informa

ção, quando deparou-se
com uma situação inusitada.
Ao chegar no Posto e Mo

las Guararnirim, Márcia en

controu um menor, de 14

anos, trabalhando. Depois
foi até a' filial da empresa,

onde, além de perceber ir
regularidades, houve desen
rendimento com a proprie
tária.

A .dona do estabeleci
mento estava indignada por
que tenho um documento
em mãos comprovando
que existia um menor aten

dendo na empresa. Argu
mentou de maneira grossei
ra comigo e, de repente, o

rapaz (WK.) começou a in

terferir na discussão, passou
a me xingar com palavras de
baixo calão. Chamei a polí
cia e, quando os soldados
tentaram o conter,W, come

çou briga corporal com eles.

O pai do 'agressor foi oha

mado, tentou segurar o fi

lho, mas a confusão só en

cerrou com a chegada dos

policiais do Grupo de Res-

. posta Tática, relata. Márcia
elucida que estava cumprin
do com o papel de fiscal,
notificando as duas empre
sas. "Uma delas por contar

com trabalho de um me

nor, que eleve ser afastado

da atividade I imediatamen

te, e a outra por ter dois
funcionários irregulares. O
proprietário da empresa
terá de comparecer ao Mi

nistério do Trabalho para
ajustar a situação dos tra-

balhadores, pagar a multa

e todo fundo de garantia
em atraso", diz.

Responsável pela inves
tigação do caso, a delegada
de plantão Pedra Konell,
diz que w,K. vai responder
termo circunstanciado por
agressão. "Ele não tem

nada a ver com a empresa,
mas estava lá na 'hora do

impasse e se descontrolou

com a discussão", destaca.
\

O proprietário do esta-

belecimento, Ivo Largura,
mostrou-se indignado com
a situação, mas não. quis.
conceder

\

entrevista.

(FABIANE RIBAS)

SÁBADO, 12 de jul

FALECIMENTOS
Faleceu às 19:00 horas de 9/7 o Senhor Romão Sawulski

anos, deixando enlutados irmã unhados sobr�nho e d

amigos. O sepultamento foi realizado em 10/7 às 15:00

féretro da sua residência seguindo para o Cemitério do Ri

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
19hOO - fV]atriz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
17h30 � R. da Paz

19hOO - São Benedito
19h30 - N. Sra. Aparecida

Domingo
07hOO - Mat

09hOO - Mat

19hOO-':'_ Mat

08h30 - Moi
08hOO - S. F

09h30 - São

NOSSAMENSAGEM

\�esus envia seus rnenssaqt

No Evangelho que vomos ouvir

remos que o senhor envia seus d

como evangelizadore. A ordem I

aos discípulos, segue a lnauqur
uma nova dinâmica na sociedade

sus livremente escolhe aqueles I

anunciar a salvação de Deus, igL
elege todos os povos �A�o_io_: _

e nações como des

tinados da Boa No

tlcia, Com alegria
ce I eb remos este

nosso encontro com

o Pai, por Cristo, no
Espírito Santo.

TAFAC- TI
F. F. COMI
Assessoria (
Avenida Mareei
da Fonseca, 42'
Ed. Florença

Fones: (047) 371-1

NESTE SÁBADO, DIA 12 DE' JULHO DE 2003
das 8:00hs às 17:00hs não deixe de conferir as diversas

oportunidades de negócios que a DREAM CAR tem para oferecer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE

e)!

i!J! ESCOLlNHAS DE HANDEBOL TÊM ENCONTRO HOJE
doo

equipe FME/ADH] /Pasold Lab/Vê Mais promove
Encontro das Escolinhas de Handebol a partir das 13

oras de hoje, no ginásio de esportes do Sesi, devendo
ovolver cerca de 300 crianças, com idade até 10 anos,

fi competições de mini hand�boL De acordo com o

oordenador desta modalidade, Marcelo Millani Dias,
tualmente há 14 pólos deste esporte em]araguá do Sul

reqüentados por aproximadamente 900 crianças de 9 a

Artígos em fios e Us, 8íquinis,
Maiôs, fítness (academia)

275--3290
311-0058
í"''ifla5lIk",(jiii/{J{.,vin.1II'

k/,

I "Feliz é aquele que
teme a Deus, o.
Senhor, e vive de
acordo com a Sua

vontade". Rua Max Wilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

Salmo 128:1

S
I.

-FET DE ,'FEI1,
PA'RAA,LM

lODOSOS-
Aberto de Quarta à Sáb
Sábados Domingos e

Espec::ializado em
.

Reservas p�rá Fe
Endereço: Ikm da
da Fábrida d'1 P

• DISPUTA: ARTHUR MÜLLER SERÁ PALCO DE JOGOS DO CAMPEONATO CATARINENSE DE BASQUETE INFAN

Equipes de basquete briga
pela liderança do estadual

, ]ARAGUÁ DO SUL - A

equipeAjab/FME Infanto

feminino entra em quadra
neste final de semana com

o objetivo de alcançar a li
derança do Campeonato
Catarinense na categoria.

Para isso, o grupo
jaraguaense, que está invic
ta há sete jogos, necessita
superar os dois adversári

os desta etapa, o Clube de

Basquete/Xanxerê e a

AABB/Chapecó. O jogo
contra a AABB/Chapecó
é uma reedição das finais

do Estadual e da Olesc de

2002 (Olimpíada Estudan
til de Santa Catarina). O
jogo. também vale a lide

rança do Campeonato
Catarinense e o provável
direito de sediar a fase fi

nal da competição. No
jogo de ida, em Chapecó,
as jaraguaenses foram der

rotadas por 55 a 53 e ago-

Arquivo

Ajab/FME Infanto entre em quadra este final de semana

ra precisam vencer por
uma diferença superior a

dois pontos, para assumir

a liderança da competição.
O confronto contra as

ch�pecoenses acontece

hoje à tarde, às 13h30, no
Ginásio Arthur Müller. A

arbitragem será de Enaldo
Batlsta dos Santos e Bene

dito Carvalho' de Moura.

O técnico]ulio Patrício vai

contar com as atletas A

Paula do Nascirrient

Cristina Travi, Gabrie

Albuquerque, Gabriela S

va, Isabele Obenaus,]éssi
Souza, ]osiane Campo
]ucinéia Formigari, Letic
Gesser, Luiza Regi
Marcela Prada, Maria H

lena Batista e Maya
Spézia.

MASCULINO

equipe Infanto masculi

da Ajab/FME també

entra em quadra hoje, às 1

horas, para enfrentar

AABB/Chapecó, quebr
ga para ser uma das qu
tro finalistas do estadu

Os jogos são válidos pe

primeira rodada d

returno do Campeonat
Catarinense, onde a eq

pe jaraguaense ocupa a se

gunda colocação, com oin

vitórias e apenas uma de!

rota, (FABIANE �IBAS) ..

,
, ..'

, ',- '.f";"

Campeonato deFuteboiSêni�rteminício amanhãpela:�
. '�

]ARAGUÁ DO SUL - O

terceiro Campeonato de

Futebol Sênior - Coroa

Bom de Bola/2003 - tem

início amanhã com cinco

jogos. Entram em campo
Acaraí/Móveis Kagenor x
Posto ]araguá, Emef Anna
Tôwe Nagel x Tranze o Pé

eAAKohlbach xArsepum,
a partir das 9 horas,' no

campo da Kohlbach; JJW

x ABC Esporte Clube e

Ka'rlache/ADV Aurora .e
Darlino Serviços Ltda.;
cOl? o início da primeira
partida previsto para as 10

horas.na Karlache.
.

"

Promovida pela PME
(Fundação Municipal de
Esportes), a competição
reúne 11 equipes, o que
representa o envolvimento
de 159 atletas com idade a

>; I .; �

partir de 38 anos (nascidos dalhas.e coste,la;.:�end(i). ;3,1
,

até 1965). Os times estão. quilos" ao )ca'�pêª(?, \21
divididos em duas chaves;

.

quilos ao V:ice' é 15 qilir�
de onde .saern os dois' para o terceiro col()ddç

.
primeiros colocados para O time d�,ssi�i5��é;,'é,�

. 'disputar as. semifinrus em quarto lugª��;:Ya'i\'g*1JEi�
cruza�ento o�mpico. troféu, 'e iJ1l1a;;-hol�

Previsto para encerrar Também haverá t'r<?,��éi
em 23 de agosto, o Coroa para equipe dist�pliJila
Bom de Bola vai premiar defesa, menos vàzàda
os três '. primeiros c;lo- artilh�iro-, atleta 'd�s�a�J,
cados com troféu, me-. .da competição.»

'

Pr�feitura Municipal
de Jaraguá do'Sul

x .
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ICATARINENSE: JOGADORES JARAGUAENSES ESTÃO EM JOINVILLE DEFENDENDO O MUNicípIO

Atletas de handebol buscam a

'liderança do Estadual Cadete
]ARAGUÁ DO SUL - As

equipes masculina e femini

na categoria Cadetes da

FME IADHJ / Pa s o Ld

Lab/Vê Mais participam
do. Campeonato Estadual

de Handebol, que teve ini

cio. na quinta-feira e pros
segue até amanhã, no. giná
sio. de espo.rtes do. Grêmio.

Cônsul, em Joinville. Ao.
todo, competem seis equi
pes no. masculino. e fernini

no, sendo Adiee/Flo.
rianópolis, Rio. do. Sul p:C,
Bonja/joinville, EC Juven
tude/Caçado.r e AEE

Lagunense o.s�"adversário.s
do. time masculino. jara
guaense, que estará sob o.

comando do. treinador

EyertonSales. O professor
vai contar com às atletas:

'

Matheus, Fernando, Jo.na
than, Marcelo, Maicori,
Raffel,Jean, Ribeiro., Tiago.,

A equipe feminina de handebol FMEIADHJ/Pasold Lab/Vê Mais

Ariel, Ricardo, Jefferso.n,
Odinei e Marcos.

O grupo. feminino. da

FME/ADHJ /Paso.ld
Lab/Vê Mais vai entrar em

quadra contra o. Giorama/

I�,ajaí, Rio. do. Sul EC,
Bonja/joinville, ADC Ge

ração z Plorianópolis e

Criciúma EC. Para estes

confrontos, o. treinador

Marcelo. Millani Dias deve

rá contar com as jogadoras
Maiara, Michely, Kerolen,
Cassiele, Aline Cíntia,
Luciana, Jucelis, Geizi,
Daiane, Janaina, Eliane,Ali
ne Carla, G-reice e Camile.

- Estamos treinando.

bastante para esta co.mpe
tição. e esperamo.s ficar pelo
menos entre os três primei
ros colocados. Nossos atle

tas estão. bem tecnicamente

e certamente trarão. exce

lentes resultados -, consi

dera Dias. (FABIANE RIBAS)

JORNAL
CORREIO

DO
POVO

o melhor

'da

região!
Ligue

370-1919

e confi ra,

--_.j
ROTH FAZ ELOGIQS AO CRICIÚMA
Celso Roth comandou um treino. leve na manhã de quarta-f� ..

Belo. Horizonte, com destaque para o jogo aéreo. O treinador clJs..!:
a equipe catarinense tem muitas qualidades, não somente em

paradas, embora este seja um ponto forte a set considetada
Otécoico temutilizadotambémumareduçãonasdimensõesdo
do. Centro de Treinamento. atleticano, justificada por ele como
forma de fazer com que os' atletas se adaptem ao ritmo de jogu I

espera emCric:iúma.·
.

Quanto à pressão da torcida, Celso Roth não acredita que jogar fum,
melhor para o time. De acordo. com ele, a equipe tem que se es

sempre, independente do. local onde está sendo disputada a partida'

Entidade

Associação Amigos em Ação

o que é o Amigos em Ação
É uma entidade sem fins lucrativos que realiza visitas às
famílias carentes, faz doação de cestas básicas, roupas,
calçados, remédios e material escolar.

,

. Promove campanhas de agasalhos, brinquedos e serviços ,

I

nas comunidades como recreação, atendimento dentário, I

cortes de cabelo.
'

Quem ela atende
Toda a comunidade jaráguaense, que necessita' de auxílio,
seja ele material ou psicológico.
A seleção das famílias é realizada pelos membros da
entidade através de visitas nas residências.

Que tipo de Voluntário ela precisa

i • Pessoas que se associem à entidade

I para contribuir em dinheiro e/ou

I doações;

I. Pessoas que ;ealizem as

i visitas às famílias.

Com quem falar e onde
Oscar 372-4111
Betinha 372-4790
Em horário comercial

Jaraguá do Sul '

_--

VoluntárioCoroçõot
'iodo mUl1áo tem. Só faúa. conwçar tt aqir.

W
Transfonnanáo. energia.

em soluçôes
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