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Cesar Junkes

Agricultores de toda região reuniram-se no Salão da Sociedade para esclarecimentos sobre a licença
ambiental. Rizicultura e fruticultura são potencialmente causadoras de degradação ambiental.

Licenciamento ambiental
discutido em Massaranduba

Os pequenos produtores agrícolas de

Massaranduba reuniram-se no Salão da Socie

dade ontem para conhecerem e discutirem o

Protocolo de Intenções e o licenciámento

ambiental das atividades agrícolas da rizicultura.

Palestraram autoridades da Epagri e Ministério
Público. O evento reuniu entidaes locais e agri-
cultores da região. PAGINA 9

cky Bartel

Mais de 1625 crianças de quartas e sextas séries formaram-se no Proerd, promovido pela Polícia Militar. Página 10

AVistaR$ 18.890,
.

ou entrada + 48 vezes

R$ 246,96
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Vicky Bartel 1 I

As caratecas Gabrielli Cordeiro
de Oliveira e Eliane Maria vão

,
II

defender o Estado nas competi- I

ções do campeonato Brasileiro
�

Infantil, Infanto-juvenil e Júnior,
em Campo Grande. Página 11

Caderno especial
sobre a Sipar Ii·

Conheça o novo empreendi
mento da empresa que desponta
no ramo de parafusos e ferramen

tas.

Conselho Regional
recebe orientação

Ontem, os 20 conselheiros que
integram o Conselho de Desenvol

vimento Regional participaram de

encontro de atualiz,ação com

representantes dogoverno do Estado.
PÁGINA 3

Exposição de fotos
revela passado e

presente de JS
PÁGINAS

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8766 2.8774

PARALELO 2.9000 2.9800

TURISMO 2.8200 2.9200

I
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Dicave
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1292

370 - 6006
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2 CORREIODOPOVO

Ternura, autonomia e socialização
JACKSON CRUZ - Psicólogo .da escola de educação especial de
Jaraguâ do Sul
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,'; .' A c�na'e a seguinte; um casal, com urna criança nos braços, chega
para urna .entrevista, Ambos visivelmente ansiosos iniciam o relato»
''Nosso filho tem 3 meses e é uma criança com problema". A entrevis-
ta prossegue, mas essa frase permanece ressoando.

,

Nesta fase, todo bebê é dependente, tanto biológica como psicologi
camente. Com essa idade, tem percepções (frio, calor, sons, variação de
luz e cor, tem fome, etc.) e, principalmente, incorpora o que ocorre a

sua volta como se fosse uma extensão de si mesmo.
O bebê é essencialmente sensível ,à angústia das pessoas que o ro

deiam. O corpo registra as tensões e as incorpora como próprias. Para
ele, os braços da mãe (ou de quem exercer esse papel) são iguais ao

sentimento que geram, confunde-se com os'mesmos.

Essa relação de proximidade, de ternura deve estar presente em

toda interação com o bebê. Os cuidados devem ser feitos de forma
eficiente, mas é fundamental como eles se realizam.

Vamos tomar por exemplo a amamentação, Mais importante que as

condições ambientais para amamentar; é importante que a mãe tenha o

'desejo de estar ali, de cuidar desse bebê, de compartilhar o seu gradual
descobrimento do mundo. Essa atitude é que fará com que quando
precisar de algo, quando se sentir carente, a criança solicite a atenção
sem culpa e como algo natural. Saber receber carinho, aceitar ser cuida
do, conviver saudavelmente com os momentos de vulnerabilidade de

pendem das experiências vividas nesta fase. '

Aproximar-se sem sentir perigo, ter respeito pelos outros, ser acessí
vel e sociável tem sua origem no sentimento primário de ternura. Subs
tituir a ternura nas relações pela eficiência dos cúidados deixa marcas

profundas e a pessoa tenderá a automatizar as relações afetivas.

Quando falo em ternura, devo lembrar que ternura vem de terno,
afetivo. Daí surgem os papéis materno e paterno, que devem propiciar
esse clima ao bebê.

-

A auto-estima também é, em gzy.nde parte, condicionada por esses
momentos afetivos e tem papel importante na conquista da autonomia.
A forma como a mãe (ou quem exercer esse papel) relaciona-se com o

bebê será a forma com que ele na fase adulta se reconhecerá no mun

do. E todo filho pertence ao mundo e não permanecerá eternamente

sob os olhares dos pais. Precisa adquirir sua autonomia e é para viver a
sua vida que ele tem que ser preparado.

Todo planejamento de um filho traz consigo o desejo da realização
dos sonhos e fantasias dos pais. Mas depois de nove meses de expecta
tiva, o que fazer quando esse bebê real é muito, muito diferente do
bebê desejado? Nem pior, nemmelhor, apenas muito diferente?

Receber essa notícia, ou "perceber que o filho é diferente" produz
um choque no casal, é um momento doloroso. Buscam-se as causas,

informação, realizam-se exames e acompanhamentos especializados.
Os pais não medem esforços paraminimizar, corrigir ou extinguir qual
quer deficiência. Culturalmente somos ensinados a planejar o futuro de
urn filho-sonho, Incentivados por toda vida para receber os filhos ima

ginados, é natural que os pais sintam dificuldades em lidar com esse

filho real.
O momento da notícia, aquele no qual reconhecemos o. filho que

nos cabe, é um exercício que, até a nossa morte, sedo diário. Lamenta
velmente, famílias inteiras baixam imediatamente suas expectativas em,

relação a seus recém-nascidos reais por não conseguir adequá-los a seus

recém-nascidos imaginários.
'

Todas as pessoas envolvidas nos primeiros contatos com o bebê
(também contaminados pelo recém-nascido que não corresponde à

expectativa da família) devem saber da responsabilidade e ter a sensibi
lidade (mas nem sempre a tem) de fortalecer os vínculos afetivos entre

mãe/pai e filho que se iniciam neste instante.

Agir com constrangimento, dando àquele bebê o lugar de "doente',
do "diferente", do "deslize da natureza" é tirar dele toda a humanidade.
É esquecer que a natureza nun�a foi homogênea, previsível e imutável
Muito pelo contrário somos reconhecidos corno Homo, do gênero
sapiens, justamente pela nossa característica mais marcante, a diversida
de.

Todo bebê nos surpreende com suas diferenças porque é humano.
Toda criança, aos nossos cuidados tem o direito de ser diferente e a ser

'respeitado por essa diferença. E exige de nós sabedoria para suportar
essas diferenças, por que é nelas que se reconhecem como pessoa e é
através delas que aprendemos a cada dia.

Adotar o filho, respeitar suas peculiaridades e reconhecer que' ter
urna deficiência não o transforma na deficiência é condição essencial

para que seu desenvolvimento emocional seja satisfatório e lhe dê con
dições de enfrentar as ansiedades e angústias geradas pelas frustrações
da vida.

Sem exceções, todo filho quando chega é um enigma, que nos en

canta e amedronta desvendar.

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

no calendário - além do domin

go - os dias do ano que come

moramos datas especiais,momen-
.

tos em que reunimos a família e

brindamos ao dia das mães, dos

pais, o natal, a páscoa. Apesar do
cunho comercial associado a esses

dias, quando os lojistas riem à toa,
a contemplação é uma oportuni
dade para efetuar uma reflexão

crítica sobre a representatividade
de algumas datas ou de algumas
pessoas. Até que ponto nos são re
levantes ou por que nos transmi

tem sentimento de conforto e d�
paz.

Amanhã, dia 20 de julho, o ca

lendário está negritado por ser

domingo, dia de descansar. Mas,
coincidentemente, registra-se tam
bém o Dia da Amizade. Talvez

poucos tenham consciência devi-
,

, do à falta de divulgação da data
,

-.que não tem cunho comercial
- o que não' implica em reduzir

o significado dos amigos, que tam
bém merecem o reconhecimento,
a valorização e o cumprimento
pelo elevado grau de importância
que têm pata todos.

O conceito de amizade difere

para cada pessoa e em alguns ca

sos acaba sendo distorcido, con
fundido com coleguismo ou co

nhecido. No dicionário, explica-se
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o dia do amor cordial
r As pessoas não têm

de mudar de amigo
porque num

determinado
momento ele

equivocou-se, desde
que compreendam
que os amigos

,

também mudam ..J
como sentimento de amigo, afeto
que liga duas pessoas. Quem é, tem
um amigo ou traz no peito esse

sentimento nobre, sabe que a ami
zade transcende a definição
dicionarizada, por tratar-se de

'amor fraterno que, quando ver

dadeiro, só deseja uma única coisa
em relação ao outro; vê-lo feliz.

Vê-lo realizar os sonhos, desenvol
ver os potenciais, alcançar as me
tas. E tem como base a troca de

experiências, de anseios, envoltos
num clima de fidelidade, confian
ça e respeito mútuo, inclusive pe
los defeitos, por aquilo que pode
mos relevar e ajudar nó que for

possível.
, Tem gente que considera seus

respectivos familiares os verdadei
ros amigos, outros encontram na

vida pessoas que inexplicavelmente
contam com pensamentos pare-

cidos e que se identificam de algu
ma forma ou de outra, O que des

perta e sustenta esse relacionamen

to fraterno é a afinidade, UJl1 dos

sentimentos mais independentes,
que resistem ao tempo, à ausência,
às distâncias e às impossibilidades
porque em qualquer reencontro a

relação de amor cordial é retoma

da. A conversa e o afeto vêm à

tona a partir do exato momento

em que foram interrompidos. É
difícil depara-se com pessoas que
contam com a mesma escala de

valores, com linha de raciocínio

semelhante, mas incrivelmente os

parecidos se encontram, identifi

cam-se, atraem-se, envolvem-se.

Com o tempo, o valor da arni

zade evolui; fica mais aguçado,
Como diz Willian Shakespeare no

poema "Aprender", as pessoas não
têm de mudar de amigo porql!le
num determinado momento ele

equivocou-se, desde que compre
endam que os amigos também
mudam e que, como seres huma

nos, são passíveis de erro.

Então, seguindo a tradição das

datas ,negritadas, que todos façatn
este final de semana uma reflexão

sobre a importância dos amigos,
Procurem as pessoas que demons

tram amor cordial para as lembrar

o quanto são queridas e impres
cindíveis para dar cor à vida.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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O governador Luiz Henrique da Silveira assegurou
a liberação de cerca de R$ 20 milhões junto ao

Ministério dos Transportes para o setor rodoviário

do Estado. Desse total, R$ 1,5 milhão foi liberado

para a conclusão do projeto da restauração da ponte
Hercílio Luz,em Florianópolis, R$ 10 milhões são

destinados ao acesso da Ponte doTamarindo, na BR

-470, em Blumenau, e R$ 8,4 milhões vão para as

obras do acesso ao sul de Joinville, na BR-101.

EVENTO
O PSDB da região do Itapocu está programando
um grande evento. A novidade foi anunciada

recentemente pelo coordenador do PSDB na região,
Márcio Steillen. Segundo ele, a data ainda não foi

definida devido a agenda dos nomes dos convidados
especiais que devem comparecer ao encontro, como

o senador Leonel Pavan e outros grandes nomes da

politica nacional e estadual que fazem parte do PSDB.

ENTRE ASPAS. _

"O que acontecendo em Santa Catarina é
inédito". A afi rmação é do secretário de Estado

de Planejamento, Orçamento e Gestão,
Armando H ess de Souza ao referi r-se a criação
das 29 secretarias regionais de desenvolvimento.

.PLANEJAMENTO: SECRETÁRIO DE ESTADO MINISTRA PALESTRA PARA OS INTEGRANTES DE CONSELHO

Conselheiros de Desenvolvimento
recebem orientações do governo

]ARAGuA DO SUL - o

secretário de Estado de Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão, Armando Hess de
Souza e a secretária-adjun
ta Anita Pires estiveram
ontem em Jaraguá do Sul

para explicarem aos 20 in

tegrantes do Conselho Re

gional de Desenvolvimen

to da 240 Secretaria Regio
nal de Desenvolvimento o

funcionamento do mode

lo de governo adotado
pelo governador Luiz

Henrique da Silveira. Em

reunião ocorrida na tarde

de ontem, na sede do Sin

dicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário,
os conselheiros foram ori

entados sobre o novo pro
cesso de trabalho e tiraram

suas dúvidas.

INSTALAÇÕES ELETRlCAS
INQUSTRIAIS

:MONTAGÉNS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAI'S'

•T.�.ç,iJE
Teclla Eletrolndustrlal Ltda.

Automação e Instalações Elétricas Industriais
Rua: JoaqLilm 'Francisco de Paulo. 601 - Jaraguá do Sul (SC)

Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br

r

SOLUÇÓES PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

I

I

Cesar Junkes

Secretário Armando Hess e a adjunta Anita Pires vieram explicar o modelo do governo

De acordo com a se- ta Regional é o ponto mais Ainda de acordo com II
cretária-adjuntaAnita Pires, importante desse modelo Armando Hess, as secre- 11
o ponto mais importante descentralizador adotado tarias regionais têm prazo
do trabalho a ser realizado pelo governo de Luiz até 24 deste mês para apre-
pelos conselheiros é a iden- Henrique. "Estamos viven- sentarem suaspropostas ao
tificação dos talentos e vo- do um momento históri- Conselho para posterior
cações locais; ''As obras são co porque antes disso as realização da audiência pú-
apenas uma parte das rea- decisões eram tomadas blica, marcada para o dia
lizações da Secretaria, o sem nenhuma consulta às 6 de agosto em Jaraguá do
mais importante é o pla- bases. Agora, estamos re- Sul. Depois da audiência,
nejamento com vistas ao vertendo esse quadro atra- a secretaria deve entregar
desenvolvimento regio- vés da criação das secreta- o PPA ,da região até o dia
nal", completa o secretá- rias regionais, dos conse- 29 de agosto para ser inte-
rio Armando Hess. Segun- lhos e das audiências pú- grado ao Plano Plurianual,
do ele, a construção do blicas", exemplifica o se- que deve estar pronto até
Plano de Desenvolvimen- cretário. dezembro.

PT promove encontro microrregional
]ARAGuA DO SUL -

Todos os integrantes dos

diretórios do PT na

microrregião. devem se

reunir durante todo o dia

de hoje no Sindicato dos

Trabalhadores na Indústria
do Vestuário. O objetivo
do encontro é avaliar a atu

ação d PT e especialmente
discutir o partid2,no Vale

do Itapocu. A reunião é

também de planejamento
e deve contar com a pre
sença do prefeito de Con

córdia, Neodi Saretta, de

putado federal Carlito
Merss e deputado estadu

al Dionei Walter da Silva.

O chefe de gabinete do
deputadoDioneiWalter da .

Silva, Leone Silva, afirmou

que a reunião é também

para unir o PT em torno

da discussão ideológica e

conjuntura atual. O PT de

Jaraguá do Sul tem atual
mente 500 filiados e tem

no nome do deputado
Dionei da Silva um dos
mais fortes candidatos a

disputar, internamente, o .

direito de concorrer a pre
feito nas eleições munici

pais, a exemplo do que
aconteceu no último plei
to .

O presidente do

diretório do PT de

Schroeder, João Reis Filho,
afirma que o PT na região
está me uma ótima fase e

que essa boa perspectiva
certamente vai se refletir

nas eleições do ano que
vem. O PT de Schroeder
conta com apenas 139

filiados, mas foi o cam

peão de votos nas eleições
do ano passado, quando d

partido atingiu 77% dos

votos, já no primeiro tur

no, para presidente da Re

pública.
Considerado um dos

mais organizados da re

gião, o PT de Schroder
passa a distribuir, a partir
de segunda-feira, seu bo

letim informativo, deno
minado de Parceiro 13.

Também está disponi
bilizando na internet um

site, com todas as infor

mações sobre a· atuação
do PT.

iI
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DEPOIMENTO
O ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco,
foi convocado a depor na próxima terça-feira na ,CPI
do Banestado, que apura remessas ilegais de recursos

para o exterior por meio de contas CC-S" Como a

comissão tem poder de polícia, Franco não pode
rejeitar a convocação. Adylson Motta, ministro do

Tribunal de Contas da União, em depoimento,
ass�gurou aos parlamentares que a falta de fiscalização
do Banco Central transformou a cidade paranaense
Foz do Iguaçu "na maior lavanderia da América

Latina", que movimentou quantia que corresponde a

a metade do que movimenta o Estado de São Paulo

e o triplo que movimenta, o Estado do Rio de Janeiro,

4

ICONTESC: CONTABILISTAS DE TODO PAfs APRESENTAM PROPOSTAS PARA REFORMA

Setor contabil discute carga
tributária e reformas em JS

}ARAGUA DO SUL- O

presidente do Conselho
Federal de Contabilidade,
Alcedino Gomes Barbosa,
defendeu ontem, durante a-

23a Contesc - Convenção
dos Contabilistas do Esta
do de Santa Catarina, em
Jaraguá do Sul, que a soci

edade se organize a fim de

assegurar uma reforma tri

butária que seja positiva
para o País.'

Na opinião dele, a propos
ta que está sendo colocada
pelo governo federal não

,

diminui a carga tributária.

"Estamos apresentando,
através do Conselho Fede
ral de Contabilidade, seis

propostas de emendas.

Mas é preciso que a popu
lação se manifeste para não
vermos aprovada uma re

forma que não reforma

nada, só faz aumentar a
,

carga", definiu Gomes

Barbosa para uma platéia
de mil profissionais e estu

dantes da área contábil.
Ele disse que os conta

dores, como gestores dos
recursos de seus clientes,
devem participar deste

momento em que há espa
ço para a apresentação de

sugestões à reforma que
está sendo encaminhada

pelo governo do presiden
te Lula ao Congresso.
Também ressaltou a im

portância do contabilista
brasileiro integrar-se à vida
social e política do País.

"Estamos buscando esti

mular a categoria através

de um conjunto de proje
tos que estamos desenvol

vendo no CFC, 'que têm

dado maior visibilidade à

profissão contábil, além de

despertar a consciência da

..

Contabilistas da região homenageados na abertura da 23a Contese
Flávio Ueta

JUROS
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central

americano), Alan Greenspan, em seu discurso desta

terça, declarou que vai manter baixas as taxas de juros
por um longo período de tempo. O mercado de

títulos, que define as taxas de juros de longo prazo,
concentraram-se nas partes otimistas do discurso,

concluindo, que o Fed não cortará as taxas de curto

prazo (fhe Wall Street Journal�éricas).cidadania e integrar, efeti
vamente, a profissão com

a sociedade", afirmou.
O presidente do CFC

falou aos participantes da
23a Contesc sobre diver

sas ações desenvolvidas

pelo Conselho, para mai

or inserção dos contabilis
tas em projetos sociais e

nos debates sobre ques
tões, como a Reforma Tri

butária, o Código Civil, a

Lei de Falências, dentre
outros assuntos de relevân

cia. Quanto às seis emen

das apresentadas à Comis
são de Reforma Tributá

ria da Câmara dos D'epu-
'

tados, segundo o CFC elas

tratam de sugestões de

mudanças ao texto em

tramitação no Congresso
Nacional. A intenção é, aci
ma de tudo, beneficiar, o
contribuinte. Na visão do

Conselho, a proposta do
Governo Federal permite
a criação de novos impos
tos e alíquotas progressivas,
o que gera prejuízos para
a classe média e para as

pequenas empresas, e con
traria os anseios dessa im-

pDrtante parcela da socie- /'

dade. "As' emendas do
CFC visam o bem comum

e estão acima dos interes

ses da classe contábil, por
tanto não são cor

porativistas", frisa o presi
dente do CFC, Alcedino
Gomes Barbosa.

Segundo ele, o Congres
so está propondo uma ar

recadação maior de impos
tos, ao invés de uma verda

deira reforma do sistema tri

butário brasi

leiro."Precisamos lutar pela
retirada dos entraves buro

cráticos do sistema, aumen
tar a base ttibutária e redu
zir alíquotas", recomenda. O
Brasil possui uma das mai

ores cargas tributárias do

mundo, tendo crescido de

25,7% para 35,8%. A pro
posta defendida pelo CFC
é a mesma desde 1996.

Segundo o Conselho,
ao ser estabelecer um limi

te da carga tributária glo
bal, estará se assegurando
aos contribuintes que o es

tado intervenha apenas no

PIB, resultando no estímu

lo à economia nacional e

dos investimentos estrangei
f0S no País.

Com o ConsórGio de Imóveis AdemUar e a

Imobiliária Séculus você pode realizar seu sonhe.
I

Ci Consórdo de lméveis Adémilar é a melhor opção p.ara você adquirir
o crédito que-precise, dando adeus ao aluguel e comprando o seu imóvel.

E a .Imobiliária Séculus. tem toda a lnfra-estrutu ra para oferecer as melhores

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

�
o

:.'l'

I

I
ADEMILI\.R
c;onsórcio ele imóveis

�
" ..

' . ' ,. �
IE'MPRfEJtDII;'EJlTOS IMOBIÚA.RIOS ...

(47) 371 8814

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das

I

14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios

1

VenhO
.

. ",
conhecer ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DECLARAÇÃO DE INEX!GIBILIDADE
DE LICITAÇAO

]ARAGuA DO· SUL - O

presidente do Besc, Eurides
Mescolotto, afirmou essa

semana, durante visita ofici
al à região, que somente a

partir do segundo semestre

do ano que vem a diretoria
terá condições de apresen
tar um balanço positivo. Por
enquanto, segundo Mes

colotto, o Besc acumulou
um prejuízo de R$ 9 mi

lhões durante o primeiro
semestre deste ano. Ano

passado, o prejuízo do Besc
foi de R$ 984milhões. Ape
sar do cenário desalentador,
Mescolotto salienta que o

banco tem boas perspecti
vas de crescimento em car

teira, numamédia de 7 a 8%
ao mês. Atualmente o ban

co dos catarinenses tem R$
400 milhões em caixa, mas

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

I PERSPECTIVAS: PRESIDENTE DO BESC AFIRMA QUE PRIVATIZAÇÃO ESTÁ CAPA VEZ MAIS LONGE

Mescolotto anuncia crescimento
do Besc somente para 2004

A Prefeitura Municipal de Guaramirim, através do
Secretário Municipal de Administração e Finanças, torna
público aos interessados que o Exmo.Sr. Prefeito
Municipal, nos termos do art.2S, da Lei nO 8.666/93,
conforme consta do Processo Administrativo nO 01/2003,
declarou a Inexigibilidade de licitação, para a

contratação da empresa PAU LO TATIM &ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C, de Florianópolis/SC, conforme

orçamento constante dos autos, cujo objeto é o seguinte:
a contratação de empresa de advocacia e consultoria,
especial izada na recuperação de créditos tributários
devidos ao Município, originários da arrecadação de
ICMS e que o Estado de Santa Catarina vem retendo
indevidamente, quando promove financiamentos a

empresas através do PROD EC - Programa de
Desenvolvimento da Empresa Catarinense.

A presente declaração encontra-se plenamente justificada
conforme parecer da Assessoria Jurídica e o preço se

apresenta compatível com o mercado, vez que menor do
que a tabela de honorários indicada pela OAB/SC.

Nos termos do art.n? 109, da Lei nO 8.666/93, fica aberto
o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de recurso
ou representação.

Guaramirim/SC 18 de Julho de 2.003

JAIR TOMELIN
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Cesar J unkes

Mescolotto: "estamos visitando todos as agências do Estado"

esse dinheiro só pode ser

usado para aplicações, não
para investimentos.

A recuperação dos clien
tes perdidos e buscar novos

negócios fazem parte dos

planos de crescimento da
atual diretoria. Nesse senti

do, Mescolotto tentou res

gatar a conta da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, transfe
rida para a Caixa Econômi

ca Federal em 2001 e assi-

nou convênio com a Prefei

tura de Guaramirim, no va
lor de R$ J milhão, paríl ser
usado para empréstimos
aos funcionários, com taxas

de juros de 3,6% ao mês.

PRIVATIZAÇÃO - Mes

colotto descartou a possibi
lidade de privatizar, mas

classificou o Besc como um

caso de "milagre" e lem

brou que o banco ainda está

incluído no Plano Nacional

de Privatização, "Assumi
mos o Besc pronto para ser

privatizado, mas estamos

dispostos a provar que o

banco é viável. Estamos vi

sitando todos os municípi
os a cada dois meses", co
menta o presidente. Ele res
salta que o Besc é o único

banco em 147 municípios
de Santa Catarina e esse fato

implica em responsabilida
de social. ''Vamos fazer de
tudo para que as agências
sejam rentáveis. Quando as

sumimos, diziam que o Besc

estava quebrado, mas a

privatização está cada vez

mais distante", resume.
No que se refere ao Pro

grama de Demissão Incenti

vada,Mescolotto afirma que
considera essa alternativa um

absurdo.De acordo com ele,
dos 4.900 funcionários, 4.500
aderiram ao PDI e desse to

tal, aproximadamente 800 já
foram dispensados.

Curso prepara para novos empregós
]ARAGuA DO SUL - A

Escola SID de Jaraguá do
Sul está abrindo vagas do
Curso Preparatório para o

Concurso do Banco do Bra
sil. O curso visa aumentar a

qualificação e possibilitar
urna real oportunidade de

emprego aos candidatos.
"Arualmente, quanto mais

qualificadas forem os inscri

tos, maiores as chances de

conseguir urna das vagas",
explica o proprietário da es

cola, Sidney Santana.
Asvagas aserempreenchi

das são para o cargo de escri

turário, com salário de R$
638,40, mais gratificação men
sal de 25% e jornada semanal

de 30 horas. O número de va

gas ainda não foi divulgado e o

editalparaoConcursodoBan
co será publicado dentro de

alguns dias. Para efetuar a ins

crição, é necessário ter 18 anos
e segundo grau completos.

O curso preparatório ofe
recido pela escola. terá aulas

práticas, teóricas e simulados,

Cesar Junkes

Sidney: "Queremos criar oportunidades de emprego"

baseados no último concur

so realizado pelo banco; As
aulas serão ministradas por
profissionais que estão atuan
do no mercado, nas discipli
nas de conhecimentos bancá

rios, infor-mática, língua por
tuguesa,matemática e conhe

cimentos gerais. Segundo
Sidney, a procura pelo curso

está sendo intensa. "É agran-
. de oportunidade para ter

uma carreirapromissora e dis

putadanomercado. Mas, para
consegui-la, é fundamental ter
uma boa colocação no con-

curso", ressalta.
O curso deve iniciar na

próxima semana, com aulas

à noite nas segundas e quar
tas-feiras, e também aos sá

bados. As vagas são limitas

mas, de acordo com a pro
cura, podem surgir turmas
extras no período vesperti
no.· O custo total é de R$
300,00, incluindo apostilas e

tem duração de 90 horas. A
Escola SID está situada no

Calçadão da Marechal, ao

lado das Casas Bahia. (CARO
LINA TOMASELlI)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILAZER: ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE JARAGUÁ DO' SUL ACONTECEM AMANHÃ

Projeto Jaraguá se encontra

tem nova edição amanhã
}ARAGUÁ DO SUL - A

prefeitura municipal de

Jaraguá do Sul realiza ama

nhã,domingo, o 'jaraguá se

Encontra" no aniversário da

cidade. O evento comemo

rativo aos 127 anos do mu

nicípio acontece a partir das
8 horas da manhã com ins

crições para o Passeio

Ciclistico Vida no Trânsito,
na Praça bJ.gelo Piazera. A

saída está marcada para às 9

horas e retomo previsto para
às 9:45hs. Haverá, também,
premiação para o ciclistamais
jovem, mais idoso e pro

prietário da bicicletamais en
feitada, além de sorteios de

bicicletas e diversos brindes

entre os participantes. Ainda
naparte damanhã, haverá ce
lebração religiosa às 10h30,
seguida de apresentação do

Grupo de Dança da Tercei

ra Idade.
À tarde, a programação

doJaraguá seEncontrapros
segue a partir das 13 horas,
com um bingo (uma cartela

grátis por pessoa) e apresen
tações de dança, que iniciam

Arquivo

Atividades iniciam com passeio ciclístico pelas ruas centrais, e sorteio de brindes

. às 15 horas com o Grupo
Infantil do CTG Trote ao

Galope; Grupo de Dança
Folclórica da Scar; Grupo
Folclórico Dunantul, da co

munidade húngara de

Jaraguádo Sul. A última atra

ção artísrica é o show de

Sandro Luís e Clóvis, que
farão o lançamento de seu

CD ''Amar é mais que um

verbo". Segundo os organi
zadores haverá venda de

churrasco, lanches, cachorro-

quente e bebidas, com a par

ticipação das lanchonetes da

praça. Na oportunidade es

taráacontecendo a exposição
sobre a coleta seletiva de lixo,
intitulada "Águas deJaraguá"
e distribuição de material in
formativo pela Gerência de

Meio Ambiente. A progra

mação inclui a participação
do Hospital e Maternidade

Jaraguá, que disponibilizará
seus profissionais em diver

sas atividades - como medi-

ção de pressão, por exem
plo - e efetuará a venda da

rifa em prol de reformas in
ternas da instituição de saú

de.
o Jaraguá se Encontra é

coordenado pela Secretária.

de Produção e pela Superin
tendência de Comunicação,
em parceria com' o Sesc de

Jaraguá do Sul, que será o

reponsável pelas brincadeiras
infantis como cama elástica e

piscina de bolinhas.

Direitos da Criança e do adolescente em discussão
Cesar Junkes

Guaramirim sediou a " Conferência

Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, nos dia 16 e 17 de julho. O
evento reuniu profissionais da área,
professores, educadores, orientadores e

pais no auditório da Câmara de
Vereadores. Palestras, oficinas e

apresentações artísticas foram realizadas.
O objetivo da conferência foi fazer um

balanço dos avanços e dificuldades na

efetivação do Pacto pela Paz e buscar urq
apoio institucional e social para a

consolidação do princípio da prioridade
absoluta.

1'di�"S1\não
quer

ar gor biT ?JPessool de
casa,

.

'I elhar deixar o

preguiç· de lado e cuidar

melhork�as suos

obrigações. Cor: Creme.
T uro - B m dia para se

mília. Na

coloque todo

w,·ê.m.eos J'II" Dedique-se ao

s�trábO�:hO
e tente

con\r.la[ s seus gastos. Boa

slntofla m os amigos e
.

�m�o pe s�a amada. Cor:
Preto.
Câncer - Antes de tomar

uma decisão importante,
Ól&ar os prós e os

não acabar se

d mais tarde.

Ficar se irritando

o e conquistará o

deseja. Uma
deverá

-!c. Cor: Tons

Lib�a.�.Seja pac,ient�,
mes u as corsos nao

e�::j . � ��cendo como

deslou, pOIS os seus .

�blemas se/!'õo logo
resolvidos. Cor: Amarelo.
Esco iâo - A família vai

sua falta de
ire um tempinho
dicar a essas

p o�e na conquista.
Cor: Tons cloros.

�
SÁBADO, 19. de julho de�

SPC
O 3' Fórum do SPC de Jaraguá do Sul acontece dia 22.
''A participação dos Associados e usuários é de suma

importância para a evolução e aperfeiçoamento do SPC
- Serviço de Proteção ao Crédito. Participe e traga suas

sugestões", sugereWaldemar Schroeder, diretor do SPC
de Jaraguá do Sul. Será no grande auditório Eggon João
da Silva, das 19h30 às 22 horas.

PREPARATIVOS
O Rotary Clube de Guaramirim deu início aos

preparativos da 3' Festa do Cascudo, que será realizada
nos dias 17,18 e 19 de outubro. De acordo com os

organizadores, a festa está crescendo a cada edição e o

objetivo é inserir o município de Guaramirim no roteiro

das Festas Catarinenses de Outubro. A Comissão

organizadora reúne integrantes do Rotary Clube,
PrefeituraMunicipal, Conselho Municipal de Turismo e

do Restaurante Represa:

PROJETO
O SESC; traz a Jaraguá do Sul, neste dia 22 de julho,
próxima terça-feira, às 20 horas, na Loja O Boticário

do Calçadão, o espetáculo teatral ADELAIDE

FONTANA, A RAINHA DO RÁDIO, com o Erro

Grupo, de Florianópolis. O acesso é livre.

SINE
O Sine de Jaraguá do Sul emitiu 3.058 novas e 1.247

segundas vias de Carteiras Profissionais de janeiro a

dezembro do ano passado, totalizandoa entrega de 4.305

documentos. No mesmo período, a instituição registrou
2.416 pessoas cadastradas em busca de colocação no

mercado de trabalho jaraguaense e 882 vagas disponíveis j:;
na cidade, sendo, que, das 1.627 intermediações
realizadas, 267 resultaram em emprego para os

candidatos. Além disso, o Sine/JS encaminhou 2.623

solicitações de seguro desemprego.

eP'Í-'1lr'LÜJ't/'le-r.lP/tIIY

l(?{mo/t";/iI'''' ,lJto,,,!'t4�,.'11"lJil i

370·1414
i mr·igs@terra.com.br

.

L��!! .. l!ttrll.II.�cI� 1).9.rll.la.,sch� .. ���j

Floricultura
Isaflor

flores Arranjos e Coroas

, (47) 275-0058/9101-1778
Rua: CellProcópio Gomes de Oliveira, 1066 - Sala .3 - Jaraguá do Sul

Sagitário - Pense

positiv6';::'poff mesmo que

te�ba dVÉí \sforçar bastantepar�S?1'1seg!lr o que quer,

v�c��chegar lá. Cor:

g;lifl( .

Capricórnio - As energias
õo das melhores em

A9u�ri� J. Respeite o seu

céWo�e"�b,torce o seu

ritrJlO $up slll.úde irá

agild\l�eÇ'Á'�cê saberá o que
fazer para se dar bem na

paixão. Cor: Loranja.
Peixes - É possivel que
aI lemas financeiros
I ansiedade. Mas

o�riceberá
o apoio

rJ�.�.,•. a do se'u par. Cor:
�"

SCl'J(. S.
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Parabéns. Síparl

ijADD/Mak1er I]
Administradora e Corretora do Soguros

ESPECIAL CORREIO
ESPECIAL CORREIO
ESPECIAL CORREI
ESPECIAL CORREIO D
ESPECIAL CORREIO DO P
ESPECIAL CORREIO DO PO
ESPECIAL CORREIO DO PO
ESPECIAL

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 790
Fone/Fax: 370-0047

www.addmakler.com.br

jaragua@addmakler.com.br

Jaraguá do Sul, SÁBADO, 19 de julho de 2003

--
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:....:..----
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OPROMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

VOCÊ MERECE
UM IMOVEL COM
ESTA QUALIDADE

:::::::=--.....
A SIPAR Parafusos e Ferramentas inaugurou nesta quinta-feira as instalações da sua mais nova sede, com área de 1800m2 lncalizada na Rua Domingos da Nova, 330

Rua José Menegotti, 277 - Nova Brasllia - Fone/Fax: 371-6310
e-mail: proma@proma.com.br - Site: www.proma.Com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma trajetória
, ,

A marca que cola.
www.brascola.com.br

rumo ao sucesso

, íI =t t4
'BOND®
Tecnologia em Adesão

,

.........
_ _-

••I
ESCRITÓRIO CONTÁBIL MARLlAN SIC Ltda.

_.-

U ma empresa de sucesso nasce a parti r de
pessoas que acreditam numa idéia. Assim

surgiu, em l° de março de 1996, a SIPAR
Parafusos e Ferramentas, formada pelos sócios
Paulo Roberto Schwarz e Silvério Klenen.
De acordo com uma avaliação demercado
realizada por eles, a região estava carente com

relação a um atendimento qual ificado,
conhecimentotécnico e a oferta de produtos
diferenciados no ramo. Com o objetivo de

suprir este mercado, nasceu a idéia de criar
uma empresa que superasse estas necessidades.
Contando com pouco capital para investir, mas
muita garra, perseverança e uma experiência
somada de 20 anos no ramo de fixadores,
alugaram o primeiro imóvel, numa área de
90m2 na Rua Reinoldo Rau, onde iniciaram as

ativi dades.
O trabalho na empresa era realizado pelos dois
sócios: Silvério, administrando o atendimento
aos clientes do balcão e por telefone, entre
outras atividades, enquanto Pau lo criava uma

carteira de clientes potenciais, visitando e

apresentando a empresa à clientes na região.
Depois de sete meses, a SIPAR mudou-se para.
uma nova sede, esta com aproximadamente
140 m', onde pôde oferecer uma melhor,
estrutura na loja, atendimento e

estacionamento próprio. ,

E, em 17 dejulho deste ano; aSIPAR concluiu
asede própria, urna loja moderna, com área de

1.80Úm2, projetada para oferecer aos clientes
mais conforto, qualidade no atendimento e

visando arnpl lar os, serviços e a I inha de

produtos comercial izados. "N osso foco de
trabalho está em sermos os melhores no ramo,
e para sermos os melhoresprecisamos ter a
melhor equipe-e os melhores produtos. E isso
nós temos certeza de que podemos oferecer",
explica Paulo, responsável pela administração
da empresa.

�.ItEuturo
A empresa já traçou planos para os próximos anos.

As metas estabelecidas e o trabal ho a ser

desenvolvido será intenso. A SIPAR é um nome

forte no ramo em que atua, e ainda tem muito a

crescer, por isso o planejamento de expansão da

empresa foi desenvolvido com seriedade e uma

grande pitada de ousadia. "Inaugur,armos nossa

sede própria, com área de 1.800m2 numa

localizaçãp privilegiada é, sem dúvida, uma grande
conquista. Mas desfrutar o respeito e a confiança
dos nossos clientes é muito mais gratificante,
principalmente por ter sido adquirido com muito

trabalho e profissional ismo", acrescenta Pau lo. Silvério e Paulo:

Sócios-proprietários da SIPAR

Desde o início. ••
.

\

Fábio Roberto Dalapicolla foi o primeiro funcionário da SIPAR.

Contratado em 13 de setembro de 1997 para trabalhar no atendimento da

loja, Fábio diz que gosta muito do que faz. "Não tenho palavras. Me dou

bem com todo mundo, é uma gránde experiência". Agora, ele está tendo

uma possibilidade de ascensão na empresa. "Estou muito feliz, porque
ganhei a oportunidade de trabalhar com vendas, o que é muito bom".

.

•

®

, StG;tfett'
Gilmar Kienen também iniciou na SIPAR assim que ela foi inaugurada.
Responsável por serviços gerais, como entrega e expedição, G i lmar conta ..

que a maior satisfação é saber que trabalha numa empresa séria e

honesta. "Espero que, com esta nova sede, a sIpfiresça cada vez

, mais.pois trabalhar com esta equipe é excelente", comenta. i.- I
i !
! ' • i

i • I
I METALÚRGICA BRUSQUE I

www.marlian.com.br 372·5300
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 933 . Centro - Jaraguá do Sul

Parabéns, Sipar '",

Com muito orgulho homenageamos a Siper que ao longo dos
anos vem demonstrando seriedade e competência no que faz.

Zíncaqem
.

, rotativa, banho
parado, zinco,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Infosoft
s í s tem 'a s

Rua João Planincheck, 1815
www.infosoftsistemas.com.br

-

SIPA
--

Sistemas Gerenciais e

Administrativos
Soluções para Gestão

Empresarial

371·6864

CLIENTES APONTAM
vantagens em comprar na

A metalúrgica Sipaca, que atua no mercado de desenvolvimento de peças especiais
para estamparia e usinagem, é uma das empresas clientes da SIPAR.
Desde a sua fundação, a Casa do Profissional é responsável pelo fornecimento de
parafusos e ferramentas à empresa. O diretor industrial da Sipaca, Sidney Carlos
Buchmann, aponta a qualidade no atendimento como o grande diferencial da SIPAR.
"O serviço de pronta-entrega, através do televendas, foi fundamental para a agilidadedo nosso trabalho. Hoje, compramos apenas por telefone", afirma Buchmann.

O setor de automação industrial da Weg, uma das maiores empresas de motores
elétricos do mundo, também é cliente da SIPAR. "Se solicitamos algum produto que
a SIPAR não tenha, eles fabricam. Temos produtos deles desenvolvidos
exclusivamente para nós" , explica o analista de processos do setor, Sérgio Luiz
Wasch.
A SIPAR controla diariamente a necessidade de abastecimento do setor, verificando
o estoque e repondo produtos. Segundo Sérgio, havia uma carência no município de
uma empresa preocupada com os interesses de seus clientes. "A SIPAR sempre se
dispôs a fornecer serviços para o que estávamos precisando, com produtos variados.
O atendimento na parte técnica, na resolução de problemas junto aos clientes é superágil. Nunca tivemos problemas", comenta.

CORREIO DO POVO Jornalista Responsável: Carolina Tomaselli - Fotos: Cesar Junkes/CP e Arquivo Sipar - Paginação Eletrônica: Vinicius SchaneFotolito: Cromoarte Cria ão e Fotolitos - 371-0816 - Impressão: Gráfica Editora CP - 371-1«)19

Rua Reinoldo Rau, 60 - SI 403 - Cento - Ed. Market Place - ara uá do Sul - SC - contato@limaelima.com.br - www.limaelima.com.br - Fone Fax: 275-1.404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A dupla jaraguaense que foi a primeira a gravar um CD, lan
ça seu terceiro trabalho; o CD liA Carta" amanhã na praça
Angelo Piazera

ná sete anos na estrada, a dupla
Sandro Luis e Clóvis lança seu terceiro

trabalho, o CD "Ámar é mais que um

Verbo, amanhã na praça Ángelo
Piazzera, no evento "Jara�uá se .

[ncontr�", que comemora os 127 anos

de Jaraguá do Sul .
Á dupla se conheceu nos festivais de

música do êesl, onde começaram a

solta a voz. [Ies começaram a cantar

juntos. ";4 gente viu que pederla dar

certo", conta Sandro. Consolidada a

parceria, montaram uma equipe
fizeram shows e bailes por Santa
Catarina e Paraná.
Á dupla aposta na força da música

jaraguaense. Todas as músicas deste
terceiro trabalho foram compostas por
artistas da cidade. O CD também tem o

gostinho da cidade. "Nós gravamos aqui
.

depois fomos para São Paulo fazer as

mlxagens e finalização do trabalho",
conta Clóvis.

I

O primeiro CD da dupla foi lançado no

inicio de 1998, com regravações de
grandes sucessos. "fizemos mais para a

divulgação do nosso nome, da nossa

música", explica. [Ies foram acertando

os detalhes e no final do mesmo ano

.

lançaram o primeiro trabalho com

músicas inéditas. Já abriram show de

muita gente famosa como lezé di

Camargo, Daniel, �auricio e �auri,

-

Sérgio Reis; além de dividirem os

microfones com outras duplas, como
Álan e Áladir., Jair Rodrigues, César e
Paulinho, mostrando que não tem peixe.
pequeno nessa lagoa. Programas de TV,
eles contam que gravaram vários em São

Paulo e Paraná e também participaram
do programa nacional do grupo Nativos .

Para comemora o

aniversário da cidade e o

lançamento do novo
\

trabalho, a dupla dará
brindes aos fãs. [screva uma

carta dizendo o nome deste

CD da dupla. Na hora do

show, após tocarem a �_

música, haverá um sorteio e

as cartas escolhidas serão

premiadas com brindes.
O evento "Jaraguá se

[ncontra" acontece amanhã,
na Praça Ángelo Piazzera, a
partir das 9 horas.'O show 'com
a dupla Sandro Luis e Clóvis
acontece às 18:30 horas.

,

Sandro luis e Clovi's, há sete anos na estrada, realizam show com

repertório próprio. A dupla aposta nos compositores locais ,
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Lição
Dóris (Reqiane Alves) tem mania de querer se dar
bem em tudo. Mas ela vai receber uma lição
inesquecível. Namoradeira, vai dar em cima de
Marcos (Dan Stulbach) e acaba levando a maior
surra do cafajeste. O autor Manoel Carlos nã�
confirma, mas há quem diga que esse será o começo
de uma punição para Marcos porque Dóris vai

denunciá-lo para a polícia. Tudo isso, nos próximos
capítulos de "Mulheres Apaixonadas".

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

Empreendedora
Gabriela Alves tem fôlego. A atriz se prepara
para lançar um CD independente, "Coração
Na Boca", todinho de músicas da M PS. Além

. l·;'

disso, tem ainda o livro "Amor e Despedidas",
que traz cartas e reflexões sobre o amor. Outro

projeto, mas desta vez para o início de 2004, é
" um espetáculo de teatro reunindo música,
poesia e circo.

Música de boa qualidade
E falando no "Quarta Maravilhosa", a

iniciativa de Ratinho prestigiar os cantores que

estão, de certa maneira, fora da televisão é

digna de nota. O apresentador tem conseguido
reunir grandes nomes da M PS que estão

esquecidos da mídia e o resultado não poderia
ser melhor: música de primeira qualidade.

Eterna cantora

Poeta
Ângelo Antônio adora ler poesias em voz alta para

sua eterna musa Letícia Sabatella. O casal e a filha
Clara moram num sítio, no interior do Estado do Rio

e o passatempo da família é ouvir poemas.

A cantora paraguaia Perla esteve no programa do

Ratinho, apresentando-se no "Quarta Maravilhosa".

Acompanhada d� dOis,com,petentes conjuntos, formados
por seus compàtriotas, a cantora disse que ela e seu

grupo pretendem', abrir uma casa de shows em São

Paulo: Elamostrou que continua em forma, cantando

maravilhosamente como sempre.
'

SALA FILME/HORÁRIO

MATRIX RELOADED

1
13h30 - 16h45 - 19hOO - 21h45 A

SINBAD: A LENDA DOS SETE MARES
14h30 - 16h30

2 As PANTERAS DETONANDO
18h15 - 20h15

AN

A

AN

s

PROCURANDO NEMO
14hOO - 16hOO

3 .. , .

O NAVIO FANTASMA
18hOO - ,20hOO - 22hOO

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D"DRAMA/DA:-DESENHOANlMArxY
F - RGÇÃrJ R - ROMANCE'/P - RJUCIAL/De -lX)CUMENTÁRIO

1 PROCURANDO NEMO
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

An

2 As PANTERAS DETONANDO
13h40 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h50

SINBAD - A LENDA DOS SETE MARES
13h45 - 15h30

A

An

T

An

A

o

c

c

c

3

4

HALLOWEEN: RESSURREIÇÃO
,17h30 - 19h30 - 21h30

A VIAGEM DE CHIHIRO
14h15 - 16h45 - 19hOO

MAIS VELOZES MAIS F�RIOSOS
21h45

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAal"
F - RCÇÃO/ R- ROMANCE'/P - POUCIAL/De -lX)CUMENTÁRIO

Vida real
.., É muito comum o público confundir as &1ovelas com a

vida' real. Daniel ZettelIriterpreta o' tudo-de-bom
-Carlinhos, em,'''Mulheres :Ápaixonadasll, um menino que
ainda é' virgem "e vive dando em cima de Zilda (Roberta

,'Rodrigues), a ernpreqada da.casa. O ator diz que, às

,

vezes.. é alvo de piadas por causa de, seu personagem,
mas que qUa�do tinha a idade do Carlinhos ele já não

era mais virgem. "Fazer sexo pela primeira vez foi
mu ito legal", arremata o ato r.

5

CRUZEIRO DAS LOUCAS
13h30 - 15h15 - 17h30 - 19h45

"

o

DEBI & LÓIDE 2
22hOO

DIDI: O CUPIDO TRAPALHÃO
13h30

TODO PODEROSO
15h15 - 17h15, - 19h15 - 21h15

FILME/HORÁRIO

A1

LONGE DO PARAÍSO
19hOO - 21h30

As PANTERAS DETONAND,O
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

PROCURANDO NEMO
13h30 - 15h40 - 17h45 - 19h45

2
TODO PODEROSO

21h45

6

GÊNE�O

An

c

An

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMArxY
F -RCÇÃO/ R -ROMANCE'/P-RJUCIAL/De-lX)CUMENTÁRIO

SINBAD: A LENDA DOS SETE MARES
13h45 - 16h15
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DOLORES AVILLON

Para tirar manchas
Chocolate: coloque sobre a mancha
uma mistura de água quente com

uma colher de chá de sabão em pó
dissolvido e uma gota de detergente,
pois o chocolate contém gordura .

.

Frutas: Antes de lavar, despeje de
uma certa altura sobre a mancha
uma mistura de dois copos de água
quente e um copo de álcool, para
que passe através das cerdas do

tecido; só então lave. Tomate: lave o

tecido, aplique o suco de um limão
fresco e exponha ao sol.

Passe água
Antes de colocar o leite para ferver,
passe aleitei ra em água,
umedecendo-a por dentro. Isso
evitará que o leitequeime no fundo
da mesma.

Tampe tudo
Para que sua geladei ra não fique
com mau cheiro e que o odor de um

alimento passe para outro, guarde
tudo bem tampado. Frutas, verduras
e legumes devem ser acondicionadas
em sacos plásticos, próprios para este

fim; nada de guardar no mesmo

saquinho que veio da feira e muito
menos enrolado em papel de
embrulho. Bolos, tortas e pudins
também devem ser guardados em

recipientes próprios que tem a tampa
alta para não estragar a decoração.
Os ai imentos guardados sem tampar,
ressecam e perdem o sabor.

Panela quente amolece
Para amolecer manteiga gelada
rapidamente, encha uma panela
com água fervente. Esvazie a panela
e vire-a ainda quente sobre a

manteiga, que vai amolecer sem

derreter.

Faca sem corte
Para cortar queijo em fatias, use uma
faca sem corte, pois vai cortar melhor
do que se estivesse afiada. '

Se ferver, estraga
O creme de leite, levado ao fogo em

qualquer prato, não pode ser fervido,
para não talhar. Por isso, deve ser

adicionado por último e retirado do
fogo rapidamente.'

Ralando sai
Se a parte de baixo do bolo

queimou, experimente retirar a parte
queimada com um raíador de queijo.

Passe no trigo
Para que as uvas passas, e outras

frutas, não caiam no fundo da fôrma
quando assar o bolo, experimentoe
passá-Ias na farinha de trigo antes
de misturar na massa.

Ficou cru e dourado
Se o bolo ficar dourado antes que
estej a com p I etamente assad o,
Coloque uma fôrma com água na

pratelei ra superior do forno.

VARIEDADES/TV

• SUPERAPETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Saiba aproveitar o sabor do repolho

INGREDIENTES:
4 folhas de repolho;
1 cebola;
2 dentes de alho;
2 colheres (sopa) de azeite;
400 gramas de carne moída;
1 colher (chá) de páprica doce;
2 colheres (sopa) de polpa de

tomate;
50 mi de vinho branco;
sal e pimenta-da-reino a gosto;
400 mi de molho bechamel (veja
a receita do molho ao final
desta)

Sirva os Rolinhos de

Repolho bem quentes

Preparo: Lave as folhas do repolho e cozinhe em água e

-sal: Deixe esfriar e reserve. Pique a cebola e os dentes de
alho e regogue-os no azeite. Junte a carne moída, a

páprica e a polpa de tomate. Misture bem e regue com o

vinho. Tempere com sal e pimenta e cozinhe por

aproximadamente 20 minutos. Retire o fogo e espere.
esfriar. Recheie as folhas de repolho com a carne e faça
rolinhos. Coloque-os num refratário e regue com o molho

Rolinhos ao Molho 8echamel

bechamel. Leve ao forno para gratinar. Preparo do Molho
Bechamel: Em uma panela, coloque 2 colheres (sopa) de

manteiga e leve ao fogo para derreter. Junte duas colheres

(sopa) de farinha de trigo, mexendo sempre. Deixe que
ela cozinhe e acrescente 500 mi de leite quente. Acrescente
sal, pimenta e noz-moscada e cozinhe até engrossar,
mexendo sempre com um batedor de arame para desfazer
os grúmulos

Preparo: Misture a canela em pó com o açúcar, a farinha e

a maisena. Junte o ovo, as gemas e 100 mi de leite e bata
até ficar bem cremoso. Em uma panela, ferva o leite restante
juntamente com a margarina e a canela em pau. Derrame

aos poucos, batendo sempre, sobre a mistura anterior. Leve

novamente ao fogo baixo, mexendo sempre. Retire o pau de
canela e deixe esfriar. Bata as claras em neve, adicione o

suco de limão e o açúcar de confeiteiro. Continue batendo
até ficar bem firme. Misture delicadamente ao creme de
canela e coloque em taças individuais. Leve à geladeira até
o momento de servir.

Decore a Sobremesa de Canela com

chantilly

INGREDIENTES:
1 colher (sopa) de farinha de trigo;
1/2 xícara (chá) de açúcar;
1/2 colher (chá) de canela em pó;
1 colher (sopa) de maisena;
I ovo;
3 gemas;
400 mi de leite;
1 pau de canela;
1 colher (chá) de margarina;
2 claras;

.

1 colher (chá) de suco de limão;
5 colheres (sopa) de açúcar de
confeiteiro
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o Alienígena
Desde que 'a neve Dome foi
destruída pelos Yeerks, seu ir

mão, o Príncipe Elfangor; mor
to por Visser Três, e, ele mes

mo, resgatado do fundo do mar

pelos Animorphs, Ax, o

Andalita, nem podia imaginar
que viveria tantas emoções ao

lado dos humanos. Para o jo
vem Andalita o mais difícil foi
superar a desconflança do

grupo por não poder contar a
verdade sobre os Yeerks. Ele
não podia violar as leis

Andalitas, precisava quardar
segredo. A vida na Terra era

muito diferente para Ax, mas
alguma coisa ele, Cassie,
Marco, Jake, Rachel e Tobias
tinham em comum. Alguma
coisa que um Andalita, qua
tro adolescentes e um falcão
sabem que precisam fazer:
exterminar os Yeerks.

A Primeira Águia
Investigando o desaparecimen
to da bióloga Cathy Pollard,
no território navaio do sudoes
te americano, o tenente Joe

\
Leaphorn defronta-se como

assassinato, aparentemente
, esclarecido, de um jovem po
liciai tribal. O acusado, um

índio hopi caçador de águias
fora surpreendido em flagran
te. debruçado sobre a vítima,
pelo tenente J im Chee, ex-su
balterno e admirador do dete
tive. No caso da bióloga desa

parecida, Leaphorn e Chee são

obriqados a mergulhar numa
rede de cientistas que procu
ram a solução para a, mesma
praga que dizimou a, Europa
na Idade Média, e que agora
leva tensão àquele área. Este
romance de Tony H i Ilerman
tem 240 páginas de muito mis
tério que certamente prende
rão o leitor até o final.

Pela Noite Adentro
Estrela não poderia jamais
imaginar que, por intermédio
de uma assídua colaboradora
do abrigo para crianças, re

ceberia a mais bela das sur

presas naquele Natal. Ela tem
sete anos e vive com a tia-avó;
secretamente acalenta o sonho
de conhecer a mãe que foi
embora quando a menina nas

ceu. Eventualmente, Estrela
recebe a visita: do pai, mas a

sua presença incomoda Tia
Lilly visivelmente e isso per
turba o seu pequeno coração.
Qual seria o segredo que os

adultos escondem? A grande
surpresa do Natal trará a res

posta.

Sensualidade à toda prova na próxima estação
Mais uma vez o estilista Alexandre Herchcovitch se

junta a Triumph e lança a coleção de lingerie Verão

2003, apresentada com sucesso no São Paulo Fashion

Week.
A segunda edição da "Triumph por Alexandre
Herchcovith" continua explorando de forma
irreverente a lingerie como peça de moda, deixando
de ser um simples acessório para se transformar em

elemento principal 'do vestuário.
As novas peças podem ser usadas como lingeries
tradicionais e também como outwear, graças aos

detalhes que fazem de cada uma delas uma roupa

principal.
As novidades são muitas. A coleção apresenta sutiã

curto e longo, vestido, saia e bermuda. Com modelagem
"ba!conet", os sutiãs valorizam o colo feminino, com

detalhes profundos, em versão simples ou com pontas
em tecido voai que podem ser amarradas. Cheíssimos
de feminilidade, os vestidos e saias apresentam
generosos babados na barra.
Confeccionada em nobres tecidos como chifon, voai,
tule e algodão, a coleção utiliza estampas coloridas,
mix de cores, Ilstrado e xadrez.

Um novo perfume para mulheres
sensuais e homens modernos

(She) e azul (He), as Deo Colônias
Di Amante são desenvolvidas a

partir de essências Importadas e

manipuladas seguindo um processo
inovador de alta tecnologia, que

permite uma fixação duradoura.

Uma fragrância feminina, inovadora
e que, ao mesmo tempo, é

provocante e explora um novo

conceito em perfume: doce sensual.
Assim é a She Deo Colônia.
o seu uso proporcioná senti r uma

leve refrescância frutal devido à

presença de cassis, morango,
bergamota e coco. Após a fixação
na pele, exala um composto de mel
floral associado a uma base oriental,
como vani Ia, caramelo, tonka,
âmbar e musk sobre fundos ama-

deirados como o sândalo e patchouli.
Para o homem moderno, que gosta
de marcar presença, o He Deo

Colônia é uma fragrância masculina
envolvente e moderna. Levemente

fresca se harmoniza com uma base

oriental ambarada, enriquecida por
um complexo amadeirado precioso
com nuances de vanila e musk.

'

Acondicionadas em embalagens que
lembram diamantes, nas cores lilás

Vocêgostade cor?Use oPink
A moda 'Sempre dita as tendências, tanto da roupa

quanto da maquiagem. Mas, independente da

moda, o importante é sentir-se bem, e linda

O Pink é a cor perfeita tanto para as mulheres de

pele clara quanto para mulatas e negras. E

ninguém duvida que o rosa sobre as pálpebras
realça qualquer olhar.

Aprenda a tirar proveito desta cor. Faça o contorno

interno, dos olhos com lápis manam acobreado.

Aplique o pó facial com brilho metálico sob os olhos

partindo da lateral do nariz em direção às

temperas.
Com sombra em pó rosa-forte faça o contorno

próximo aos cílios na parte superior e também no

canto externo da pálpebra inferior. Esfume na

direção da sobrancelhas com pincel de cerdas

firmes, Aplique sombra pink-cintilante sobre a

base rosada. Com sombra rosa-clara ilumine a raiz
das sobrancelhas e o canto interno dos olhos. Use

rímel marrom, que é uma excelente opção para
quem tem pele e cabelos claros, ou preto.
E seguem algumas dicas "básicas". Para quem
gosta de brilho na pele, basta aplicar-qloss com

uma esponja, depois da base.
O blush deve ser Pink e aplicado com pincel qrosso.
logo abaixo da maçã do rosto, em direção à lateral
dos olhos.

Para realçar os lábios, é só contornar com lápis
claro e preencher com gloss transparente. Mas

cuidado, o contorno deve ficar imperceptível. No
?::j"'".

'centro, aplicar gloss cintilante rosado.
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SEGUNDA - Luisa e Murilo não percebem que
Victor está vendo-os juntos. Bruno garante aos

amigos que não está fazendo balé. Manu compra
várias roupas de um tamanho menor para ver

se consegue emagrecer. Carla percebe que

esqueceu a carta de Victor em sua jaqueta.
Daniela consola Victor. Carla pergunta se

Sandra viu um papel em sua jaqueta e ela avisa

que colocou-o em um de seus livros. Bigodão
sugere a Vilma que eles abram uma conta juntos
para que ela possa controlar seus gastos.
Solene não gosta: Mônica se chateia com Bruno

porque ele dança melhor do que ela. Thaíssa
se irrita com a indiferença de Maumau. Cabeção
pára de tomar café, mas começa a tomar mate.

Rê decide experimentar um cigarro. Carla avisa

que tem uma notícia maravilhosa para Victor.

\
.

SEGUN'DA - Dinorá garante a Juca que não
sabe onde está Luiza. Bruno devolve o relógio
de Heloísa, mas ela afirma que não quer se

envolver enquanto ele estiver fazendo "pegas".
Vanuza revela a Rodrigo que Juca e Dinorá

conversaram. Pedro e Honório organizam um

mutirão para reconstruir o curtume. Djalminha
pretende pedir a guarda de Elis e Raíssa. A
cartomante revela a Van Van que um jovem vai
trazer a dlscórdla para sua casa. Dinorá se

recusa a contar para Rodrigo o que conversou

com Juca. Van Van aprende, uma simpatia para
conseguir Juca de volta. Juca não sabe mais
se deve lançar a candidatura de Vitória ou tentar

se reeleger. Vitôrio convida Léo para ser sua

vice. Van Van captura um sapo e bebe uma

sopa feita com ele. Rutinha bebe um restinho

da sopa. Juca comunica Vitória que ele não
será mais candidato. Dinorá avisa a Rodrigo
que vai lhe contar quem é seu pai.

Até O

fechamento desta

edição os

capítulos não
haviam sido
editados

SEGUNDA - César comenta que parecia que
Helena o estava esperando. Ela confirma que
tinha certeza que ele vinha. Luclana não
encontra César em casa. Hilda pede que Heloisa

vá com ela ao médico. César observa que Helena

não pára de falar. Ela aproxima-se e beija-o.
Margareth quase atropela Rafaela de propósito,
depois de discutir com Clara. Paulinha debocha

-

da situação e leva uma bofetada de Clara.
Rosinha manda-as para a secretaria e decide

suspender as duas. Heloísa garante que vai

descobrir com quem Sérgio está transando.

Raquel pede para Rosinha dizer que ela não

está, quando um homem liga. Helena insiste

que César almoce e sente-se vitoriosa quando
ele desliga o celular. Diogo trlpudia por Luciana
não conseguir falar com o namorado. César
insiste que é difí6i1 perdoar uma traição, irritando
Helena. Acusa-a de estar querendo que ele

traia Luciana. Helena jura que sempre o amou

e que tem certeza que ele a ama também,

SEGUNDA - João se nega a dizer a Marcela no

que consiste seu novo trabalho. AX consegue
pegar a pistola que diminui as crianças. Os

pais dos alunos acompanhados por policiais
arrombam a porta da mansão de Malvino. AX

dispara contra Malvino e ele encolhe. Logo
depois AX volta a deixar Malvino com seu

tamanho normal e ele aproveita para tirar a

plstola do menino. Os meninos tentam
imobilizar Malvino e ele, ao tentar escapar

dispara a pistola por acidente e atinge Lucas.

QUARTA - Victor fica surpreso com o beijo, mas
não acha ruim. Sandra começa a ter uma coceira

por causa' do namoro de Paulo. Carla não conta
do beijo para Luisa. Daniela e Bruno elogiam
Carla para Victor. Maumau explica para Cabeção
os malefícios da cafeína. Júlia fic'a chateada,
pois Pedro está malhando muito. Vilma pega
Rê fumando no colégio e a leva para a diretoria.
Daniela tenta convencer Rê a parar de fumar.
Júlia descobre que fazer exercícios demais pode
ser prejudicial à saúde. Daniela avisa a Ana
Paula que Rê fumou porque a viu fumando.
Beta toma um susto ao saber que Bigodão é
viciado em corridas de cavalo. Ana Paula garante
a Rê que também vai parar de fumar. Mônica
trata Bruno mal. Carla afirma' para Luisa que
Victor está dando em cima dela.

QUARTA - Rodrigo foge de Silésio e rouba o

carro de Vitória na fuga. Juca fica preocupado
ao saber que o carro de Vitória foi roubado e

decide ir com ele até a delegacia. Silésio

consegue capturar Rodrigo e o leva para a

delegacia. Rodrigo descobre que Vitória é filho
do prefeito e exige falar com Juca. Dinorá fica

apavorada ao saber que Rodrigo foi preso.
Rodrigo tenta conversar com Juca, mas ele não
lhe dá ouvidos e garante punição. Silésio avisa
a Dinorá que Rodrigo terá que ficar na cadeia.
Dinorá resolve pedir ajuda a Tintim. Karina fica'
pasma ao saber que Nanda morreu e oferece
seu apoio a Djalminha: Vânia, a ex-mulher de

Pedro, aparece em sua casa. Léo tem um mau

pressentimentõ. Tintim aconselha Dinorá a

revelar a verdade a Antônia e Juca. Antônia
ouve a conversa e pergunta a Dinorá o que ela

está escondendo.

QUARTA - Laura olha ironicamente quando
César chega atrasado, explicando que foi

procurar uma casa para comprar em Petrópolis.
Lorena comemora com os amigos o primeiro
contrato de Expedito para um comercial de TV.

Diogo não tira os olhos de Luciana. Lorena e

Téo monitoram de longe. Laura seduz César
ao dizer que sente saudades dele, e que ele

sempre será seu mestre na sala de cirurgia e

na cama. Onofre convida, a todos para uma

esticada no Nick Bar. César conta para a

namorada que foi à Petrópolis. Diogo ironiza e

fica atento ao saber que Helena acaba de voltar
de Petrópolis. Helena pede que Lucas relate

seu encontro com a avó de Salete. Helena se

perturba quando Luciana comenta sobre

Petrópolis. Marina chega na festa e combina

fotografar Expedito. Fred e Raquel se encontram

num cineminha na casa de, Rodrigo e Marcinha.

QUARTA - Rick e Rock dedetizam o jardim.
Rodrigo diz a Simoninha que Emíliano ofereceu
a vitória ao Lucas. AX come algumas flores' do
Jardim da escola. No concurso de canto, '. os
jurados escolhem José como vencedor. Greta
também não gosta da escolha. O professor
Sabetudo e seus colaboradores .espionarn AX

para encontrar o meihor momento para
seqüestrá-Io. AX comenta com Marisol que está
sentindo muito sono. Os pais dos alunos

ajudam na arrumação e lir;'peza da escola.

SEXTA - Lui�a fica �hateada. Vilma garante que
nunca mais vai sair de casa, deixando Beta e

Solene assustados. Ana Paula não consegue
parar de fumar. Maumàu briga com Cabeção
por causa do vício dele em cafeína. Carla

garante a Rê que seu plano deu certo. Kiko
revela para Victor que não está com vontade de

paquerar mais nenhuma garota. Victor sugere
que ele namore Drica. Daniela sente cheiro de

cigarro em Ana Paula. Solene descobre que
Beta empurrou Bigodão para Vilma e ficá furiosa
com ele. Beta tenta explicar que não sabia que
BigOdão era um vigarista. Kiko pergunta a Victor

Porque ele não namora Carla.

SEX1iA - Antônia pede para conversar com Sofia.
Van Van tenta exputsar Antônia, mas Sofia não
deixa. Antônia revela a Sofia que o filho de
Lulza foi encontrado. Rodrigo destrata Dinorá
e garante que agora não precisa mais dela.

Wanderley fica chocado com a atitude dele.

Rodrigo tira sangue para fazer o exame. Sofia
avisa Antônia que quer conhecer seu neto e

elas vão até a delegacia. Juca manda que Silésio
solte Rodrigo e apresenta Sofia e Antônia para
ele. Sofia exige que Rodrigo fique em sua casa.

Vitória fica furioso ao ver Rodrigo em sua casa�
Vanuza adora saber que Rodrigo é filho de
Juca. Van Van, Sol e Vitória não querem Rodrigo
em sua casa.

SEXTA - Inês insiste que' Fernandatem que
tirar proveito da separação de Helena e Téo,
usar Lucas, Fernanda rebate qué seu filho não
é mercadoria e não está à venda e pede que a

mãe esqueça o assunto. Marcos dá uma

pulseira de presente para Dóris. Eles brindam

e se beijam. Pau linha agradece de joelhos à

amiga. Marcinha confessa estar triste por Fred

ter ido embora junto com Raquel. Pau linha

garante que vai dar um jeito de afastar a

professora de Fred. Marcos garante saber o

que as mulheres gostam. Os dois se abraçam,
se beijam e se amam. Eugênio sugere que
Estela faça um leilão das suas roupas em

benefício das obras de Padre Pedro.

SEXTA - Marisol acorda e descobre que tudo
não passou de um sonho. AX acorda e diz a

Marisol que já se sente muito bem. Simoninha,
por telefone, avisa Rodrigo que AX está no

hospital. Fabíola comunica à diretora Caradura

que fará uma reforma na escola. Marisol avisa

Diogo, Estrela e Lucas que AX já está bem 'de

saúde. Simoninha e Rodrigo os observam.

Fabíola diz à' diretora Caradura que terão que

desocupar a escola pára a reforma. O Dr. Arias
diz a Sofia que AX receberá alta no final da

tarde, Simoninha conta para a professora
Lupíta que AX está hospitalizado.

OS RESUMOS DOS CAPITULOS ESTÃO, SUJEITOS
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DAEDIÇÃO DAS,NOVELAS
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NASCIMENTOS
III

5{/
Fabiana Rafaela

Trautmann Briese

I<amilli Jesus de Bairos

7{/
Davi H i Iberto da costa

Isaac da Cruz Müller

Gustavo Henrique
I<rueger
Emili Erica Costa

Jenifer Chayane M ichalak

Coelho

8{/
Jefferson Gabriel

Prochnow

Amanda Rorder Alves

Jaiane Jesus de Bairos

Gabrel Hasse

Felipe Leal de Souza

Daniel de Oliveira Kreis

10{/
Matheus Paulo da Silva

Larissa Suner

Ana Julia Dalcanele

Júlia Taronto Agne

11{/
Pamela Juliane Stipp
Maiara Tais Burger
Gabriel Raí de Oliveira

Pereira de Souza

Nilson Beck Filho

Matheus Wudtke

Chrystielen Francine Sell

12/7

Ana Beatriz da Silva

I<aliane e Silva Bona

Giulia I<amille Fernandes

Lucas Fernando Loose

15/7

I<amile Rauber
•

A gatinha Maiara Utpadel completou.no dia 14/7 onze anos.

Seus pais Marlise e Adilson desejam muitas felicidades

Juliana Pedri Sasse completou 12 anos no

dia 4/6 e sua irmã Jaqueline Pedri Sasse
fez 10 anos no dia 15/7 as duas comemorarão
seus aniversários no próximo dia 25/7. Seus
pais e familiares desejam muitas felicidades

Felipe Vicenze completa no dia 24/7 onze

anos. Seus pais Janete Jurassir e Victor
Vicenze mandam muitos beijos e abraços

Essa fofinha estará recebendo a benção do
batismo .amanhã. Vasmin Camile Bauer,
parabéns e que Deus te abençoe sempre.
Com amor e carinho de seu dindo Joel

Gonçalves da RosaChaiana Gesser completou no dia 16/7 onze anos. Os
pais Osmar Meurer Gesse e Eliane Meregalli Gesser
desejam com muito amor muitas felicidades

Sorteio '-- -

Os ganhadores da promoção CORREIO DOPOVO/NICOLODELLI do mês dejunho são Gabrielly Dalpra Lovemberg da edição do dia
7/6 e Gustavo Parti da edição do dia 14/6. Os ganhadores devem entrar em contato pelo telefone 372-0533 efalar comMelani .

*

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

..

� -te

de estar na ",oela
••

* •

www.nicolodelli.com.br
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l www.ctg]icom·I2L�ctg]j@netuno.com.br
vanessactg@ig.com.br

REFLEXÃO •••__� _

"Nunca, jamais desista de algum
objetivo, mesmo que haja ventos

contrários ...
"

(MADRE PAULINA)

, TRADIÇÃO GA(JCHA,.�__ . CORREIODO POVO 7E

10 FESTA CAMPEIRA
CTG Peão Farrapo

.

o CTG Peão Farrapo convida a todos para alo Festa Carnpeira realizado nos

dias 26 e 27 de julho de 2003, na sede do CTG Laço Jaraquaense.
Uma mistura de alegria, cultura, competições e festas, marcará este evento que
terá mais. brilho ainda com a sua presença. Nõs do CTG Peão Farrapo, te

esperamos com os braços abertos.
Maiores informações pelos fones: 371c6045 él Lauro, 9973-8121 c/Klsuco,
9117-5373 cl Eloi, 9991-0920 cl Reinaldo.
Obs: Na agenda qaucha.muda pra mim as datas que ja passaram(apagar) e a escrita

do rodeio do peão farrapo, que esta como rodeio crioulo, onde o correto é festa campeira.

QUE EXEMPLO •••

Bombas e
Bicos 'n;erores
Direção Hidráulica

ii 310-2515·310-2562
--------

Av. Preto Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se

Indústria e comércio demadeiras
, 312-0280

DEMARCHI CARNES�

FONE: (47) 371·4547 FAX: (47) 275·0524
JARAGUÁ DO SUL . sc

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIODOPOVO

JULIANA 'E JAÉSER
Sobem ao altar, no dia 26 de

julho, Juliana (filha de José
Carlos Majcher e Aparecida
Maria Maser) e Jaéser (filho
de João Santos e Dulce

Santoro Santos). Após a ceri

mônia, a recepção dos convi

dados será na S. E. R.

Marisol.

ANIVERSÃR10
Os familiares de Elaine

Bertoldi desejam felicidades

pelo seu aniversário. Elaine

troca de idade hoje, PARA

BÉNS.

SIPAR,
Foi inaugurado na última qui
ta-feira com grande estilo a

moderna e 'nova instalação da
SIPAR Parafusos e Ferramen

tas. Os sócios-propietarios
Silverio e Paulo escolheram

Domingos da Nova, 330 para
ser' o novo endereço da loja.

Presentes na festa: Dalcio
Spezia, Francisco Alves,

Celso Nagel e José Ramos

Cliniea �€ CIJ'UJ'(/ía 'j)Usliea
,tstitiea e 7l€1'aJ'a�"J'a

7>J'. ;tlt%l/Ilt�tt rottlttt
�-....._ -

Cíi'Jft $9�'

(47) 422�2105 ou 4334020
h dr.wemer@uoLcom.br

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

Vicky Bartel

SÁBADO, 19 de julho de 2003

IContato: .

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

Florilda e Vicente Donini com Raquel
Peiter (gerente da Marisol - Unidade de

Confecção Schroeder) durante a

apresentação da revitalização e

reestruturação da filial de Schroeder

-,

Mais FLASHES do Jubileu de Prata da ACIAG

Dalva Nagel e

Yvonne Alice
Schmõckel

Gonçalves

Adriano Zimmermann, Cristiane Hufenussler e Maurici Zanghelini

Blasio Mannes e a

esposa Vandelina

-CEntarls
, telEfõnlcas
- TelEfones sem fio
e convEncionais"

- Fax E Bina
- Portão

eletrônico
- PortEiros E

intErfonES
- ConsErtos E

InstalaçÕES

Rua Barão do Rio Bril�n.::.:co�,::!(;;35�3!1..-..,,;t.l:l.!l:l-��IWlIl_�IIaiOi�

ESPECIALISTA EM .

ORTODOtmA
E ORTOPEDIA fACIAL

275 ..2006
R: Joóo Plcol!!, 153· Centro· J uá do Sul
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SÁBADO, 19 de julho de 2003.

•

Procurar imóveis pelo endereço:
r-------�------------------�

Endereço:
(In1orme uma palavra-chave que taça parte do

endereço)

Cidade: I Jaraguá do Sul 11111

www.parcimoveis.com.br

Procurar imóveis no empreendimento:
Nome: C_. . � ..

�pr_O_cl_u_a_rp_e_IO_>C_E_P_:_� II I
Procurar pelo Código:

i II

Anuncie Seu Imóvel················································· .

Agora você não precisamais deixar seu imóvel numa única
imobiliária, usufrua das vantagens de ter 1 O imobiliárias e

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.
• Veja como funciona o sistema de vendas Parcimóveis .

• Anuncie Seu Imóvel

Conheça as Imobiliárias·· .

FaleConosco·· ...

•
MARIMAR
U'ÓVEU

lMOBILIÁRIA

.4\ t:#IBJrel

Assessoria imobiliária, avaliação de imóveis, investimentos
na região, compra, venda, locação e administração de

imóveis, contratos, reajustes, financiamentos e outros
assuntos relacionados a imóveis ou mercado imobiliário.
• Fale Conosco

TELA DE CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS
I

.

Com objetivo de oferecer o melhor serviço dentro de um programa de qualidade no atendi

mento, a Parcimóveis desenvolveu uma conexão via Internet entre você cliente e as DEZ IMO
BILIÁRIAS PARCEIRAS.

RIA MENEGOTTI
JJ
»
z
o
::c
o

s:
o
<

•

•

•

•

•

•

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas, de ofertas de
imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em Jaraguá do Sul e região, incluindo Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá.

•
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•

Barra
A imobilim 11 da B IUTIl 376-0015

barrasul@netuno.com.br

•

RUA ANGELO RUBINI, 1046

- sobrado semi-aca a o c

234,00m2, terrenocom 405,00m2 (13,50x30,oo), piso inferior
com 138,00m2, garagem, sala deestar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

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

RIO DA LUZ - casa alv. com 96,00m2, 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$ ío.ooo.oo, terreno
até R$ 15.000,00, na Barra, São Luis ou

imediações.

o LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

465,00m2(15x31), 12 piso área comercial com

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos,'sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com ehurrasqueira, garagem para dois carros,

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

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

social, sala, copa, COlo sala, deTV, despensa, salãode festasc/
churrasqueira e BWC, garagem paradois carros, piso de ardósia, I

ceránco.ectosc/capê, murada, ruaJoãoCariosStein, 1237, R$
85.ooo,ooquitadaou R$68.000,00mais203 prestaçãesdeR$
226,89,naCEF,CLjosaldoclel.€dornestadataédeR$17.ooo,00
-aceita casaatéR$40.000,00,desdequeoterrenotemamais de_
1.Cioo,00m2

VILA NOVA - casa alv. 187,93m2 c/Iale, terreno
510,00m2(15x34). 3qtos, sala,copa,
coz,despensa, 2-BWC, garagem p/dots carros,

churrasqueira com são deJestas, 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

JARAGUÁ 99 - casa alvenaria c/forro madeira

150,00m2 -terreno c/ 485,00(20x24,25), 4qtos,sala,
copa/coz.Bwc, lavanderia, garsgern despensa, toda
casa com piso cerâmico, murada-Rua Leopoldo Augusto
Wihkler s/nO - R$ 55.000,00 - aceita carro até R$
10/12.000,00 modelo gol ou corsa, fiesta

•

•

• •• •

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

vilson@parcimoveis.com.br•

N
Corretor de Imóv.eis

CRECI4936

•

Fone 371-2357
•

• LOCAÇAO
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

•

••
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Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal; - Aptos. nº 101, 106 e

305, c/123m2 r 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$ 107.000,00.

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

-

•

Casa na Barra do Rio Molha em

alvenaria, c/ suíte + 2 qtos, sala
de estar/j antar, eseritóri o e

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa

c/140m2, c/ 1 suíte, 3

qtos e demais dep. R:

Henrique Bortolini, 106.

R$ 79.000,00

Rua Luis Picolli - sobrado

cf 270m2, cl 1 suíte + 2

qtos, sala de estar I jantar
I íntima e demais

dependências, garagem pi
2 carros. Valor R$
145.000,00 aceita-se

apto menor valor como

parte do pagto.

Ed. Hortencla com 1 quarto,
sala de estar/jantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$ 45.000,00

Ed. Dom Lorenzo - Apto 202, c/
suíte + 2 qtos e demais dep., Rua
Leopoldo Malheiro, 1 vagas de

gar., c/ acabamento em cerâmica.

R$ 107.000,00.

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, el 390m2_ R$
20.000,00

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

el 1300m2 e terreno el 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.

Centro - Residência pI fim
comercial- Rua MaxWilhen, 901,
cf 260m2 e terreno el 680m2•
R$ 170.000,00

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

ALUGA

ED. AMARANTHUS

(próx. Justiça
Federal) - Rua Adolfo

Saeani, 36, apto el
suíte master + 2

qtos e demais dep.,
2 vagas de garagem.

R$1.200,00

'1' VILA RAU - sobrado
germinada ,cl
2qtos, eoz., bwe.
Rua Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175
pare. R$119,67c/
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.
Consulte-nos para maiores informações.

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

I LOCAÇAO RESIDENCIAL
I

I 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, I950, c/ 2 qtos, s/ garagem. R$ 220,00
I. 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 IR$1.100,00
I. Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A. Hrusehka, I
I c/ 1 suíte c/ hidra. + 2 qtos e demais dep. R$I
450,00
I. Ed. Magnólia (Centra)-Rua Pe. Pedro Franeken, I
1174, apto c/ suíte + 1 qto e demais dep. R$I
1400,00• Ed. Vila Nova - Rua Guilherme Waekerhagem, I
I c/ 03 qtos e demais dep., eoz mobiliada. R$I
1430,00 I
I• Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ suite +

I2qtos, dep. empregada. R$ 800,00 •

I. Ed. Maguilú (Centro) ,- Rua Proe. Gomes de I
IOliveira. Apto c/ 02 Quartos e demais dep. c/ I
garagem. R$ 320,00
I. Ed. São Gabriel (Vila Lenzi) - Rua Francisco I
I Piermann 320. Apto c/ 03 quartos e demais dep.1
le/ garagem. R$ 320,00• Apto c/ 02 qtos e demais dep. Rua 25 de Julho I
1- Vila Nova. R$ 315,00 I •

I. Apto c/ 02 qtos e demais dep. Rua Guilherme I
Hering, 70, próx. Angeloni. R$ 350,00
I. Apto c/ suíte + 2 qtos e demasi dep, sacada c/ I
I churrasqueira, centro. R$ 600,00 I
I. Casa madeira c/ 3 qtos, Loteamento Divinópolis, I
I
Rgueira. R$ 220,00

I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I ..

I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas,
Ic/40m2, 1º andar - R$ 400,00

I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, I
I c/ 40m�, 2º andar - R$ 350,00 I
I• Ed. Eriea - R. Guilherme Hering. 70 - loja

Itérrea, c/55m2 - R$ 300,00

:. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 - 11
-

I sala térrea
- 36m2 - R$ 200,00 I• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a 138m2,

I c/ garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00 I
I. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594-1
I
salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,00/

I
•

250,00
I. Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ I
I 230m2

- R$ 1.900,00 I
•

I• Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de
I30 a 48m2• R$ 300,00 a R$ 470,00

I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de I
I futebol). R$ 220,00 I •

I VENDAS RESIDENCIAIS I
..

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

I comercial). Aceito parte pgto, 1 apto central, 31
I�s I
I·casaem alv.-Champagnat-R.Celestino Depine, I
1394-e/ 200m2 de área eonst. c/ suíte+ 2 qtos
e demais dep. - R$130.000,00 I
I. Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de serviço. R: I
I Jorge Lacerda, 169. R$ 32.000,00
• Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2 (suíte + I
13 qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00 I
I·Casaem alv.,e/2qtosedemaisdep.-Três Rios I
I
do Sul. R$ 35.000,00

'I• Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., piscina,

[salão de festas, terreno c/800m2• Rua Adilio I
•

I Esbardelathi,
97. R$175.000,00 I• casao/ suíte+ 3 qtos e demais dep., terreno

I c/680m2• RuaMaxWilhelm, 901.R$170.000,00 I
I

VENDAS TERRENOS
I :

I. Terreno em Ubatuba-Praia Grande, c/490m2 I
1- R$ 8.000,00 I
I.Terreno-R. Marajó-lIhada Figueira-c/ 450m2 I

- R$ 35.000,00
I. Terreno em Guaramirim, local nobre para I
I residência. R$ 22.000,00 I
I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I58.000,00 .

L .J

• ••
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ImobiliáriaMenegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

IM08IlIAR.IA (47) 371-0031MENEGOTII
.

• • • .:

•

•

• .:

CRECI N° 550-J

f(�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSulII , �Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
,

-

• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5411 CASA - RAU - R, CARLOS ZENKE, LOTE: 109, 02 CASAS
DE ALVENARIA NO MESMO TERRENO NA VILA RAU,
l' - COM 03 QUARTOS, BANHEIRO, SALA COZINHA, LAVANDERIA E

GARAGEM,120,00M2
2' - COM 02 QUARTOS, BANHEIRO, SALA COZ1NHA, LAVANDERIA E

• GARAGEM 70,00M2
Área do terreno 450,00 m2 Preço venda: 65,000,00

==VENDA== 5375 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 12 AV, PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA;4286 - PARTE TERREA;02 QUARTOS;SALA TV;COPA/
COZINHA; ESCRITORIO; DISPENSA; 02BWC; 01SALA COMERCIAL;
LAVANDERIA, PARTE SUPERIOR; 03 QUARTOS; 01 SUITE; 01 BWC; 01WC;

• CHURRASQUEIRA; SALA TV; COPA /COZINHA;LAVANDERIA;GARAGEM,
Área do terreno 414.40 m2 Área Benfeitorias 315.08 m2 Preço venda:

165,OOÓ.00 .

•

==VENDA== 5457 CASA - VILA LENZI - RUA; ERICH ABEN N; 513 - CASA DE
ALVENARIA ;120,00 M2 = SUITE;02 QUARTOS;Ol BWC;COPA ;COZINHA;SALA DE

ESTAR;LAVANDERIA;VARANDA;GARAGEM;DEPOSITO. ,

Área do terreno 700.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda: 70,000.00

==VENDA== 5318 TERRENO - AMIZADE - R. ARTHUR GUNTHER, LOTE 05,
TERRENO COM 392,00 (14 X 28) NO AMIZADE
Área do terreno 392.00 m2 Preço venda: 35,000.00

==VENDA== 5416 TERRENO - VILA RAU - R. 753 - LOTE:15 - TERRENO COM

364, 70M2 (14,00 X 26,05) RES. RENASCENÇA
Área do terreno 364.70 m2 Preço venda: 28,000.00

==VENDA== 5424 TERRENO
VILA LALAU

R. ERNESTO LESSMANN '

TERRENO COM 340,80M2
(14,50 X 23,50)

Área do terreno 340.80 m2

Preço venda: 29,000.00

•

•

r
==VENDA== 5421 PREDIO - CENTRO - RUA PRESIDENTE EPITáCIO PESSOA

N;50 - CASA EM ALVENAÁRIA COM 02 PAVIMENTOS CONTENDO 04
APARTAMENTOS A DIVISÃO INTERNA DO APARTAMENTO;03 QUARTOS;
SALA; COZINHA; 01BWC; LAVANDERIA. '

Área do terreno 798.78 m2 Área Benfeitorias 240.00 m2 Preço venda:

400,000.00

•

•

•

==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== 5452 TERRENO
CENTRO RUA PEDRO
FRANCISCO KLEIN.

TERRENO =591,00 M2

FRENTE= PRIMEIRA LINHA 5,00
M SEGUNDA LlNHA= 22,08 M.

L. D. = 18,00 M. RUA
PEDRO FRANCISCO KLEIN;

CIDADE GUARAMIRIN.
L.E. = 39,00 M.

FUNDOS= 27,00 M.

Área do terreno 591.00 m2

Preço venda: 35,000.00

•

•

•
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....................

- CADERNO PARCIMOVEIS � ' r

-. .

Residencia . LANÇAMENTO

o Edi'fício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO Pr�.roN'"H.r�.a �i�crWolf

* PROl AO CLUBE A, BAEPENDI \\"WOLFEPAR
Vendas: 275-1594 Ernp(eendi�ento$ e Portiôpaçóes Lxda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DOPOVO' .

. , SÁBADO, 19 de julho de 2003 'I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 CADERNO PARCIMOVEIS ,

,
-

"c/ �Hurrasqueira e Varanda
.

, ::�N) ..

��. ,BiciQI�tário - \

....�� �

�� Apartamel1tos de 147m� ,e 123m2

c/1 suíte +,2 qtos ou c/'
.

,suíte '�1 q
�� Sala de estar e jantar
�� Sacada c/ cHurrasqueira
�� CozinHa e lavanderia .

�� 2 garagens por apartam!!nto

r

esiõel1cia{.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..�------------------------------------------�--�----�����.
:�.��.�'?:.::.�:}�:��.�:.�??:' CADERNO PARCIMÓVEIS � �����I.�.��:.�:.�.7

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.
Cód. 1167 - Casa sobrado em alvenaria com 280,00m2 - 03 Localizado na Rua Gerônimo
quartos - bwc - 03 partamentos - cozinha -lavanderia - sala Cód, 1117 - Casa alvenaria com 160,00m2 - 03 quartos - 01 sute - 2 Corrêa, em area nobre, no

-Terrenocom353,00m2-RuaJoséDequech-R$100.000,00 bwc - garagem - sala - cozinha - área de serviço - Terreno com centro da cidade de
- Negociável com casa, carro ou terreno de menor valor. 480,00m2 - Rua Jaime Bardim - R$45.000,00 à vista ou Entrada Guaramirim.

l 1.1I1I1m1D1m.lllElIlZlDaml!.aammIlDlDlIDI.II�IIII.I.A�:m3DOI·01:101'010EellaSGSEUlmlelflinla�:ICmiaDm�elnlro�·�IIII.II!lIII.I'ID.!lI!.IIIEII6EDIIII.BlmaDlII�mall.1l1E1I
...,......

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

'.

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

5 14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs.
MARIMAR
�MÓVE]S

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

•

CENTRAL DE VENDAS

• tl373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br

ALUGA-SE

Salas Comerciais no Centro Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga, 135 - Centro - Guaramirim - R$326,00 (incluso
condomínio e R$276,00 incluso condomínio).
Sala Comercial na Rua 28 de Agosto - Centro - Guaramirim
- Aprox. 300,00m2 .; R$1.800,00 - Negociável.

•

Casa em alvenaria 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).

•

•

•

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

{{�
Assoclaçao das lmobillâtlas

• • •

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 - H$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 165,00m2 - 02 quartos - bwc - sala -

cozinha - lavanderia - despensa - Área comercial - Terreno com

392,00m2 - Rua Henrique Fdedmann - 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,OOm2 - Rua Victor Bramoski -

R$105.000,00 - Negociável.

VENDE-SE
AMIZADE - GUARAMIRIM

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

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

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

Averbado - Rua João Bona - Lateral - R$40.000,00 ou Entrada de

R$30.000,00 e assume financiamento.

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

Próx. Recreativa Marisol

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 Sotter 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 - Nê
gociável.

•

VENDE-SE
CORTICEIRA -GUARAMIRIM

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

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

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

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.

SíTIOS:
r-------..,

I Três Rios do Norte - Ret. 37 I
Com área de 23.400m2, com

I150% plana;com nascente de

I água. Valor R$ 53.000,00 I
I Barra do Rio Molha - Ret. I07 - Com área de 45.000m2,
I com duas casas em alvena- I
I ria; possui lagoa de peixe, nas- I
I cente de água, riacho; reflo- I
I
restamento de eucalipto. Va-

Ilor 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
�O.OOO,OO .J

•

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

e:���::!:=:!.L _ -'- .J
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õ�ilõ Sega ro

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

•

,. 01 .sulte, 02 dormitórios
.. Sacada com c'hurl"ClS""eira
" O1 ou 02 VIlgas de 9C1ragem
lO Salão de festas
'" PtaY'"ground
" Localízação: Vita Nova
*-"_andares

•

REF. 104 VILA NO'VA- R. 727· Heini Behling,
s/n'. Terreno c/420m2 e coso c/300m2, 1 suíte, 2 .

qtos, solo, copo, coz., bwc, lav., gOL p/2 carros,
piscina e socados, RS 110.000,00. Aceito coso de

menor valor e corro

REF. 75 I VILA RAU - coso alvenaria, c/122m2 e

terreno c/721m2, c/ 1 suíte + 2 dorm. e demais dep.
Próx. UNERJ. RS85.000,00

REF. 3812 CENTRO - apartamento, c/135m2, c/
1 suíte + 2 dorm. e demais dep. RS 85.000,00 Ref. 3801- CENTRO - APTO ED. MÔNACO - no 2' andor,

negociáveis c/ 2 dormitórios, socado, solõo de festas, ployground, ótimo
locolizoçõo. Pogto com entro e pore. em 24x

REF. 550 BAEPENOI- coso alvenaria, c/ 91 ,96m2 e

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

CASA CORUPÂ
com 2 dorm., e demais
dependendas, cf 42m�

terreno cf 284m2• Rua João
Bankenhadt. Próx. Marisso/.

RS '2.000,00
ou ENTRADA + F/NANe.

VOCÊPODE TERUMA ·

BELAVISTA'
Ir�

•

•

U I ln n

�Nn. P+ITZ

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

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

aconstrutora. Ótima localização,

•

•

•

CENTRO - Centro comercial e residencial, de alv., c/ I apto c/ I suíte + I qto e demais
dep., e salas comerciais, c/ 430,65m2 e terreno de 759,72m2• Com mais uma residência
no terreno. localização próx. Terminal Rodoviário. Valor a combinar.

CENTRO - Ed. Klein, Ruo Barão do Rio Branco,aplo cl 1
suite + 2 dorm., demais dependencias. RS 110.000,00
aceita terreno. parte de pagamento

CENTRO - Ed. Klein, Rua Barõo do Rio Branco, sala •

comercial c/; 53,50m2• RS 50.000,00 aceita
I

imóvel de menor valor
•

Ref. 06 CENTRO- Ruo Exp. Cabo Horry Hadlich.
,

Terreno cl 367,50m2 e cosa c/ 179,50m2, 3 qtos,
solo, copa, coz., lav., bwc e gar. RS I I0.000,DO.

Própriop/Clínica ou ,Escritórios

VILA LENII- Terreno cl 671 m2•
'

RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PAR_C. + CUS

VILA LENI/- Terreno c/892m2•
RS 25.500,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

PTO DE 02 DORM., NO CENTRo..- PRÓXIMO A MILLlUM -

PTO DE 03 DORM., NA RUA JOÃo PLANINSCHECK, 1045 ED. MATHEDI

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

ALA COML. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCAno, 265 SALAS 2-5-6-7

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

ALA COML. - CENTRO - RUA: PRESIDENTE EPITÂCIO PESSOA, 540 SALAS 10. ANDAR

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

'ALA COML. - BAEPENDI - RUA: BERNANRDO DORNBUSCH, 630
-

TIMA SALA PARA CONSULTÓRIO - NA 'RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 637 SL 03 E SL 04 •

ASA COML - ÓTIMA PARA CLlNICA - ESCOLA - CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS

A RUA: CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, PROX. POSTO PEROLA

ALPÃO COM 270M2 NA RUA GUSTAVO HAGEDORN, S/NR - VILA LENZI

ALPÃO COM 300M2 NA RUA JORGE CZERNIEWICZ, 1120 C/ AMPLO ESTACION"AMENTO
.'
..

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

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

• • •• •
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APTO ANITA GARI BALDE - 1
por ondar, com ou sem acabamen
to, suíte mester, 2 suítes, 2 salas +

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

ÁGUA VERDE - rua dos'
escoteiros, cf 4 qtos, sala,
cOZ., copa, lov., bwc, gar.,
R$ 75.000,00 nego

FIGUEIRA - casa alv., cf 1 suíte, 2

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

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

.�

JARAGUÁ ESQUERDO- Rua da
Paz, lateral, 1 suíte, 4 qtos, sala,

coz., demasi dep. R$ 100.000,00

BARRA - Lot. Coso Nova, 335m2• R$
12.000,00 ou R$ 5.000,00 + parco

CENTENÁRIO - terreno,

esquina 687m2 Próx. Weg II.

R$ 35.000,00

CENTENÁRIO -

sobrado em alv., cf
190m2 e terreno cf

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

-

LOCAÇAO

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

próx. Rec. Marisol.

I

OfERTA
I

SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

om estoque, em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00

JOAO PESSOA'�C�sa de alv. 2

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

Vila Rau - casa alv., 3 qtos,
sala, cOZ., bwc.
R$ 34.900,00
negociáveis.

VILA LENZI - Casa alv., 1 suíte,
2 qtos, bwc, salas, coz., rnob.,

lov., portão eletrônica.
R$ 75.000,00 ou

R$ 62.000,00 + parco
R$ 249,00 SO
R$ 13.000,00

SÃO LUIS - Sobrado cf 1
suíte + 3 qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav.. , bwc, gar., R$
115.000,00 ou R$
70.000,00 + pare. •

CENTENÁRIO -

terreno Jardim
Francisco, esquina
450m2 Próx. Weg II.
R$ 26.000,00

VILA RAU - cf 3 qtos,
2 salas, coz., bwc, lav.,
chur. e gar. terreno cf

570m2. R$
49.000,00

•

GUARAMIRIM - terreno

no centro, cf 9.538m2 .'
R$ 250.000,00

VILA BAEPENDI -

terreno cf 585m2 • R$
35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Oirassol
IMÓVEIS

371-7931ifPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

I

Cód. 1167 . centro

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000m2 - 01 suíte + 05

quartosedemais dependo Com
05 vagas degarcgem.
R$ 300.000,00-

eoeita troca poraptomenorvalor.

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.1177 - casa alvenaria

130 m2 - Chico de Paula -

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
40.000,00

cód. 1174- Casa alvenària
- 200m2 - Rio Cerro - 01

suíte + 02 quartos e demais

dependo R$ 85.000,00

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

entrada + 84x de R$ 220,00

cód. 3121- Czerniewicz - terreno 386,25 m2

(15 x 26) R$ 12.000,00

cód. 3119 - Terreno com 17.788,75 h12-

Rio da Luz (próx. ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

cód. 1170 - Vila Rau - 02 aptos -

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

vagas garagem. R$ 95.000,00

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

Sobrado - 212m2 - Vila Lenzi - 01 suíte +

02 quartos e demais dependo
R$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
.

NA MELHOR LOCALIZAÇÃO
DE IARAGUÁ?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕESBAEPENDI - vende-se, casa,

alv., R. Daniel Rumpel, lateral
da Waldemar Grubba. Tratar:
372-3192 ou 275-0072.

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

ALUGA-SE - no Centenário.
Tratar: 370-3561. BARRA - vende-se, el 90m2,

mista, nova, ter. el 382m2,
ótima localização.
R$40.000,00. Tratar: 376-
2464 após 15:00.

ALUGA-SE - quarto em res. pI
moças, próx. a Caraguá. Tratar:
9122-9867.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (41)275-3070

"7

CONSTR. �.
"Inovando Conceitos de Vida" �BARRAVELHA-vende-se, mad.,

el 60m2, mobil. R$11.000,OO,.
Tratar: 371-6238.

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

eonstr., el 2O,Om2 de área

eonstr. R$ 85.000,,00,. Tratar:
319-0,916 ou 9957-230,9.

Tratar: 373-1695.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado, el 2 aptos, 60O,m da

praia. Tratar: 370,-7312.

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se, el 14O,m2, 3 qtos,
próx. Campo Juventos, Ter.
el 338m2• R$45.o'o'O"O,O,
entro + pare. Tratar: 9979-
9970.

AMIZADE - vende-se, 1O,8m2,
próx. Mercado Amizade, 1O,O,m

do asf., alv., el Ter. de 888m2.

R$38.o'o'O"O,O aceito moto ou

earr� até R$10.O,OO,O,O. Tratar:
370,-1823.

. , .

nnovers PENSÃO - aluga-se, quarto e

eoz. mobiliado no Rio Molha.

Tratar: 370,-7698. (proprietário)

GUARAMIRIM -vende-se, alv.,
el 12O,m2, Ter. el 3.O,O,Om2•

! E,'(Ce!o Mo\STER l2H2 e Oeeei OIbine I

SCéniC ALlZÉ 1.6 -16V

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

TODA LINHA

SCéniCI21
��

BANCOS DE COURO
SciltJCAuré �

CUOAUJ"lfENTtqVCUI 'rSv'
Udhoru comp.."; 2003
em su..,-Cirteg(lias.

Peequlsu de satisfação
QUATRO RODAS

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SCRede Renault, 183 Concessionárias no Br3sU.

BLUMENAU
322·8800

ITAJA(
348· 8460

JARAGuA DO SUL
370·6006Dicave

---

JOINVILLE
435· 3700 Consórcio Renaolt

(1) CcntiÇãovalidapa-afinarciarrenlo ccm Iaxa de .!Jrosde O,99%am. Paratoda Uma RaneultO'km, excetopera o tl'1aster l2H2 e Chassi Cabine. fnanciamerl:o coe {Çràd�o Direto ao Conwnidor )collletrtrada de 50%do valor do vercuc +salda financiado em24 vezes cem Taxa Clierte prefixadadeO,S9%am. -+-IOE FnanciéVTlemo RenauH alraliésda' Cia. de Crédito
�n�anllnto e Investimento Renaul do ':t�gL Taxa de abertura de Créclto (T.A.C)não ircusa -.

Cféd�o sugelo e <Vlalise e aptovaçãode c�d\iSlro.M, Taxas-poderão seraHerad.as. se hou ...etem�danr;as9gnlicatj>:<!sno r'��cado Financeiro, semaeiso prévc. f2} PrOfOOçáO vãjda.JXlrterrpolirritad� para linha RenaiJlt Gcénic. Q) Preço para pa�alll�o·a 'lista alou c�of�<W1C1ar:'lInto aqui proposto do Remul ScénlcAlilé 1.611> V2003/2OO3, corsôãda, eerropcorais. Otrata e a pintura n1:llá(ica serão acascicos ao preço do vefcuo Condições validas na data de "E�culaçãadesteanCnc�ooo enquanto dur�emos estoques. Paranaore intomaçõe�, rndusiw robreadlsponibilidade deastoqJe, ccreute sua ccrcessonéna RE!naull. FoIospa�In;spubhcilarils. Alg�silensmostradose oumencionados neste nláerial pubicaârio são opcoreieou reterem-se a versões especficas. A Renault do Brasil t1:1:00r·..a-se ao direto de aâerarasesoecãcações dedesveitufassem aviso pré.lo. Cirriosde segurança em COrlll1lo comAJf &lgs, sal..anvdau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Aluga: Apartamento contendo
suíte+ 1 dorm., sala, coz., lavand.,
bwc social e garagem. Rua Bahia
d. Fragata. Aluguel: R$ 300,00

Vende: Casa demadeira (3 dorm.), cf
,

ea 65 m2, em terreno de 392 m2. Vila
Lenzi (Próx. Posto de Saúde). Preço:

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ área total203 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

Vende: Casa em alvenaria

(3 dorm), c/ área 122 m2, em
terreno de 455 m2. Czerniewicz.

Preço: R$ 65.000,00

c/área 170m2, em terreno de 325m2

Rua 633 - Lot. Olegário (Tifa
Martins). Preço: R$50.000,00

Vende: casa em alvenaria (3 dorm.,
demais dep., c/áreapifestas e

piscinna], c/ área 207m?, em terreno

de 800m2• lateral rua Frascisco de
Paula. Preço: R$ 70.000,00

SÁBADO, 19 de julho de 2003

Aluga: Apartamento contendo 2

dorm., sala, coz., lavand., bwc e

garagem. Rua João Planincheck

guá Esquerdo)Aluguel: R$ 330,00
j

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ área de 120m2, em
terreno de 421, 72m2. Rua:

Richardt Piske, 587 (Czerniewicz)
Preço: R$ 62.000,00

Vende: Casa mista (�dorm.), cf
área 115 m2, em terreno de 495 m2.

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

VENDE: Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2

dormitórios, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2

banheiros, depósito, área de festas e garagem pi 2
carros. Sendo 228m2 de área construída, em terreno

de 350 m2. (Bairro Baependi)
Preço: R$150�OOO,00 (com os móveis).

Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área de 45 m2, em terreno de 1.750 m2. Estrada Rio

Molha. Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto).
Casa em alvenaria (2 dorm.), c/ área de 70 m2, em terreno de 589 m2. Rua BerthaWeege
(Barra). Preço: R$ 40.000,00
Casa em alvenaria (2 suítes + 1 dorm.), cf área de 180 m2, em terreno de 450 m2. Vila Rau

(Próx. Mercado Brazão). Preço: R$ 45.000,00 (Aceita carro/terreno).
Casa de madeira (4 dorrn.), c/ área 110 m2, em terreno de 708 m2. Rua José Theodoro

Ribeiro (Ilha da Figueira). Preço: R$ 106.000,00
Casa em alvenaria (1 suíte + 2 dorm.), c/ área de 245 m2. (Vila Lenzi). Preço: R$ 135.000,00
Terreno c/ área 420 m2 (15 x 28). Vila Rau (Próx. Posto Cidade). Preço: R$ 23.000,00

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mude seu conceitode viver
. brJ .

(jarcfen� júiW,er�
RESIDENCE

Lazer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada,
OpÇãO 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

INFORMAÇÕES: 370-9547

FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO
..

'

..__.......

......ii�

3 Dorms.
(sell4Q] Suíte)"

Locnlizaçüo do Prédio: RIUl Leopoldo lvIllhllke,
Perto do Clube Beirá Rio,

70 meses para pagar
RS 15.000,00 enbra.da

saldo di re to c/ II Cons tru tora

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

R. Mnrecluti Deodoro.da FOIl5em, 972
ROylll Bnrg Ceuter- ]Ilmglllí do S1I1- se

CONSTRuseL
.

"Inovando C onceitos de Viela"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
. Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 2398 - SÃO LUIS

R: JOSÉ NARLOCH, 1067 - SOBRADO ALV, 550M2,
!. PISO INFERIOR UMA RESIDENCIA Cf 1 SUíTE, 2
; DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SALA
I COMERCIAL COM 152 M2. PISO SUP. 2 SUíTES, 2

DORM, BIBLIOTECA, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS
260.000,00

- REF2383 - 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 - CASAALV 140 M2, 1 SUíTE, REF 2392 - CIERNIEWICZ - R: PAULO
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2. BENKENDORF,371- CASAALV 220M2: 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
CHAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE Cf
CLOSET, 2 DORM, 2 BANH, GARAGEM 2 CARROS. RS
130.000,000

REF 2268 - CENTRO - R: DOMINGOS DA NOVA
REF 3170 - BARRA RIO CERRO - R: LTO. - CASA ALV, 266 M2. TERRENO 420 M2. RS
SIEWERDT - TERRENO 352,50 M2. RS 21.000,00 190.000,00

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

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

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

REF 2410 - JGuÁ ESQUERDO - R: FRANCISCO REF 3017 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
WINTER - LTO JUVENTUS - CASA 50 M2, 2 DORM, VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES
BANH. TERRENO 600 M2. RS 35.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

REF 2408 - JGuÁ ESQUERDO - R: LUIS

CHIODINI, 36 - CASA ALV, 3 DORM, BANH, GARAGEM
2 CARROS. TERRENO 450 M2. RS 88.000,00

REF 2393 - TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1482-CASAALV139M2, I SUÍlE,2DORM, BANHSOClA�
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

REF3007 - VILA RAU-LTO ESIO ENKE- TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

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

REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERAL JOSE
POMIANOWSKI- TERRENO 400 M2. RS 26.000,00

REF 2295 - VILA RAU - R: PREF. JOSE BAUER
REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

_ CASA 160 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, GARAGEM 2
TERRENO 385 M2. RS 5.000,00 ENTRADA + CARROS. RS 98.000,00
56 X RS 300,00

Aluguel
REF 9016 - JGuÁ ESQUERDO - R:

JOÃO JANUÁRIO AYROSO - GALPÃO 100 M2,
1 BANHEIRO. RS 550,00

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.
PIAlERA - TERRENO 420 M2. RS 20.000,00

REF 2385 - R: 462 - SEM NOME - LOTE 13-

no. 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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Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

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

Vendas facilitadas,
financiamento próprio.

Localizado na rua RobertoZiemann, bairro Amizade.

Ed. Aléssio Berri
Centro - I suíte + 2 dorm.

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

sem'juros e
sem entrada'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ret. 4347 - Czerniewicz

Apartamento el 73,80m2 - 02
dorm - bwe - R$55.000,00

Ref. 4345-
Czerniewicz

Ed. Andréa - apto cf
120,OOm2 - suíte + 02
dorm - cozinha cf

móveis -

R$79.000,OO

Ref. 5264-
Amizade

loto Blumengarten II -

Casa alv. em fase final de

construção cf 138,22m2 -

suíte + 02 dorm - Terreno

cf 346,50m2 (14 x 24(75) -

R$89.000,00

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

bwe + qu itnet el 54,OOm2 +

galpão el 140,00m2 - garagem
pi 10 automóveis - ampla área
de festa - Terreno el 2.500,OOm2
(30 x 83) - R$230.000,00

Ret. 2529 - Jaraguá Esquerdo -

Cond. das Azaléias - Terreno el
786,60m2 (18,OOm frentel
43,92m lado esq.) - R$55.000,00

Creci 1749-J

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IM.OBIUARIAS LTOA.

Veja as fotos detalhadas no site

www.iteiven.com.br

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

03' dorm - 02 bwe - cozinha el
móveis - R$69.000,00

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)

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

dorm - 02 bwe - de. empregada -

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

,

R$145.000,00

Ret. 5324 - Água Verde - Casa alv.
el 78,00m2 - 03 dorm - bwe -

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

R$66.000,00

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

q8 x 25) - R$35.000,00

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

cozinha el móveis - playground - Terreno

el 1.859,08m2 - R$136.000,00 ou

,R$70.000,00 entrada + SD

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

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

Ret. 4342 - Amizade - Ed. Res.
Amizade - apto el 03 dorm - bwe -

R$49.000,OO ou R$30.000,00 .

entrada + SD R$19.000,00 - parcela
R$291,00 aomês

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

163,OOm2 - suíte + 02 dorm - bwe -

Terreno el 450,OOm2 - R$ 98.000,00

5180 - JARAGUÁ ESOUERDO
Sobrado el 346,00m2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwe -

Terreno el 826,00m2 -

R$340.000,00

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

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

R$110.000,OO

TERRENOS

2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,00
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R$28.000,00
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,OOm2 - R$36.000,00
2527 - Champagnat - cf 672)00m2 - R$58.000,00
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - cf318,50m2 - R$21.000,00
2503 - Barra - Lot. Miranda - c/350,OOm2 - R$12.500,00
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica - cf 360,OOm2 - R$20.000,00
2519 - Barra - cf 767,OOm2 - R$36.000,00
2447 - Rio Molha - cf 103.749,OOm2 - R$70.000,00
2362 - Nereu - BR 280 - cf 400.000,OOm2 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,00
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,00
2505 - Centro - cf 637,50m2 - R$135,000,00
2530 -' Centro - cf 1. 778,OOm2 - R$48.000,00
2500 - Czerniewicz - cf 406,OOm2 - R$26.000,00
2517 - Czerniewicz - cf 557,80m2 - R$30.000,00
2525 - Estrada Nova - cf 565,16m2 (cornl- esq)- R$29.000,OO
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,00
2534 - Jardim São Luís - cf 325,OOm2 - R$23.000,00 (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12.000,00
2533 - Lot. Miranda - cf 325,OOm2 - R$13.800,00
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,OOm2 - R$140.000,00
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,OOm2 - R$160.000,00
2535 - Lot. Renascença - cf 581,OOm2 - R$32.000,00
2539 - Lot. Bluemngarten II - esq. cf 461,85m2 - R$ 25.500,00
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00
2540 - Centro - cf 833m2 - comi (próx. Kolhbach) - R$ 98.000,00

Ret. 5321- Água Verde - Casa alv. el
232,10m2 - suíte + 03 dorm - 02
bwe - terreno el 434,00m2 ( 14 x 31)
- R$145.000,00 ou R$121.000,00
entrada + SD R$24.000,OO - parcela
R$474,OO aomês - CEF (aceita imóvel
menorvalorcomo parte pagamento) ,

Ret. 5326 - Amizade - Lot.
Versalhes - Casa alv. el 169,00m2

- suíte + 02 dorrn - 02 bwe -

Terreno el 480,OOm2 (16 x 30) -

R$127.000,OO

Ret. 2530 - Centro - Terreno ci,
1.778,OOm2 (39,20m frente/
41,60m fundos/57,00m lado

direito/40,60m lado esquerdo) -

R$48.000,00

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

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

/

COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENClA EM
ALTO PADRÃO 364,00M2 - 1 suíte, 2 quartos, solo em dois
ambientes, cozinho, lavanderia, área de festas, adego, banheiro,
lavabo, piscina, 2 vogas de garagem - Valor RS 230.000,00

COO 451- FIGUEIRA - CHACARA +rom residência rústico
em alvenaria com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, galpão, 21agoas com peixes, cochoeíra, pontes,
ruas internas, trilhos, pomar, documentos em ordem - medíndo
15.000,00m2 - com asfalto até a entrada - Valor RS
210.000,00

COO 436 - ANA PAULA � RESIDENClA em alvenaria com

3 quartos, 3 salas, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
RS 50.�00,00

COO 453 - CZERNIEW/(Z - SOBRADO medindo 285,00m2 - 1

suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens
- Valor RS 135.000,00

-

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suíte
com closet e hidro, sala intimo, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Valor RS 120.000,00

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

dois ambientes com sacada, cozínha, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor RS 55.000,00

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENClA em alvenaria medindo
250,00m2, 1 suite, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinho, lavanderia, 2

banheiros, garagem, área de festas, dispensa, dependência - Valor RS
120.000,00

'

COO 474 - VILA LALAU - 2 RESIDENClAS MISTAS
GERMINADAS - terreno medindo aproximadamente 2.000,00m2 -

Valor RS 68.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENClA em alvenaria - 1 suíte, 3
quartos, 2 salas, copa, cozinha mobiliada, lavanderia, 2 banheiros, 2 vogas
de garagem, piscina, área de festas com churrasqueira e socada, dispensa,
dep. de empregada - Valor RS 140.000,00

COO 063 - NOVA BRASILIA - RESIDENClA em alvenaria com 1

suíte, 2 quartos, 2 salas, copo/cozinha, lavanderia, 2 banheiros, terraço,
garagem, sala comercial- Valor RS 100.000,00

/

COO 468 - MOLHA - RESIDENClA em alvenaria - 2 quartos, sola,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 28.000,00

COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo
139.31 4,00m2 - com residência com suíte-rústlca- 21agoas - rio com

cachoeiras - 4.000 palmeiros real de 3 anos - 1.000 eucaliptos de 20
anos - rancho - galpão - Valor RS 100.000,00

COO 394 - VILA NOVA - 2 RESIDENClAS em alvenaria medindo
175,00m2 + 50,00m2 e 1 residência em madeiro medindo 1I0,00m2
- Valor RS 200.000,00

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENClA em

alvenoria, 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira - Valor RS
85.000,00

COO 470 - CZERNIEW/(Z - SOBRADO COMERCIAL E
RESIDENCIAL - sala comercial medindo 1 10,00m2 + apto com

3 q�artos, 3 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem -

COO 5203 - ESTRADA NOVA - RESIDENClA + 2
APARTAMENTOS - Residencia com 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - 2 aptos com 2 quartos, sala,
cozinha, lóvanderia - Valor RS 55.000,00 f

__
o

•
Departamento Jurídico Deja Imóveis .

Dril• Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.
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Compra - Vende - Aluga - Administra

371 - 1500

Hasta Pública: Local: Edificio do Fórum - Data(s): l' Praça: Dia 18/Agosto/2003 e 2' Praça: Dia
28/Agosto/2003. Horário(s): 16:30 horas. Descrição do(s) Bem(ns): 01) terreno situado nesta
cidade de Jaraguá do Sul - SC, na Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, lado par, de

forma irregular, çontendo a área total de 462,00m2, parte do imóvel registrado sob nO 38.186,
do livro nO 3-S, fls. 227, avaliado em R$ 60.000,00, em data de 20/fevereiro/1998; 02) Um
terreno situado nesta cidade de Jaraguá do Sul- SC, desmembrado de uma área maior no lado

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

registro de imóveis de Jaraguá doSul, sob nº. 18.152, fls. 62, do livro n" 3-1 (parte). avaliado em
R$ 40.000,00, em data de 01/abril/1998. Total da avaliação: R$ 100.000,00. Ônus: Eventuais
dívidas relacionadas com os imóveis aserem 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 torem-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) bemtns) 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 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), 24 de junho de 2003.

Márcio Renê Rocha - Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARB

Casa/alvenaria/central, edificada c/ 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)

Tratar: (�1) 819- � 119.,()t.I 9905-51Z91
_ , �l

SÁBADO� 19 de julho de 2003

A fHOEfLtÁRfA CAHPEA

VENDE LINDA CASA de ALVENARIA COM 148,00M2,CONTENDO 02 QUARTOS, 01
SUÍTE, SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM (poRÃO) PARA DOIS AUTOMÓVEIS.
TERRENO DE ESQUINA COM 528,00M2 (22 X 24) (TODO MURADO). SITUADA EM

UMA LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA PRÓXIMA AO CENTRO, NA, RUA
ANTONIO CARLOS FERREIRA NO BAIRROVILA LENZI. R$100.000,00.

Rua João Planinscheck, 302 Bairro Nova Brasília,
Jaraguá do Sul S/C

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

43.000,00

209:1 � CENTRO - R. Erich Mielke, 63,
terreno cf 480m2 e casa cf 170m2• R$

:1:10.000,00

2:144· BAEPENDI· R. Afonso Bartel,
casa de alvenaria com 243m2 e terreno

com 390m2• R$ :100.000,00

21.37· NEREU RAMOS· rua Maria
Madalena Lopes Santana, terreno cf

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

2:147 ·ILHA DA FIGUEIRA· casa de
alvenaria em construção com 113m2 e

terreno com 450m2. R$ 38.000,00 (vende
ou troca por outro imóvel)

.

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br
.

���-_
.. _------

--------".�

1000 - NEREU RAMOS - tot. Murara, C/386,00m'
1024 - BARRA DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/ 480.60m'
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot. Primavera, c/ 469,35m'
1036· ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno c/2r.33t,16m'
1040 . ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1041 • ESTRÀDA NOVA· Terreno na Rua Felix R�hert, 406,00m'
1045 . NEREU RAMOS· tot, Zanguelini, área de 391 ,00m'.
1046 • NEREU RAMOS· tot, Zanguelini, área de 321 ,00m'.
1047 . GIARDINI LENZI • Terreno c/ 637,70m'.
1048 • NOVA BRASILlA· Rua José' Emmendoerter, terreno c/484,50m'.
!EA�

2002 - AMtZADE - Lot, Versalis II, casa afv, r) 150m'· terreno de 450m'
aceita nego c/ sala comI. no centro da cidade
2013 - NOVA BRASILIA - r) área de 200m' • terreno r) 1200m', aceta apto menor valor.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em aOl. Terreno de 450m' •

2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, r) 155,00m'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingcs Rosa, 302, C/326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, r) terreno de 2900m' e casa r) 87,50m'
2056 - FIGUEtRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., r) 176m', terreno r) 450m'
2063 - ILHA DA FIGUEIRA - casa alv.,.r) BOm', terreno r) 518m'. R. Campo Alegre.
2065 - VIEIRAS .: R. Walroor Rolando Muller· Casa M�ta c/130,00m' e terreno r) 384,00m'.
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado r) 186m' e terreno c/350m'
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, r) 2tOm' e terreno c/450m'. Aceito apto menor valor.
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/100m' e terreno r) 360,72m', aceito apto
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno r) 345m' e contr. c/163,00m'
2080 - VtLA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c/ 320m' e contr. C/100m'
2081 - R. Prefeito Waldemar Grubba - Servidão - terreno ClI600m' e casa r) 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno r) 336m' e casa c/170m', aceita neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/360m' e constr. C/202,00m'.
2086· TIFA MARTINS· R. Fredolina Martins n' 311, ter. r) 72O,00m' casa r) 160,00m' e ed, C/50,00m'

aceita casa em Barra Velha .

2087· TIFA SCHUBER • R: Exp. Ewak:lo Swartt, 1381, terreno C/560,00m' e casa c/240,00m'. R$ 80.000,00
2092 • TtFA MARTtNS • R: Paulo Leoni, terreno r)325,00m', casa r) 45,37m' R$ 30:000,00
2094· VILA.LALAU ·lerreno r) 875,00m' e casa r) 123,00m' R$ 75.000,00
2095 NERE� RAMOS - R Angelo Floriani • Lot. Zanguelini, Terreno r) 78,00m' e casa r) 70,00m'. R$ 35.000,00
2097· JGUA ESQUERDO ·Rua Antonlo Macedo, Terreno r) 360,00m' e casa c/135,00m'. R$ 85.000,00
2099 • GUARAMIRIM • R: 28 de Agosto· Centro· Terreno c/l.400,00m' e casa C/244,00m' R$ 180.000,00
2100· tLHA DA FIGUEIRA· Morro Boa Vista- Terreno r) 1015,00m' e casa r) l00,OOm' R$ 22.000,00
2101 • CENTRO· R Guilherme Weege, ótima localização· imóvel resid, c/ comerciai. Sobrado r) 700m' e terreno c/

570m'. Valor a combinar.
2103 • VILA RAU . Rua 366 . Terreno c/ 450m'. Casa de madeira de 6Om'.
2108· TRÊS RIOS DO SUL· Rua Felix R�hert, sobrado comi" r)'336,00' e terr. r) 384,00m'.
2109· SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Lavin . Casa r) 124,00m' e terr. c/360,00m'.
2122· TRÊS RIOS DO SUL· casa em afv, r) 142,00m' e terr. r) 10.880,00m'
2124 • ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno r) 367,50m' e construção r) 175m'.
2127 • RIO MOLHA· Rua Leocád� Cardoso da SiOla, casa r) 92m' e terreno r) 323,75m'.
2129· VILA LALAU· casa de afv., r) 142m' e terreno r) 594m'.
2132' JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa c/127m' e edicula de 70m'.
2133· GUARAMIRtM • Casa c/130m' e terreno r) 300m'.
2141· OURO VERDE,· Rua João Mass, casa c/110m' e terreno r) 322m'.

R$ 12.000,00
R$ 16.000,00
R$ 12.000,00
R$ 100.000,00
RS 16.000,00
RS 16.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 17.000,00
RS 38.000,00

(em cons!..)
valor a combinar
RS 160.000,00
RS 116.000,00
RS 120.000,00
RS 120.000,00
RS 75.000,00
R$ 45.000,00
RS 48.000,00
R$ 35.000,00

R$ 70.000,00
RS 90.000,00
R$ 25.000,00
R$ 43.000,00
RS 27.000,00
R$ 80.000,00
R$ 65.000,00
R$ 200.000,00
R$ 45.000,00

R$ 15.000,00
R$ 80.000,00
R$ 25.000,00
R$ 300.000,00
R$ 110.000,00
R$ 48.000,00
R$ 88.000,00
R$ 115.000,00
R$ 60.000,00
R$ 40.000,00

R$ 23:000,00 + financ.
R$ 26.000,00+ financ.

R$ 65.000,00
R$ 53:000,00
R$ 60.000,00

MERCEDES· Apto. Vila Nova
3024· JAR MERCEDES· Apto Vila Nova
3039· CENTRO· Ediflcio Barão
3044 • CENTRO • Crlstiane Monique
3045 • NQ.YA.j!RASíLtA • Condominio Leutprecht
�Nl8_.
4003· SANTO ANTONIO· Padaria com equipamentos, construção de 186m' e terreno com 634,50m'.

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: enqetecjiãzee.com.br

� ÁGUA VERDE
, Vende-se uma casa. RS 42.000,00
� AMIZADE
, Lot. Blumengarden, c/ 364 m'. RS 23.000,00
* Lot. Papp - Casa de 500,OOm' c/ terreno de 1.495,OOm'. RS 360.000,00
, Terreno c/ 7.2011,00 m' frente p/ o asfalto. RS 90.000,00
� BARRA'
, Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. RS 58.000,00
'Terreno na Rua Camila Andreatta. RS 30.000,00
, Casa mista, rua Ana Karsten, 184. RS 45.000,00
� CENTRO
1057· Casa em alv., e/'191,56m' e terreno e/l.050m'. Semi-acabada.
RS150.000,00
, Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva·e/l suíte + 1 qto.· RS 61.000,00
, Apto. Ed. Lemprecht - Rua José Emmendoerfer, c/ 2 qtos e demais dep.

- RS 55.000,00
* Apto Ed. Sehiochet, 22 andar. RS 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, c/ 2 suítes, 2 qtos e demais
dep .. RS 400.000,00
� CHICO DE PAULA

'casa de alv., c/130m' e terreno c/ 454m', Rua Joaquim Francisco de

Paula, 2358 - 4 qtos, sala, copa, coz. lav., lbwe, garagem, RS 45.000,00
� CZERNIEWICZ

'

1021· Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) e/2.548,91, 32x24,80
. RS 250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - RS 90.000,00
, Casa em alvenaria, c/ suíte, 2 qtos e demais dep. RS 110.000,00
� GARIBALDI
, Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor Sehaldam, área de terreno c/
85.800m', c/ 2 casas de madeira. R$ 65.000,00. Aceita-se carro até
10.000,00. Próx. ao Marcado Furlan

'-

� GUARAMIRIM
, VILA PROGRESSO - Casa c/144m' e terreno c/375m' - Rua Exp. Manoel F.

Correa,l1.
, CENTRO - Terreno local nobre e/460,OOm'. RS 22.000,00
, CENTRO - Casaem excelente estado c/ 270,OOm'. RS110.000,00
'CENTRO - Casa e/170,OOm', terreno e/460,OOm'. RS100.000,00
, AVAí - Terreno c/ 360,OOm' e casa e/133,OOtn'. RS 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA

1Q06 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área c/435m2 e

construção com 104m2, 3 qtos, sala, bwe, lav. RS 70.000,00
1100 - Casa em alv., c/ área de 160m2, terreno c/450m2, c/ divisão interna, 3
ctos, sala, copa, coz., área de festas c/ cnur, e gar. Rua Pe. Donato, 318· Ilha
da Rgueira. RS'65.ooo,00
* Terreno e/450,oom'. RS 32.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 nO 172, próx. Posto Saúde. RS 70.000,00
* rua Luis Bortolini 531, área de 212m2, contendo 3 qtos, 2 salas, 1 coz., lav., 2 bwe,
área festa, garagem p/2 carros. R$ 75.000,00
� JARAGUÁ ESQUERDO
, Apto, rua Bahia, prôx, Madri. R$ 58.000,00
� JOÁO PESSOA
Área com 2.000m2, frente para a rua principal, em 40m. RS 25.000,00, em
condições a combinar
� SCHROEDER I
, Casa alvenaria, 196m2, c/ 3 qtos, copa, coz., sala, 2 bwe, garagem p/ 3
carros, churrasq., murada. R$ 30.000,00
� TERRENOS
'Em frente Cond. Azaléia, e/800m'. RS 28.000,00
'Dentro do Cond. Azaléia. RS 32.000,00
'R: Arduino Pradi, c/450m2• RS 27.000,00
'Próx. Prefeitura, e/417m'. RS 37.000,00
'R: João Carlos Stein . Jguá Esquerdo, c/480m2• RS 36.000,00
'Em frente Estádio João Marcatto- Jguá Esquerdo, c/297m2• RS19.500,00
'R: Adolorata Davi Pradi, c/450m2• RS 28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE

'easa, bairro Santo Antonio. RS 23.000,00
'casa alvenaria. RS 18.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL
'casa alvenaria. RS 32.000,00
'casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .RS 32.000,00
� RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHÁCARA· área de 57. 500m2• RS 75.000,00
� VILA LALAU

.

'Casa em alv. e/172.00m2 e terreno de 675.00m2• RS 8'5.000,00
� VILALENZI
, APARTAMENTO 4" andar- Mobiliado - Ed. Roresta c/.2 qtos e demais dep. RS
46.000,00
* TERRENO com uma área de 442,28m', na rua Epídio Martins. RS18.000,00
� VILA NOVA
* Casa em alvenaria, c/ 3 qtos e demais dep. RS 45.000,00 + flnan.
� VILARAU
* Casa de alv. com 110m'. RS 55.000,00

EXCELENTE INVESTIMENTO OPORTUNIDADE
PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS NA ILHA DA FIGUEIRA -

SALAS TÉRREAS DE ESQUINAC/ APROX. 300M2

(ATUALMENTE DIVIDIDO EM 2 SALAS). PAVIMENTO

SUPERIOR COM 2 APTOS, COM 3 QUARTOS, 2BWC,
CHURRASQUEIRA, GRANDE SACADA. ÁREA CONSTRUíDA
583M2 E ÁREA TERRENO APROX. 600M2.

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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.

Centro: ótima casa em alv. c/ área
total de 505,OOm2, suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com

armários sob medida, área serviço,
dispensa, dep. empregada,
garagem p/04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e jardim
- terreno c/ área de 4.557,OOm2•
(valor a combinar) - Obs: aceita
imóvel de menor valor em Jaraguá.

LA NCANI EN TOS:
, .

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rau: (próx. Posto Cidade)
c/ área 110, 00m2, terreno

esquina SOO,00m2 - R$
67.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)- duas
casas em alv. c/área 7D_00nie
45;00ni, terreno 6SD_Oo,ni - R$

.

70.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJb1área
20D_00ni, terreno SOD_OOni
R$ 85. 000, 00.
-Ilha Figueira: (próx.WEG II)-cj

.

área lS0,00ni, terreno esquina
SOD_OOni - R$ 65. 000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx.
Bompani}-Nova C/área 8S;00ni,
terreno 380,00m2 - R$
65.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nove c/área 100,00ni, terreno
380,00ni - R$ 65.000,00.
-Amizade: (próx. Salão

Amizade)-alv.cjárea 180,00ni,
terreno 6S0,00m2 _. R$
40.00D_00.
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio)
c/ área .150, 00m2, terreno

38D_00ni - R$ 75. 000,00.
- Vila Lalau:- {PJóx. MarisolJ:casa
mista cf área 80,OOm2, terreno
430,OOm2 - R$ 58.000,00.

APARTAMENTOS:
-Centro: (Ed.Gardênia) c/ área
80,00ni, 02 dorm; 02 sacadas
R$4S.00D_00.
-Centro: (Ed.Maguilu) c/ área
75;00ni, 02 dorm; todo em piso
cerâmico - R$ 48. 000, ÓO.
-Centro: (Ed.Cristiane Monique) c/
área 140,00ni, 02 dorm. c/ 02
vagasgaragem - R$ 53. 000, 00.
-Centro: (Ed.Isabela) c/ área
130,00m2, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$ 80. 000,00.
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
lSS,00m2, suíte + 02 dorm.,
cozinha mobiliada - R$ 85. 000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) c/ área
lJO,OOni, suíte + 02 dorrn, sala c/
sacada - R$ 53. 000,00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
13S,00m2, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$ 65.00D_ 00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área
lJO,OOni, suíte + 02 dorm; apto
novo-R$100.000,00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
140,00ni, suíte c/banheira + 02

dorm., 02 sacadas - R$
130.000,00.
-Centro: (Ed.Don Lorenzo) c/área
130,00m2, suíte + 02 dorrn.,
cozinha mobiliada - R$ 107.000,00.
-centro: (Ed.Riviera) c/ área
lS0,00ni, suíte c/ banheira, O�

SÁBADO, 19 de julho de 2003

Vi/o Novo: (próx./greja Rainha do Paz) Bonito sobrado com
área de 220,oom'-suite ri somda e bonheira + 02 dormitórios, sola
am�a, sola�n1l2r, cozinha, I:r.vc·soda� l:r.vc-se!Vi!D, área serviço, gorngem
pi 02 carros, terreno com 400,00m' - valor RS 165.000,00 ou

locação RS 900,00 (aceito coso no cidade de Blumenou).

, .'" Imobiliária Jardim Jaraguá
-

Ltda.
n
;;:o

'ii.
m
n

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

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br UI
"'-I

HÁ NEGÓCIOS
'"

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I\.. . . � ._

BLUMENGHARDEN - casa nova i/suíte + 02 dorm. c/área de 130, OOm2 - RS78.000, 00
BEHLlNG - casa novac/oi suítes + 01 dorm. c/área de 140,00m2 - RS85.000,00

JGUÁ ESQUERDO - casa nova clsuíte + 01 dorm. c/área de 80,00m2 - RS 65.000,00
NOVA BRASILlA - casa nova t/suíte + 02 dorm. clárea de 130, OOm2 - RS 135.000,00
SANPIERO I-casanovaclsuíte + 02dorm. c/área de 130,00m2 -RS 140.000,00
CZERNIEW/(Z -toso nova cl suíte + 02 dorm.c/ área de ISS,OOm2 - RS 120.000,00

vagasgaragem - R$ 105. OOD_ 00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
140,00ni, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$ 95.000,00.
-Centro: (Ed.Imperial) c/ área
267;00ni, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$ 170. 000,00.
-centro: (Ed.Florença) c/ área
lS0,00ni, suíte + 02 dorm.,
cozinha mobiliada - R$
130.000,00.
-Vila Nova: (Ed.PortoBelo) c/área
200,00ni, suíte+02 dorm., 04
vagasgaragem -R$145.00D_00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/área
130,00ni, suíte + 02 dorm.. 04
sacadas - R$ 65. 000,00.
-Baependi: {Ed-BarteIJ cf área
106,OOm2, suíte + 02 dorm., novo
- R$ 58.000,00.

TERRENOS:

-Vila Nova: (Próx. FORUM) c/áre,
Sl5_OOni (l1x41) - R$ 3D. 000, oc
-Vila Nova: (Próx. Iareia Rainh

Paz) c/ área 392,00ni (14x28)
R$ 43.000,00.
-Centro: (Próx. Kohlbach) c/áre
900,00ni - R$ 30.000))0 (neg.).
-Baep endl; terreno com. R

sernado Dorbusch cf áre:

1.798,OOm2 (30,50 frente) - R'

180.000,00.

Vila Nova (próx. ao FORUM)
bonita casa em construçõo c/ áre
21 O,OOm2 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwc-social

área serviço, garagem p/ 02 carro

-terreno 400,OOm2 - Valor: R

115.000,00 a concluir ou pronta co

piscina RS 1 BO.OOO,OO - (aceit
imóvel até RS 70.000,00 n

negociaçõo)

Ilha da Figueira: (próx. WEG I/}
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, garagem p/ 02 carros, piso

superior mezanino - terreno c/
364,OOm2 - Valor: RS 164.000,00

ou para locação RS 1.200,00
(negociáveis) .

Cenlro: (próx. Hote//tajara) ótimo sobródo ri área 250,00m'
- suite cf banheiro e doset e socado + 03 quartos, 02 solos,
cozinho mobiliado, bwc·sociol, área serviço, área de ie�o, psone,
garagem pi 03 carros, terreno c/ 3BO,00m' - Valor: RS
170.000,00.

(entro -: ótimo coso em uma �colizlição privilegiado próx. Duas
Rados Indu�riol- com área de 300;00m', suite + 05 dorm., 03
solos, 04 banheiros, cozinho com armários, área serviço, dep,
empregado, garagem pi02 mrros, área de fe�o ri churrasqueira
- terreno 700,00m'- valor o combinar - aceito imóveis em

Rorionópolis. .

Baependi-ótimo coso em olv. ri área 91,00m'-suite + 02

derm, solo, cozinho, banheiro, área serviço, terreno ri 580,00m'
+ área de festa de 70,00m'(com churrasqueira, banheiro, dep.
empregado), uma bonito piscina· Valor: RS 160.000,00.
Obs: ocerro apartamento no centro até RS 1 00.000,00 no negociação.

Ilho do Figueira (próx. Posto Pera/o) -coso em olv. cl
área 160,00m'-03 dorm., solo, cozinho, 02 bonheiros, área
serviço, garagem· terreno 680,00m' - Valor: RS 40.000,00
(aceito entrado de RS 25.000,00 + parcelamento)

-

lOCACAO:

. Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02

dorm., dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social,
lavabo, sacada coberta cl churrasqueira, órea serviço, garagem pi 02
carros - valor a combinar.

Vila Rau: Sobrado Térreo - cl 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia,
garagem - RS 230,00 (pró�. UNERJ).

Vila Nova: Bonito sobrado - cl suíte cl banheira e sacada + 02 dorm.,
02 salós, cozinha, bwc-social, lavabo, lavanderia, garagem pi 02 carros -

RS 800,00.

Ilha Figueira: Bonita casa - cl suíte + 02 dorm., 0.2 salas, cozinha

mobiliada, bwc-social, lavabo, lavanderJa, dep. empregada, garagem pi
02 carros - RS 1.200,00.

Vila Rau: casa em alvenaria - 04 dorm., sala, cozinha, hwc-socinl,
lavanderia, garagem - RS 420,00 (próx. Posto (idade).

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, 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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Plantão: 9131-0174

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

105 1 • AGUA VERDE· CASA DE ALV. cl 160m2-
terreno cl 400m2, suíte, 2 quartos, churrasqueíra, garagem

pi 2 carros. RS 80.000,00

1441· SÃO LUís· CASA DE ALV. - cl 140,OOm2 em

terreno de 900,OOm2 ( 15 X 34 ) - 3 quartos, garagem p/02
carros. RS 115.000,00

-

LOCACAO:

1191 • ILHA DA FIGUEIRA (Posto Behling) • SOBRADO
COML/RESIDENClAL 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.

I

1113· SOBRADO DEALV. (SEMI PRONTO) - BARRA DO R.
CERRO cl 205m2, suíte, 2 quartos. RS 95.000,00

3001· EXCELENTE OPORTUNIDADE! •

APARTAMENTO· ED. CRISTIANE MONIQUE - ciTO cl
188,11 m2 - suíte, 2 quartos, sacada, churrasqueira, dep.
empregada, garagem pi 2 carros. RS 10.000,00

601 • CASA MISTA· ILHA DA FIGUEIRA (Água Claras) - c/3 qtos. RS 400,00
602· CASA DE ALV. CENTRAL PARA FINS COMERCIAIS c/220m2 - suíte, 2

quartos, dep. empregada, churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 950,00
603 • CASA DE MADEIRA· CENTRO c/ 3 quartos. RS 330,00
604· CASA DE ALV. NOVA· VILA RAU (próx. Uneri! - c/ 3 quartos, churrasqueira,
garagem p/2 carros. RS 500,00
60S • CASA ANTIGA AL V•• CENTRO (próx. Brega & Chique! c/ estacionamento nos

fundos - ALUGA PARA FINS COMERCIAIS. RS 600,00
606· CASA DEALV. + OUITINETE {mesmo terreno! • VILA NOVA (próx. Gatos
& Atas! . RS 450,00
607· CASA DE ALV•• JOÃO PESSOA· c/ 2 quartos. RS 230,00
609 • SOBRADO DE ALV•• VILA LENZI c/ 4 quartos, churrasqueira, grande sacadá. RS
580,00

-

610· EXCELENTE CASA DE ALV. C/700m2 CENTRAL (mobiliada).
lil . CASA DE MADEIRA· JOÃO PESSOA (perto da ponte de Schroeder! - c/ 2
quartos. RS 220,00
§.13· CASA DE ALV. CENTRAL {PODE SER UTILIZADA COMERCIALMENTE! c/
sola em 2 ambientes c/ lavabo, 3 quartos, 2 bwc' s, dep. empregada. RS 800,00
614· CASA DE ALV. PARA FINS COMERCIAIS· EM FRENTE HOSPITAL

!!RAGUÁ c/288m2 em terreno c/ 276.5,75m2. RS 1500,00
§'l7· APTOS C/2 aTOS· CENTRO {início calcadão} c/ 2 quartos, salo/cozinho/
lavanderia conjugadas, bwc. RS 300,00
§'l8 • APTO {tipo quitinete! • RES. EGER • CENTRO (próx. AngeloniJ c/ 1 quarto,
sola e cozinha conjugadas, bwc, lavanderia, não tem garagem. RS 210,00 + condomínio
§'l9 • APTO· CENTRO (próx. Marcatto! c/ 3 quartos, churrasqueira, garagem p/2
carros. RS 825,00
MI : APTO· CHICO DE PAULA c/ 3 quartos. RS 200,00
m . APTOS· SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão Sta. Luzia! c/ 2 qtos = RS
180,00 .* c/ 3 qtos = RS 280,00 ** c/I qto = RS 160,00
W . APTO {bem simples} • ESTRADA NOVA c/ 1 Cômodo + bwc. RS 120,00
m . APTO NOVO· CENTRO· R: João Picolli, c/ 1 quarta. RS 330,00.
W . OUITINETES • ED. MARQUARDT • CENTRO. A Partir de RS 225,00 +

1372· VILA RAU (próx. SupermercaJo Brasãol·
CASA DEALV. -cl 155,OOm2 -terreno cl 4780m2, suíte, 2

quartos. RS 110.000,00 - A combinar.

1131 • CENTENÁRIO (funJo; DG WegJ· CASA AL V. cl
196m2 -terreno 392m2 ( 14 x 28 ) - suíte, 2 quartos, dep. de

empregada, área coberta cl churrasqu�ira, garagem. RS 88.000,00
- OBS: ACEITA TROCA POR CAMINHA0 E RETROESCAVADEIRA.

1311 • VILA LENZI (próx. Mat. Constr. Piermannl •

SOBRADO DEALV.c/216m2-terreno 406m2 (14 X 29)
sendo: suíte, 2 quartos + edícula cl 214m2. RS 220.000,00-

Aceita troca por outro imóvel, até 50% do valor

condomínio
638 • APTO· VILA BAEPENDI c/ 2 quartos, não tem garagem. RS 270,00
639 • APTOS NOVOS· PRÓX. UNERJ - e/2 quartos. RS 280,00
644 • APTO· VILA LENZI/ED. SÔNIA MAGALI {ao lado Supermercado Lenzi! c/
suíte, 2 quartos, sala com sacada. RS 395,00
650· APTO· ED. GARDÊNIA c/ 3 quartos, 2 bwc's. RS 400,00
653 • APTO· ED. VIRGíNEA - e/2 quartos, sala c/ sacada, garagem. RS 370,00
655 • APTOS· VILA BAEPENDI c/ 2 quartos, NOVO, c/ garagem, sala c/ sacada. RS
450,00
656· QUITINETES NOVAS· VILA NOVA c/ quarto, bwc, cozinha/lavanderia. RS 180,00
657· APTO· ED. FLORENCA {calcadão} c/ suíte, 2 quartos, sala c/ sacada, dep.
empregada. RS 580,00
658· SALA COMERCIAL TÉRREA· CENTRO· RES. ROYAL BARG c/18m2. RS

300,00
659 • SALA COMERCIAL· CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO c/ 3 ambientes

(recepção conjugada) . RS 250,00
664 • SALA COMERCIAL { I � piso} • VILA LALAU - c/300m2, estacionamento na

frente. RS 670,00
665 • SALA COMERCIAL TÉRREA· ILHA DA FIGUEIRA (próx. Homago! - c/
30m2. RS 300,00

,

677 • SALA COMERCIAL· ED. MARKET PLACE • CENTRO c/40m2. RS 270,00
684· SALATOMERCIAL TÉRREA· CENTRO {R. EXP. CABO HARRY HADLlCH} c/
50m2, RS 280,gO
685 • SALA COMERCIAL TÉRREA.· BARRA DO RIO CERRO· IDEAL PARA

CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2, 2 ambientes, RS 300,00
686· SALA COMERCIAL NOVA· ED. TOWER CENTER· CENTRO c/ 65m2, c/
cozinha, garagem, RS 400,00
688 • SALA COMERCIAL NOVA· CENTRO (ao lado Wisdom) c/ 123,88m2. RS

700,00
690 • SALA· BARRA DO RIO CERRO {ao lado desp. Zanluca} com m , 1 bwe, RS

270,00
806 • GALPÃO· BARRA DO RIO CERRO - c/363m2, terreno c/530m2, c/ ligação
trifásico, RS 700,00
902 • TERRENO· CENTRO {ao lado Diviflex} c/800m2. RS 500,00
903 • TERRENO· CENTRO {ao lado Wisdom} c/500m2. RS 300,00

VENDAS:

3058· CENTRO· APARTAMENTO· ED. MAGUILÚ - c/
2 quartos - área útil: 64,2968m2. RS 45.000,00

3052 - CENTRO - APARTAMENTO/ED.
MENEGOTTI- cj 140m2· 3 quartos, não tem

garagem. RS 49.000,00

; 191 � ILHA DA FIGUEIRA· SOBRADO c/240m2 - c/ suíte, 2 quartos,sola c/ sacada,
garagem e sala comercial no térreo. RS 120,000,00 - Aceita outra imóvel.
1192· CASA ALV. (prôx, Supermer:ado Karsmierski) -ILHA DA FIGUEIRA - c/ 120,OOm2 (
em construção) em terreno de 304,00m2 ( 16 X 19) - suíte, 2 quartos, garagem p/2 carros,

RS 88.000,00
1216 . CASA DE ALV•• CENTRO· c/ 224 m2, terrena de 560 m2, 3 qtos. 2 bwc's,
garagem p/2 carros, RS 210,000,00 - Aceita apto, em Joinvillej Jaraguá / (emboriú.
2009· TERRENO· CENTRO· EXCELENTE LOCALlZACAO - c/ 918,62m2 - (31 x

26,20 x 32,60 x 33,00) c/ casa clv. 140,OOm + Ide madeira. Aceita troca por 3

apartamentos, .

,

2072 • TERRENO· BLUMENGARTEN /I t/ 481,85 m2, RS 23,500,00 - Aceita 40% de
entrada + 12 parcelas
2078· TERRENO· LOT. BELLA VISTA (próx. Champagnat) c/ 378,75m2 (15 x

25,75). RS 18,000,00 - Aceita 40% entrada + 12 parcelas
2092 • BAEPENDI • TERRENO c/420m2 (12 x 35), RS 40,000,00 - Aceita pequeno

parcelamento,
'

.

2100· RIO CERRO I· RODOVIA WOLFGANG WEEGE· TERRENO c/ 10,000m2
(50 x 200) ,

2113 • TERRENO· 8ARRA 0.0 RIO CERRO c/350m2. (15 x 23,33). RS 17.000,00
2116 • BARRA DO RIO CERRO· TERRENO c/ 610m2 (28 x 22), RS 38.000,00
2197· ILHA DA FIGUEIRA (próx. Superm. Kasmierski! • TERRENO - c/304m2
(16 x 19), RS 20.500,00
2443 • SÃO LUís (próx. Be/rArt) • TERRENO - c/377m2 (14,50 x 26,00). RS
22,500,00
2460 • TERRENO· GARIBALOI c/ 6322,50m2, RS 65,000,00 .

.

420 I • GARIBALDI • CHÁCARA (terreno rural) - c/ 294.800,00 m2, cam água, RS
85,000,00 - Aceita carro, casa na negociação,
30 II • CENTRO lED. JARAGUÁ) • APARTAMENTO c/ 2 quartos, RS 65,000,00
3031 • CENTRO· APARTAMENTO! Ed.lsabel/a c/ suíte, 2 quartos, eozinha(mobiliadal,
despensa e garagem, RS 88,000,00 - Aceita troca por apto, até 50.000,00.
3052· CENTRO· APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, e/3 quartos, dep.
empregada. RS 49.00Ó,OO .

3059 • CENTRO· APARTAMENTO! Res. Maguilú - c/ 87,35m2 -1'2 qtos, garagem,
RS 48,000,00'

,

3353 • APARTAMENTO· VILA NOVA (JOIM MERCEDES) - 2 quartas, RS 44.000,00
3354· VILA NOVA· APARTAMENTOIJardim das Mercedes - 2 qtos. Entrada RS
26,000,00 + 85 X 0.4789 Iuhs,
4009· CENTRO· SALA COML TÉRREA· (calcadão) - c/ 122,96 m2 de área total. RS
60,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João Januário Ayroso, 6S
371-5343 - (47) 9903-2936

GM
Celta Prata 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G

Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS compl. Verde 98 G
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar Preto 96 G

Kadett Sport Bordô 96 G
Gol Plus Bordo 96 G

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gal MI, 1.6 Prata 97 G

FIAT

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G

Palio EDX cj a.c. Verde 96 G

Uno Mille EP Preto 96 G

Uno ELX, 2p Bordo 95 G

Uno ELX, 4p Vermelho 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

FORD

FIAT
99
93
91

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno Mille
Uno Mille, limp. desemb.,

vermelho
azulbranco 'G

branco G

branco G
branco G

vermelho G

prata G
branco D
bordô G
cinza G

branco G
vermelho G
branco G

azul G

azul G

vermelho A
vermelho D
branco G

verde G
verde G

VW
Gol MI 1.0, 2p, compl. 99
Goll.0 94
Logus 94
Gol S, 1.6, álcool 85
Fusca 1500 78

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99
S-10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97
Vectra GLS, 2.0, compl. 97
D-20, compl, 95
Monza SLE, 4p, compl. _ 93
Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q. 92
Kadett SL, desemb., Pers. 91

branco
azul meto
azul
prata
bege

branco

verde meto
verde meto
branco

vermelho
verde meto

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98
Escort 1.6 88
Escort Hobby 1.6 93
Escort 1.8L 93
Escort GL 1.6, a.q. 95
Escort GLI 1.6, a.q. 95
F-l000, dlesetrnotor MWM, v.e. 91

OUTRAS MARCAS
Clio 1.0, 4p, compl. 01
Honda Civic Coupeex-At, 2p 1.6, 16v, compl.

chumbo
azul meto
bordô
cinza
cinza
prata
vermelhoFiesta 1.0 Prata 98 G

Escort L Dourado 84 G

;·;:;AV.'''"Il�FÉITÔ:wÂiÍlÊ�ÂIl.Gllij�Â;_3.�9 � BAIIlIIIJ't!ÊiÂA", .l,\IlAG�A DO Sl!É_
prata

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSASEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ELX 2,0 20V CIN2A 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

ESCORT GL Cf AR+DH CIN2A 1998

PALIO EX AZUL 1998

ESÇORTGL 4P VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997

UNO EP 4P Cf TRIO ELÉTRICO VERMELHO 1996

CORSA SUPER PRATA 1996

GOL 1.0 I PLUS + RODAS PRATA 1995

.

GOLF GL COMPL (-AR) AZUL 1995

ASTRA GLS CIN2A 1995

GOL CLI 1.6 AZUL 1995

KADETT GSI CONVERCIVEL BRANCO 1994

OMEGA GLS Cf TETO CIN2A 1993

OMEGA GLS VERDE 1993

Dakota pick-up 6cil. gas. 99
Gol MI 1.6, gas. 97
Corsa MpFI 1.6 gas. 97
Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95

Kaçlett light, 1.8, álc. 94

Omega GL 2.0 94

Vectra GLS 2.0 94

preto meto

vermelho

branco

preto met.

bordo meto

prata met

bordo met.

bordô
prata meto

azul

prata
branco

bege
cinza

branco

bege

, .

neqncros

neste espaço!
94

93
91

91
89
87
82
78
73

Escort hobby, gas.
Kadett SL 1.8

Escort GL, gas .

Gol CL

Gol CL, 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl.
Voyage 1.6 gas.
Fusca 1300
Fusca 1300, gasolina

E

Seja
•

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha c/ partida, 2Q dono parceiro G

UnbSX 97 Branco �$ 8.900,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 'Vectra 98 branco compl., GL, 2.0, GNV da BV FinanceiraUno Elelronico 4p 93 Verde mel R$ 6.900,00 UnoSX,1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq G
Elba 88 Praia R$ 3.200,00

Kadett 97 cinza c/opc. I CVW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 faça ótimos,Passai, compl.+ Aul.. 95 Cinza R$17.800,00 Ranger 97 prata compl. e G

Gol 94 Prelo R$ 7.200,00 Pampa Ll.8 96 branca c/ capota de fibra G

Sanlana GLS 88 Azul R$ 6.500,00 BlazerDLX 96 verde meto completa
, • G

GolGTS 86 Azul R$ 4.500,00 neqocros
�

F.
GM Corsa 98 Branco R$10.500,00 Toyota Corolla 95 grafite compl. E�

Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 VectraGLS 94 verde compl.

neste espaço!
UI

Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Omega GLS, 2.0 93 preto completo G,Monza GLS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00 Apolo '91 cinza 1.8, gasolinaChevette 88 Praia R$ 3.600,00 CI

MonzaGl, 4p, Iria 94 R$ 7.800,00 Uno Mille 91 branco 1.0 Fl
FORD Escort 87 Verde R$ 4.000,00 UnQ 89 preto 1.6R CI
RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$16.500,00 XL250 83 branco C·

ClarOs 98 Praia mel R$ 17.000,00 Strada200 95 amarelaBesla 95 Branco R$ 13.000,00
:'Av�'Prêfêito ••WaldêmiirGrÚba�·37"4''t!'';:;;;Jârágúã'do;'Sul ••• CorsaWind 99 branco 2p
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;;:::Corsa \\find, ,4p <
"'Uno'Miile. Ee4p:
, 'Corsa sed�h;4
,,:':ÊscÓhi SW,:'4
':::,:! \a1ióf 28:'
"'UnoMillé

''''PiC�:UP'Fianx'
")CheveUe DL;
':«'Gol :1.6

372-0676

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

BMW 325i

D-20

311-0802 311-8281
370�9365 �,.9997-9122 Audi A3 1.8T Tap/couro Branco 2001.

Gol16V 4p 99 R$13.500,00
Clio Sedan Top de Linha' VermelhoCorsa, v.e., t.e. 98 R$ 9.500,00

2001

Rangerdiesel4x4 reduzida, longa 98 R$ 28.000,00 Kangoo 1.6 completo Cinza 2001
GolMI 97 R$ .9.600,00

I Corsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00 Parati 1.6 AR + DH(alco.ol) Branco 2000

GolCL 96 R$ 8.000,00 Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000Gol 93 R$ 7.200,00
Gol 92 R$ 6.400,00 Palio Weekend Top de linha Prata 2002
F'1000 91 R$ 26.000,00
Escort 88 R$ 4.500,00 Siena EU< Top de Linha Branco 2001

Uno 85 R$ 3.700,00 Celta 2p pacote mais Branco 2003
GoI1.6, álcool 85 R$ 3.500,00
Corcell12p 80 R$ 2.000,00 S-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001
Fusca 76 R$ 2.200,00 PrataCorcel I 72 R$ 2.200,00

Corsa sedan Milenium 2001

C,10, diesel, relíquia 70 R$ 9.500,00 Uno Fire Bordo 2002

'�ua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - jaraguá do Sul - Santa Catarina Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Juuá do Sul

!FltlAlCllU

." Votorantim I Finanças

··•.. • •..
·,·';'.·.. ..:·.··.'·;:,··.'·'a.'·.. ·,·.

'

•.::' '

..•.."•......:'.•..'�.'.'..0"..

'

··.:.·" ..,:'.' .'.'.

'<

....•••••.•'.'...•...•. , .

�Q.cI.aV.,.s"
R$ 24.500,00
R$ 16.800,00
R$ 15.800,00
R$ 26.500,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 13.600,00

.

R$ 21.500,00
R$ 12,500,00
R$ 6.000,00
R$ 8.500,00
R$ .7.200,00
R$ 7,300,00
R$ 6.500,00
R$ 6.800,00
R$ 5.700,00

Branco 1984

,.
..

' .,',i. :')','1:'" "f:ônelFax::37(j,;,2769····, .

". > ...... ',
..

. '.' AV. Pre'eito,;Waldeij(â, Grullba•.�77t - Centenário

Clio RT Sedan Prata 2001

Palio EX Preto 2001

Corsa Wagon Verde 2000

Scenic RT Azul 2000

Megane RN Branco 2000

Gol 16v cornpl, Verde 1999

Siena 1.0, 6 marchas Cinza 1999

Marea ELX Cinza 1999

Astra GLS Vermelho 1995

GolCL Prata 1990

Honda CBX 750 Four Fantasia 1974

Escort Hobby Preto 1994

Gol CL 1.6 Azul 1992

Escort L 1.6 Vermelho 1992

Verona GLX cornpl. Azul 1991

Escort L Prata 1991

.Santana CL 4p Marrom 1988

Fusca

veiculasM·Q:······'···u······.·:,
.

'.

.

.. ,

. �

,::
" .':.

• o," •

R$ 4.800,00
R$ 3.300,00

275-1132
Fone/Fax:

Celta 1.0 4p., 2003 okm, branco, limp./desemb., ar quente

Corsa wind 1.0 2p., 98/99, vermelho, básico com dir. hidr.

Corsa wind 1.0 2p., 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., desemb., dir. hidr.
Gol speciall.0 �er.iii 4p., 2002, branco, básico
Polo 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

Citrõen Xsara 1.6 16V,2001,azul,ar,dir.,trio,rodas,couro,air bag,autom.

Scenic RXE 1.6 16V,01/02,branca, ar, dir., trio, faróis, air bag duplo, rodas;

CD, comp. 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.;trav.,rodas,bagag.
Clio RN 1.0, 00/01, azul, ar quente, limp./desemb., travas, air bag duplo

Clio RT 1.6 8V, 2000, prata, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD

Cllo RT 1.0 16V, 2002, bege, ar.dlr.çtrlo.ferôls.atr 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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a partir das 10hs da' manhã
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Mais Qualida!de
Para o lar e para a Indú'st;ria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Colhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes paro velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Midórios, Proteção poro
parabólicos, Corte e dobro de chopas, Funilaria

Industrial em Inéx, Galvonizados e Alumínio, Além
de diversos outros produtos. Consulte ..nos.

'EC
CALHAS
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDL. Ê COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt1 279 .. Centro .. JaraguQ do Sul· SC .. Fones: 370..6448 .. 275·0448 .. Fax: 371-9351

SÃO PAULO - vende-se ou VENDE-SE - dois lotes no Lot. 372-1114 ou 9104-1089.

Verônica, travessa da Walter
Marquardt, cj 360m2 cada.

R$22.000,00 cada. Tratar: 371-
8116 cj Marlene.

troca-se, alv., cj 120m2 pj
casa ou chác. em Jaraguá ou

região. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 cj Ademar

(proprietário).
PROCURA-SE - pj dividir, mob.
ou semi mob., no centro ou prox.
Tratar: 9953-9076 ou 9953-

2345.
VENDE-SE - terreno, no Lot.
Verssales cj 500m2•

R$36.000,00. Tratar: 371-
8116 cj Marlene.

TIFA MARTINS - vende-se, cj
174m2; 3 qtos, sla, COZ., bwc,
lav., chur., toda murada. Tratar:
276-0743.

RIO MOLHA - vende-se, em

constr. R$25.000,00, aceito

carro. Tratar: 276-3353. VENDE-SE-2 pis., 148m2, próx.
Pref. R$40.000,00. Tratar: 370-
7594.

TROCA-SE- em Guarani-Açu, por
casa em Toledo, Cascavel etc.
R$55.000,00. Tratar: 9997-
2280. VENDE-SE - cj 72m2, cj terreno

de 420m2, alv., no Ana Paula II.

R$58.0.o0,00. Tratar: 273-
0530.

SÃO LUIS-vende-se, de alv., cj
180m2, cj 1 suíte, 2 qtos, copa,
COZ., garg., piso na casa toda,
Ter. cj 550m2. R$ 55.000,00.
Tratar: 273-1752. VENDE-SE - de esquina, R.

Marcelo Barbi, próx. ao antigo
Mercado Schimidt, cj 412m2•
R$20.000,00 cj 50% entro

Tratar: 275-0468.

SÃO LUIS - vende-se, alv., próx.
Caic. R$38.000,00. Tratar:

�á 370-0446 após 18:30.
VILA LALAU - vende-se, mista,
136m2• R$50.000,00. Tratar:

A

L
E
N

PrazeremH
atende'r bem.A

371-8655 275-0452

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

VILA LALAU - vende-se, alv., cj
150m2, terreno cj 561m2 todo
murado, cj laje, 4 qtos, 2 banh.,
gar., lav., churrasq. E demais

dependo Documentos e

impostos em dia: Averbada.

Própria pj finan. Junto à Caixa
Econômica ou saque de FGTS.
Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

VILA LENZI- vende-se ou troca

se por casa de menor valor.
Tratar: 371-3132.

VILA LENZI - vende-se, cj
160m2, ou troca-se por casa de
menor valor. Tratar: 371-3132.

VILA LENZI - Vende-se,
alvenaria, próx. ao Colégio
Giardini Lenzi, excelente local,
com todas as melhorias, área
construída: 194m2, terreno
350m2, contendo 1 suíte + 3

quartos, 2 bwc e outras

dependências, garagem para 3
carros. R$_85.000,00. Tel. 372-
3922 j 9122-4198, Walter
CRECI 9238

CENTRO - divide-se cj moças.
Tratar: 372-2718.

CZERNIEWICZ - vende-se, no
Edifício D'ltália, 2j3 qtos,
ótimas cond., entro + parco
Tratar: 9979-9970.

_.R$10.000,OO R$110/00--
-R$ 18.000,00 R$ 198,00--
·_R$ 30.000,00 R$ 330,00__
-R$ 40.000,00 ---R$440,00_-
_R$ 60.000,00 R$ 514,00 _

_ R$ 100.,000/00 R$ 857,00__

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 e (47) 322-7701 cf Paulo

I. Casa de alv. com 1C6���oSm2 (Nova-com estilo Imoderno)- no lot. Campossampiero 1- R$
125.000,00
• Casa de alv. Com 167,002, estilo moderno- Vila

. lenzi(frente a Academia Corpo e Mente) -R$
140,000,00

• Casa de alvenaria com 180,OOm2 - Rua Luis Bortolini

I518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
• Casa mista no Loteamento

Fire.
nse 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
Ncrloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• Casa de alvenaria com 100,OOm2 - Rua João Carlos

Stein, 1110- R$ 45.000,00 '

• Casa de alvenaria 75,OOm2-0uro verde -Lote

243.R$ 30.000,00 + prestações.
'

• Sobrado de Alvenaria com 140,OOm2 , no

Cornpossornpiero 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 Composscrnpiero R$ 25.000,00

I.
Lote na' Rua Waldomiro Schmidt(Jguá

Iesquerdo(620,OOm2-pavimentado) R$ 27.000,00
• Lote na Rua Marcelo Barbi 420,OOm2. R$
15.000,00

LOTEAMENTOS COM FINANCIAMENTO
PRÓPRIO.

• Capmossampiero " • Firense I • Firense "
• Zangheline I. FlAMBOYANT - Cond.Fechcdo

Empreendimentos Imobiliários Marcatto

AV. Mal. Oedoro, 1179

1if371-1136

Apartamllnto - 2 Dormitórios (Surte) - Garagem - Sacada - Prédio novo com

piscina R$85.000,00
..

Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) • Dep, Empregada. 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro· Perlinhodomar·Ótimo Negóclo. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo· Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Sufia - Closet •

HidromasSàgem)- Finamente Mobiliado - Linda ,vista Panorâmica de toda Av.
Atlãntiell Apenas R$180.000,OÓ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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centro. Tratar: 275-2779.

Residência em
Alvenaria, nova,

conclusão em julho.
Loteamento Bellavlsta;

Bairro Amizade

• Garagem para 2. carros;
e Salas dec estar e jantar;
e Lavabo;
• Churrasqueira;
e Cozinha e Copa;
• Despensa
e.Lavanderta;
e Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala fntima;
e j_ Suíte Simples;
• 1 Suite cf Closet;
• 1 Suíte Master cf Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

Projeto. / Execução /
Admlnl.vaÇ'ão

e Gerenciamento da obra

r: EscritÓr.io de EngenharJ;:'j
.

. �.
Av. Mal. DeodGt'o da "_ca, 97,

!!iI. Dia....., 5Ob<.loja. Jarllftlli do $vI

9111·4535.

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto no centro. Tratar: 372-
1078.DIVIDE-SE - apto no centro, cl

moças: Tratar: 371-9311.
PROCURA-SE - quitinete pI
alugar, mob. ou semi mob.. , no

centroou proximidades. Tratar:
9953�9076 ou 9953-2345.

JARAGUÁ ESQUERDO - divide

se,já possuo apto. Tratar: 9994-
4057.

PROCURA-5E - moças pI dividir
aluguel., próx. ao centro. Tratar:

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pI dividir apto no

VENDE-SE - prédio cl 6 aptos.
De 1 qto. Cada apto cl 38m2 de
área constr. Prédio em fase de
acabamento. R$75.000,00.
Tratar: 319-0916 ou 9957-

2309.

ÁGUA VERDE - Vende-se terreno,
próx. a Igreja São Judas, com
371m2, com escritura, ótimo

local, região alta.

R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198, Walter
CRECI 9238

SÁBADO, 19 de julho de 2003

SANTA LUZIA-vende-se, cl 20
margas de terra, 7 porcos, 60

galinhas, 4 cabeças gado.
Tratar: 374-0296.

VENDE-SE - ou troca-se, cl
480m2, a 1.500m d centro.

R$20.000,00. Tratar: 376-

2683 ou 9112-4711 cl Elson.
Creci: 0418J

VENDE-SE - terreno, na rua da

Unerj, cl 530m2. Tratar: 372-
1359 hor. comi. ou 274-

8050.

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, 510m2, o melhor chão do

loteam., terreno de esq.,

quitada, pronto pI construir.
R$18.000,00, aceita-se carro

até R$10.000,00. Tratar: 273-
0454.

VENDE-5E - de esquina, 412m2•
R$20.000,00. Aceita-se 50% e

resto pare. Tratar: 275-0468.

VENDE-SE -loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00_ Tratar: 371-5512.

(proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, a

5km do centro, acesso todo

asfaltado. Vendo uma linda
chácara com toda infra

estrutura, casa com suíte Jr.,

1 quarto, wc social, sala,
cozinha, com aquecimento
alenha, linha telefônica, área
de festas com garagem e

escritório. Galpão c/
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.

RIO MOLHA - 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)
370-8563.

BAEPENDI- vende-se, cl aprox.
3200m2, aceita-se casa ou apto.
no negócio. R$150.000,00.
Tratar: 275-0423.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cl 2 casas, ambas de alv. CI
piso, garag., constr. Nova.

R$80.000,00. Tratar: 372-
3277 cl Vanderli.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, cl 850m2, na R: Vitória
Pradi. R$25.000,00. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

PIÇARRAS-vende-se, 350m da

praia. Troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 371-5829.

RIO MOLHA - Vendo terreno de
10.000m2 com pequena meia

água. R$ 17.000,00 a vista.
Aceito contraproposta. Tratar:
370-8563.

c

'" com pagamento só de 50%

até ser contemplado

®Caraguó
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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BONATTIOFERECENDO
a melhor qualidade de vida

no dia 5 de novembro de

, a Bonatti Materiais de

ção, ocupa merecido lugar de
e nestes 16 anos de trajetória.

Uma das vantagens da loja, é sua

xcelente localização na Rua João
Planincheck nO 2100, próximo a ponte
Vai I latti.
Em recente pesquisa realizada em

Jaraguá do Sul, 65% dos
entrevistados apontaram a Bonatti

Materiais de Construção como a

melhor e mais completa loja do ramo.

Oferecendo madeiras, pisos, metais
sanitários, acabamentos, caixas
d

'

água, janelas, portas, britas, ferros

para construção, cimento, ferramentas, pregos,
forros, lajes, materiais elétricos e hidráulicos,
telhas, tijolos, cal, tintas, areia, enfim, tudo que o

consumidor precisa para reformar ou construir.
Além desta farta quantidade de produtos, a Bonatti
oferece ainda 6 tipos de financiamento, entre estes,
'Caixa Econômica Federal, Bradesco, Credlcar,
Cartão Construcar, Cartão Visa e CBN.
Destacando que a loja oferece a melhor e mais

rápida entrega da cidade dispondo de profissionais
preocupados com a segurança da mercadoria.
E como não podia ser diferente, a Bonatti Materiais
de Construção, preza pela qualidade do atendimento
oferecendo cursos e palestras para toda equipe de

profissionais preparando e capacitando para melhor
atender.

"Quem quer comprar barato não se bate, vai direto na Bonatti"

CONSTRUÇÃO
DECORAÇÃO
J�NGENH.AnIA

.ARQUITETURA
SERVIÇOS

370-0800

IllTomae111
MATERIAIS DE CONSTRU Ao

Av.WaIIIêmorGnIbIHr, 1555
Vila 'ai"., - IIIl'tIflI1fÍ do SUl

Walter Materiais
de Construção

273-1532
! Rua Dorval Marcatto, 80
i lotearnentp Firenzi Bairro
: Chico de Paula· Jaraguá do Sul !

Canstrutnda o seu S011ho!

315-1183
Rua: Jaraguâ, 50 • Cenero

Corupá - SC

Fone: 376-0897
9975-0131

Ruo Posto( SchtNIlder, 83R
Borto do. Rio Ctmo

liAMII....
CM. "MmaW' "CWlIfP'Acomac

Fone/Fax
(47) 371-4139

S$oclação dos Comerciantes d
Materiais de Construção de
Jaraguá do Sui e Região
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rancho averbado, com

escritura, registro de imóveis
e e todas as negativas,
somente até 20;07/02. R$

RIO MOLHA - Vendo chácara 55.000,00 a vista. Aceito carro

área de 80.000m2 com no negócio. Tratar: (48) 9973-
pastagem, nascente, riacho e 0064 e 370-8563.

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de
. consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em casa

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

PRECISA-SE - de senhoras pI
revender roupas de SP. Tratar:
275-2979.

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,

��:J���i0U8�-:��esn:= 1
deAdministração, Informática eSecretariado, com I
experiência mínima e comprovada de 2 anos, i'Interessados entregar curriculum, na Rua' Jorge
Czemiewícz, o" 665 (em frente ao Hospital Mat. 1

Jaragu������:�=�"�::.i.����l����r.iQc(�����_i�I: __ __ .._J

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.br

SÁBADO, 19 de julho de 2003

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Oelphi

Experiência mínima de
umano

possui CRECI e referências
.Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 cl Walter.

ENFERMEIRA - se oferece pI
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
diar., mens., passad., babá, e

costureira. Tratar: 370-4143.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
diar., mens., passad., babá, e

camareira. Tratar: 370-4143.

INSCRIÇÕES
A8ERIl/S

OFEREÇO-ME - 'pl trabalhar de
diar., mens., passado e babá.
Tratar: 370-4143.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
motorista, parto ou empresa,
ótimas ref. Tratar: 9975-0931.

senac

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
EAD - Ensino a Distância; � Cursos in Company

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

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,00

Logística Básica - eH 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a sa). Horário: 19h às 22h. R$163,00

Vendas - eH 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 - eH 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.

F /F X. 370-0251 �ua Adélia Fischer, 303
one a.

laraguadosul@sc.senac.br

Toda linha deMóveis)
em 6x sijuros cl cheque

Ropeiro elG portas, 4 gavetas

Feirão de colchões Ecofiex
I \ Colchões a preço de Fábrica

Serão mais de 300 peças de colchões
Todos os tamanhos e modelos

Conjunto de Estofados Figueira

Cozinha completa eI pia
branco J cerejeira Majoka

Guaramirím * Rua 28 de Agosto, 1321 • Centro � Tel: 373�5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao SESC - Tel; 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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

usoda CalculadoraHP12C.
O primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom
domínio de programaExcel 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 opúblico alvo desta iniciativa.

Não perca essa oportunidade!!!
,

'

Informações: Z75-8Z00 ,- Ramais 8Z49/8Z53

extensão@uner}.com.br

_Y.�§JBJsut Coordenação de Extensão e Relações comunltárii!s

.A. 1.,.1.,'.:�

SENA'
G DO SUL

Agenda de Cursos
CURSOS PERíODO HORÁRIO VALOR Taxa de

.ínscríção

ISh30 às 22h 1+1

Soldagem Industrial 28/07 à 16/09/03
R$ 155,OÓ

R$ 5,00
2\ 3' e 4'

Mecânica de Manutenção ISh30min às 22h 1+3
de Máquina de Costura 05/08 à 02/12/03 R$ 10,00

Industrial
3'e5' R$ 110,00

1+1
Auto CAD Básico 09/08 à 22111/03 Sh às 12h - sábados R$ 5,00

R$ 140,00

Shàsl2he
1+1

MOPP 16/08 à 31/08/03 das J3h às 17h sábados e
R$ 65,00

R$ 20,00 '

domingos
7h30min às II h30min 1+3

Modelagem Avançada 19/08 à 20/11/03 R$ 10,00
3', 5' e sábado R$ 105,00

Técnico em Informática 07/2003 à 7h30min às IIh30min 1+23
12/2004 R$ 15,00

com habilitação em redes * 2' à6' R$ 195,00

Técnico em Informática 07/2003 à 1 +23

com habilitação em redes *
12/2004 Vespertino

R$ 195,00
R$ 15,00

2' à6'
- - ,

Obs.: O SENAIjJaraguá do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso nao atingir o rmrumo de participantes.
Valor reajustado conforme índice nacional de preços ao consumidor -INPC. * Pré-inscrição - curso em processo de �provação pelo

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio �olha - Jaragl,loJ, do Sul/SC
Site: www.sc.sena.i.br
email: jaragua@senai-sc.índ.br

novo urso da sua Idal

Serviço de tira-dúvidas on-líne via telefone ou e-mail das 8
às 2 (h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 mino

ímettreinamento@ieg.com,bt: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I: pronto atendimento

Se..Iço Gratuôto

ClM T
,

" ..·�<(>��1..*:t
Cursos eTreinamentos

Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

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

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 quis

o IMET Instituw_Millenium de Ensino e

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

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

buscando a Certificação Microso·ft
e Macromedia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Texto! Dra, Marisa Damiaui
Fisiaterapeura
Cr,ifito: 5271-F

INFORMA
,..,

REVITALIZAÇAO
Facial

.

PREVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO
CUTÂNEO PRECOCE

A pele sofre muitas agressões no dia a dia e isso leva a um processo Irreversível e dinâmico de

envelhecimento, porém, isso pode ser retardado. O envelhecimento não pode ser medido por rugas
simplesmente, mas com certeza estas demonstram o inicio do processo, bem como a desidratação,
desnutrição, flacidez tlssular (pele), muscular e manchas.
Após a tercei ra década de vida, inicia-se uma progressiva e contínua perda de massas muscular esquelética,
sendo substituída muitas vezes por gorduraJ a pele torna-se delgada, seca e ocasionalmente escamosa. As
fibras cotáçenas tornam-se mais gt'ossa.s e as fibras elásticas perdem parte de sua elasticidade. Os
rnelanécltos (célula que sintetiza a melani na) tendem a se atrofiar com a idade, daí ser freqüente os cabelos
tornarem-se grisalhos e a pele manchada.devldo à. diminuição na produção de pigmentos em certas áreas.

CAUSAS

Fotoenvelhecimento: pessoas cronlcamente expostas ao sol, causando mudanças clinicas, histológicas e

funcionais na pele;
Excesso de mímica: as fibras elásticas cedo se desgastam, preçueando assim a peje formando os "pés de

galinha";
Comgonente genétlJ;Q;_ predisposição individual;
Além destes fatores, podemos atribuir também aos já conhecidos, como alimentação deficiente, pouca
ingestão de água, falta de produtos cosméticos preventivos (filtro solar, hidratantes e nutrientes), excesso
na ingestao de, bebida alcoólica, fumo e stress.

Alfredo Guenther

Ali. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
� (' 'J �r\!<'J ';:",t"'l t',y,1 '-r'm t-' }F:llJ<�::':: "vi

i

TRATAMENTO

Muito tem se falado sobre tratamentos para envelhecimento precoce, mas o melhor método é aquele que
une tanto o serviço da estética, como também do prófissional dermatologista.
Em cabine as técnicas indicadas são: o mesolifting que vai trabalhar a bio estimulação favorecendo a

síntese das fibras colâqenas, elásticas e reticulares e a micro puntura, a qual trabalha-se sobre os sulcos

ativando a micro circulação local, aumentando assim os elementos nutrlcionals na derme.
A eletrcsstimulação para manter a qual idade do tecido muscular (tônus), e o fluxo sanguíneo, produzindo
assim uma modelagem facial. E a parte cosrnetolóqlca, a qual, apresenta uma gama de princípios ativos
paramelhorar a nutrição da pele e suavizaras manchas.

Fone: (47) 372-2364

�:r
-'� �{f(1Ce C(3017)(f

e Dls.ttlbllldora de Cosmético.:

·"'fn�t· di& 9?�l��. *.'fJ(ülUi.IU//

Centro Auditivo
Audio « •. i)) Zoom
... Aparelhos A\lditivos
.. Mitto-Ccmol çf Vol�m. Aulomglko

... Audiómetros e lmpil®ntlômetro
.. Moldese Pilhos

... Cabine AMflcCl
,., Próle.su e Drenos·

tcao 031lú.)
Fernado T. Q. Guenter

(CAO .l<5'2)
Guilherme Guenter

{CIW�91a)

Medicamentos em geral
ManlpjlhlÇJO de fórmuf'ils medicas

FisiótetJpkos e
Cosméritos mJnipulJdos

Fone: 371�8298
Rua 030 Picolli 110 - Centro

Fone: 371-6110
9905-2653

·�çI:II!JARm
farmácia deManillufação

Sua
saúde
nossa

fórmula
de Sucesso

D. DeinoIdo Dau, 263

Tel.frax: 275-0764
www.receltuurlo.com.br

Ortodontia e �Ol.

. Ortopedia Facial ;<

DGl.!:' "Pf&_çM ftp�Wt�I
ISsaI. t OdunIOht.tQu'

Dr. Neto; José A. $cotos
Ul.311-0795
N)uc��íNíCA R�<) SAANCO
t>Je:St1'ir\Mfissgi'ilM\'�11-�;�{HiIí(l

�i..
.

.

�lABORATÓfUOJARAGUA€NSE.

DE ANALISES CLlNICAS.l;IDA,

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldorniro Matureehen, 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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em'geral. Tratar: 371-6708. som e rodas. R$13.800,00.
Tratar: 275-0423.

TIPO-vende-se, 4 p., prata, 95,
ótimo estado. Tratar: 370-7674
ou 9902-1636.

COMPRO
CONSÓRCIOS

Com. de Peças Antonio·
\.wm''':·�;�1II ..... ;;�; ..;���..�.�
E_
rrJJil'g».IlJf!1lif8-�,.m .. ,j1,X.. =.1 "'0 "'"n', .���·I

Fone: 370-2764
CeI.: 9104-2070/9957-60991
.. ��.. ���?��,�.���.�.���.C!f.��.�_ :����f,�

OFEREÇO-ME - pi trabalhar,
cursando a 3ª fase da faculdade
de Administração em Recursos

Humanos (noturno). Também
aceito estágio. Tratar: 372-3922

. VECTRA - vende-se, 97, 2.0,
GLS, prata. R$16.800,00.
Tratar: 9957-7545.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como chacreiro(mulher, esposo,
filho). Tratar: 047 438.9014.

UNO - vende-se, 96, 4p, azul

metálico, compl., menos ar,

único dono, cl manual e nota

fiscal. Tratar: 371-6056.

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

PARCELAS PAGAS.
, PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como recepcionista, secretária
ou atendimento. Tratar: 376-
2357 c/ Mara,

PROCURA-SE - serviço de facção
pI fazer em casa. Tratar: 370-
5590.

FIORINO-vende-se, pick-up, 92,
prata, 1.5"1 gas. R$4.000,00 +

finan. Tratar: 9957-7545.

2606. aceito menor valor. Tratar: 371-
6238 ou 275-2634.

SOLDADOR - se oferece pI
trábalhar, cl experiéncia e

referéncia. Tratar: 274-8013.
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como colocador de piso e acabo

DEL REY - vende-se ou troca

se, Guia, 1.6, 85, alc.,
hidramatico, d.h., vidro e tr. elétr.,
-b ordô , excelente estado,
R$3.700,00. Tratar: 9125-
0911 cl Giovani.

KADET - vende-se, GL, 95, 1.8,
limp. e des. tras., aerofólio,
rodas de liga, alarme.

R$7.400,00. Tratar: 9953-
5554.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
cinza, ótimo estado.

R$7.200,00. Tratar: 275-

3420.

OGGI - vende-se, 84, alcool.

R$1.100,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242' ou 9133-

9510(hor. comi.)
MONZA -vende-se, 85, verm.,
c/ trio elétr., insufilme., rodas
esport. R$4.000,00. Tratar:
9952-9154.

DEL REY - vende-se, 85.

R$3.500,00. Tratar: 9952-

2294.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
compl., verde meto

R$12.000,00. Tratar: 9113-

7959.

PREMIUM - 87/88, vende-se
ou troca-se por moto. Tratar:
276-1007 ou 9131-1632

veículos ESCORT - vende-se, 84, GI,
ótimo estado. R$3.200,00
aceito carro de menor valor.
Tratar: 376-3505 após 15:00.

TEMPRA - vende-se ou troca-se

pI carro de menor valor. Tratar:
.

371-3132.

MONZA - vende-se, 94, 2.0,
alcool, compl., já financ.

R$5.500,00 'entro + 17x

R$265,00. Tratar: 9951-57!Ú.

FORD KA - vende-se, gl, 00, 1.0,
cl opcion., motor zetec rocam,

prata, impecável. Tratar: 371-
6056.

TEMPRA - vende-se, 96, ótimo
estado. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 371-3132.

ESCORT - vende-se, XR3, 93,
compl., ar, d.h., pelíc., alarme
intel., acento recarro, modelo

europeu, lindão. R$9.500,00-

CHEVETTE-vende-se, 85, rodas
esp. 14", álcool. R$3.500,00.
Aceito Troca. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510(hor. comI.)

MONZA - vende-se, verm., 85,
rodas esp., trio. Tratar: 9952-
9154.

FORD KA - vende-se, 00, GI, bco.
R$12.000,OO. Tratar: 372-

1498 ou 9993-7423.
TEMPRA-vende-se, 8v, 96/96,
bordô .. R$10.500,00. Tratar:
376-0010.

ASTRA - vende-se, sedan, 1.8,
99/99, bco. R$22.000,00.
Tratar: 9996-1443.

PICK-UP - vende-se, 3100, 54,
à restaurar. R$5.000,00.
Tratar: 371-9914.

CHEVETTE - vende-se, Marajá,
88, prata. R$2.500,00. Tratar:
273-0779.

TIPO - vende-se, 95, compl.,
menos ar, ótimo estado.

R$8.500,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

.BLASER - vende-se, DLX,
compl., 97. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

PICK-UP - vende-se, D20,
gabine dupla, 92/92, compl.
R$28.000,00, aceita-se carro

no negócio. Tratar: 370-4941
ou 370-2533.

CORSA· vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953.5541
(12:00 ou após 17:30)CARAVAN vende-se,

Comodoro, 81. R$2.200,00.
Aceito i:roca. Tratar: 273-6242

;;o.i. ou 9133-9510.

TIPO - vende-se ou troca-se,
comp., 95. Tratar: 273-1001 ou

9905-3900.
KADETT - vende-se, GSI, 94,
compl., bordô. Tratar: 375- VECTRA - vende-se, GLS, cl

··�.l-Clrt�
.. y�O"� .

�
ULTIMAS VAGAS

GRUPO PRATA· QUE VALE OURO
1° .fORTEIO DIA 18/07/2003
i ,

i CREDITO PARCELAS I

"1
. -

""",."",_,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,_.,,,_.,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,.,, _""'''�'','�''''''''''_''''�''''''''''''''''_''''
''''' __ 'n',, n' __

13.830,00 i
...........

1'"
....

. I4�4§J. ,QQ
l§.]§Q,QQ

..... Jº�ººQ,ºº
17.531,00

�º?,�J3
27938

...................................... .1. .

... �Q4,90
320 16

;
1... ..

338,93

I
I
i
I

\ I
.. 1

j -

Ligue já:60 MESES

"

VOCE AINOA CONCORRE A UMA BARRA DE OURO DE 100G

Há 25 anos o seu consórcio.
Rua João Januário Ayroso.. 80 sala 03

Jarag....á Esq....erdo - Jaraguá dOI S....I
FOInes: (47) 371-8'1.53 I 9122-6233
(OBS. ,Próxi....OI ao At.acadão L'UX)

••�. _ .. L;"", ...����.._j<

Di�mos de créditos até H$84,OOo,Oo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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negócio. R$5.800,00. Tratar:
376-2506.

1.6. R$4.500,00 +. 12x

R$113,00. Tratar: 273-6242

ou 9133-9510(hor. coml.).
Fone: (47)
370-8622SON rtI;1

--- ti � SANTANA - vende-se, 98, aro

de. liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00 - troco

por menor valor. Tratar.. 371·
6238.

Gal - vende-se Mil, 97.

R$10.500,00 ou troco p/ carro
de maior valor. Tratar: 372-

1772.

00 Ranger 4p diesel 03
99 Versailles 2p 92

95 Verona4p 95

98 Escort XR 3 89

95 Escort 1.6 L 87

93 Escort Hobby 95

92 Escort Hobby 94
00

97 Palio 1.0. 4p 98

94 Palio 1.0, 2p 99
Palio 1.64p 97

01 Fiorino Furgão 99

99 Unol.0,4p 96

98 Tempra4p 95

89 SestaGS 01

B8 Peugeotl06 99
87 AudiA-31.8 98

92 Pagerov6 95

89 Suzuki 1.0 2p 94

74 Jeep JPX Diesel 95
Mazda Cabo Dupl. 94

97 CS40011 82
95 Maverick 75

95 Ford "A" 29

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Slazer DLX Diesel
MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
Monza SUE 4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadelt 1.8

SANTANA - vende-se, CD, 4p,
c/ d.h. v,e. 86. R$4.200,OO.
Aceito Troca. Tratar:273-6242
ou 9133-9510(hor. comi.)

GOl-vende-se, special, verm.,
01/01, vidros verdes, som. R$
12,500,00. Tratar: 370>4810

a tarde.
Gol Turbo 4p
Goll.0, 16v, 4p
GoIMI,1.0
GoICL,1.6
Goll.6CL
GoICL1.6
Santana GLS 2p
Voyage CL 1.6
Fusca 1300

SANTANA - vende-se, 4 ptas,
GLS, 2.0, 88, compl., menos ar,

R$5.500,00. Tratar: 9123·
7713 c/ Marcos.

Gal - vende-se, special, branco,
01/01. R$ 12.000;00 aceito

troca. Tratar: 3704810 a tarde.

Gal - vende-se, 1.0, 96, verde
perolizado, IPVA pago. R$
7.800,00. Tratar: 9961-3590
ou 275-3271.

VOVAGE - vende-se, 92, GL,
1.8, gas. Tratar 371-0695.

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

9113-5389; Gal - vende-se, 4p, 98, 16v.
Tratar: 371-7542 ou 9965-

5774.FUSCA - vende-se, 75.

R$1.800,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510(hor. comi.)

BUGGV VW - vende-se, coiote,
revisado, com toldo. R$
4.300,00. Tratar: 9963·

7195.

RANGER - vende-se, compl., 98,
4x4, turbo, único dono.

R$36.000,00. Tratar: 379-

1119 ou 379-1719(hor. comi.).

-

PARATI - vende-se, 89, prata,
1.6, gas., c/ aro esp., ótimo
estado. Aceito carro ou moto no

FUSCA - vende-se, 82, todo
reformado. R$2.300,00. Tratar:
91117436.

Especlalízado em

estofamento
automobilístico
em couro e

tecido

GOl-vende-se, GTS, 92, compl.
Troco por carro financiado.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

BRASíLIA - vende-se, 77, oríg.,
verde, c/ taíxas brancas nos

pneus, calotas cromadas.

R$1.800,OO. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

Gal - vende-se, MI, 97.

R$8.500,00 + 23x R$167,00.
Aceito troca. Tratar: 376-2279
ou 9117-5538 c/ Gilmar.Tel: 371 ...7212 Cei: 9963 ...7641 FUSCA - vende-se, 80, 1300,

gas., branco, c/ insufilme, em
boas cond. R$1.800,00. Tratar:

E-mail: estafartagauchaênetuno.com.br
WW'N .embraínfo .com.br/estotartagauchaAv. Pret Waldemar Grubba; 2322 - Vila Lalau

Gal - vende-se, 91, CI, gas.,

PretaCB-SOO

PrataFalcon

Verde
-
Preta

Titan ES Prata

Titan KS Verde 200 I

(I) 1IIllYa\1RIMI ifallJlllla'1l11l11.1•••

�. Kí ...ãi••••1210010...
<C

Tltan Vermelha 1999

(I) Titan �ul 1997
:l__- ..

.

Tltan çJnza 1 ?95

Parceria. Quem ganha é vocél

(371-7311)(371-1970)
19�1PretaTod�y'
.

cC; 125 Preta 1986
....,_ :: ..

CG 12;;�51·•••AL!ijU�1••1·••19;86••BIBt\;
CG 125 Branca

Faça consórcio de Moto - Auto
e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado.

'1983

BIz ES ALui 2000

_I ....__ [z' •.
Biz KS Vermelha 1999
�_.I_:I!.·._

Ves a Prata 1986
l1li'

•

Tem ra Preto 1995
'11,

1990Verona GLX 1.8 �ul

C 100 Bit KS a partir de

61,'!�
Seu Auto a partir de

18S�
Rua Fritz' Bartel, 99 Baependi - Jaraguá do Sul- se
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BUGGY - vende-se, way, 98.

Tratar: 371-0695.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

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

COMPRA-SE- carro 1.0, de 95
a cima. Tratar: 372-1772.

JUMPER - vende-se, cj 16
lugares, compl., cj serviço.
Tratar: 371-0316 ou 9133-

5019.

;' L-200 - vende-se, cabine

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

meno� valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cj
Santiago.

SCÉNIC - vende-se, RT, 1.6,
16v, 01, a.c, dir., airbag, trio
elétr., modo novo. Tratar: 9991-
5809.

CAMINHÃO 1113 - compra-se,
de preferência financiado.
Tratar: 372-0108.

BIZ-vende-se, Honda, 02, vermo
Tratar: 9132-2852 finais de
semana.

CBX 200 - vende-se, impecável,
baixa km, verde. R$4.600,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

CB 500 - vende-se, 99, cj
9.000km. R$11.000,00.
Tratar: 371-9616 cj Ilídio.

CG - vende-se, 125, 02.

R$4.400,00. Tratar: 374-
2145.

CG - vende-se, Titan, 125, .

2000, ou troca-se por carro 1.0.
Tratar: 273-1001.

CG 125 TITAN KS - vende-se,
01, prata, cj pneus novos: R$
3.000,00 entr. +10 parc.R$
125,00. Aceito DT, XL ou CG de
menor valor. Tratar: 9113-3843
ou 371-7842 com Melin.

COMPRA-SE - moto, até ano

86, que esteja docum., paga-se
a vista. Tratar: 9902-2168 ou

374-2168 após l{UO.

DT 180 - vende-se, trilha, 87,
freio a disco. R$1.300,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510 (hor. comI.)

KAWASAKI - vende-se, ZXll,
VENDE-SE�95, boa km, entro + 94,1100. Tratar: 371-6110 ou

36x. Tratar: 9995-2609. 9973-8871.

SCOOTER - vende-se, hyosung,
98, amarela. R$1.100,00.
Tratar: 372-2246 ou 9125-

,5584.

APARELHO - vende-se, de CD,
pj carro, frente dest., JVC, 3
anos de uso. Tratar: 9952-9154.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
fi contemplada. R$1.800,00,
plano de 80 meses cj 20 pare.
de R$174,00 pagas. Tratar:
370-9080 ou 9111-5609.

CD - vende-se, aparelho pj
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carro, frente dest., JVC.

R$200,00. Tratar: 9952-9154.

FILMADORA - vende-se, JVC.
Tratar: 372-0108.

JOGO DE RODAS - vende-se, aro
15, novas, furação Ford. Tratar:
9975-0078.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
aparelhagem. Tratar: 275-
3658.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
sub de 15 da Bravox, modelo
endurance E2K, cj cxa dutada.
R$280,00. Tratar: 372-2843

após 18:00 cj Diego,

.acompanhantesi '. �

Travesti Parasatísfazes
1 todos os seus desejos

L�gue: 9975-4844

COMPRA· VENDA· TROC.A • FINANCIA· CONSÓRCIO

B 370-5999

Novo milênio ...
Novas gatas nopedaço!l.

Viviane Loira a iniciante sapeca,
Fernanda a irresistível (cf massagem)

IJaraguá do Sul cf Local
I Discreto, Aquece�or
I e Acessórios

GAROTO DE PROGRAMA

.PEÇAS � ACESSÓRIOS • OFICIN.A

_ 37.0-9995

TABELA DE USADOS BICICLETAS
C 100 BIS KS OI/OI PRETA
C 100 CRYPTON 98/98 AZUL
SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA
INTRUDER 125 OKM AZUL
CG 125 TITAN KS OI/OI AZUL

-

CG 125 TITAN KS 01101 PRATA ..

CBX 200 STRADA ·00/00 ROXA

CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
YBR 125 K 01/02 PRETA
NX4FALCON 00/00 PRATA
NX4FALCON 01101 PRATA

VlRAG0250 98/98 PRETA

Diversos Modelos

� Peças
� Acessórios'
� Oficina
.� Crediário
Facilitado em

1 +3x sem Juros
Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário A rnsn, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MÁQUINA vende-se,
overloque, 7.500 ptos, semi

nova. R$800,00. Tratar: 371-
0551.
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diversos
APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, bicleta ergorn., dig.,
. Activa. 2x d,e R$75,00. Tratar:
9121-7809.

APARELHO GINÁSTICA -

vendé-se, esteira elétr., dig.,
Halter. 2x de R$225,00.
Tratar: 9121-7809.

APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, Atletic 2001,
compl., mais de 30 exerc., cj
fita de vídeo. R$700,OO-em
até 3x. Tratar: 371-6238.

APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, AB Shaper.
R$180,00. Tratar: 376-0409
ou 376-2820.

AR CONDICIONADO - vende

se, 10.000btu. R$500,00.
Tratar: 371-0551.

AQUECEDOR - vende-se, de
ambiente, ótimo estado.
Tratar: 371-3549.

BALANÇA - vende-se, de

peso, antiga, de 200kg.
R$70,00. Tratar: 276-0478.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-
3561.

BANHEIRA - vende-se, cj pé
e cj trocador. Tratar: 274-
8620.

BICAMA vende-se.

R$50,00. Tratar: 371-6238.

BINÓCULOS - vende-se,
Nako, 50x101V. R$250,00.
Tratar:' 9117-1083 cj
Wanderlei.

CACHORRO - Faça uma

poodle .feliz, doe uma

pintcher nQOj01 (fêmea), no
máximo 5 meses pj
compania. Tratar: 371-

8153(hor. comI.)

CACHORRO - vende-se,
filhote de Pitbull cj Pedigree.
Tratar: 373-4156 ou 9122-
5901.

,>

CACHORRO - vende-se,
filhote de 3 meses, mistura

de Rottweiller cj Boxer.

Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751.

CACHORRO - vende-se,
filhote de 9 meses, mistura

de chow-chow cj Pastor

Alemão. Tratar:· 373-3787 ou

9993-1751.

CACHORRO - vende-se,
filhote de pintcher nQ 1. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cj
Noeli

CACHORRO - vende-se,
plntcher, adulta. R$40,00.
Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751.

CACHORRO - procura-se,

piquinês, adulta, fêmea.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751.

Mini Empresa

precisa de

empréstimo de

R$ 5.000,00

Tratar: 276-3214

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-
3787 ou 9993-1751 cj Noeli

CACHORRO - vende-se,
rottweiller, 1 ano. R$100,00.
Tratai': 371-7341.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de poodle micro-toy,
vacinados e desverminados.

Tratar: 372-2231.

CALCULADORA - vende-se,
financ., HP12-C. R$200,00.
Tratar: 9952-9154.

CARRINHO - vende-se, de

cachorrão prensado. Tratar:
9117-1083.

CELULAR - troca-se por

videogame, play-station.
Tratar: 9602-0734.

CELULAR - vende-se, Nokia,
em bom estado.R$100,00.
Tratar: 376-2506.

CELULAR vende-se,
Ericsson A1228d, pré-pago, cj
nQ, ótimo estado. R$100,00.
Tratar: 371-1919(hor. comI.)
ou 9952-8198(após 18:00)cj
Bruna.

CELULAR vende-se,
Gradiente, pré-pago.
R$100,00. Tratar: 276-0478.

CELULAR - vende-se, Nokia,

3320, TIM, em perfeito
estado. Tratar: 9975-0078.

CELULAR - vende-se, Nokia
5125, cj vibracall, envia e reco

Msgrn de texto, cj nota e

garanto até setembro.

R$150,00. Tratar: 9963-
9596.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, 6 meses gar., capa,

nota, carreg., nQ e R$10,00
crédito. R$240,00. Tratar:

370-4170.

CELULAR vende-se,
Gradiente, cj carreg., nQ,
R$10,00 crédito. R$90,00.
Tratar: 370-4170.

CELULAR vende-se,
Motorola C331, pré-pago, 3

meses uso, garantia.
R$320,00. Tratar: 9957-

6500.

CELULAR vende-se,
Sansung Voicer Fashion.

Tratar: 370-6360.

CELULAR - vende-se. Tratar:
9902-4035.

I

COLEÇÃO - vende-se, de CO,
a música do século. Tratar:

275-4079.

COLEÇÃO - vende-se, de fitas
VHS, do 007. R$150,00.
Tratar: 275-4079.

CÔMOD� - vende-se, 4 gav.,
bom estado. R$50,00. Tratar:
9909-5861 cj Mara.

CONSÓRCIO - vende-se, de

imóveis, carta no valor de

R$35.700,00 por R$
4.000,00 e assumir parcelas
de R$395,00. Tratar: 370-

0178 cj Geraldo.

CUBO - vende-se, Fender pj
estudo. R$250,00. Tratar:
371-8684.

FOGÃO - vende-se, Brastemp,
4 bocas, acendo aut., inox.

R$150,00. Tratar: 9963-

7195.

FORNO ELÉTRICO - compra

se, ou microondas, em bom

estado. Tratar: 371-0695.

FREEZER - vende-se, 415L.

. -

PromoÇoes

Imperdíveis
RiJa Cei. Procópio Gomes de Ollve(m, nlI :140 • Centro· Jaraguá do Sul

DOMINE O INGLÊS
.
Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das Bhs às 18hs.

Maiores ln(oTmQcóss: .372-1498 c/Mário

R$450,00, facilita-se o pgto
em 2x. Tratar: 373-2124.

FREEZER vende-se,
Prosdócimo, horiz., 320L,
branco. R$500,00. Tratar:

376-2506.

FREEZER - vende-se. Tratar:

373-3787 ou 9993-1751 cj
Noeli.

GATA - vende-se, linda, gata
himalaia cj 1 ano de idade.

Tratar: 372- 2231

GUITARRA - vende-se, Incore,
modelo Lespaul. R$ 350,00.
Tratar: 371-8684.

JET-SKI-vende-se, Kawasaki,
modo SX 750 cil., 93j94, bom
estado. R$5.500,00 nego

Tratar: 041 442-2565(coml.),
041 472-3698(res.) ou 041

9118-9056.

JET-SKI - vende-se, Yamaha,
modo VXR 650cil., 94, orig.,
impecável. R$ 6.500,00.
Tratar: 041 442-2565(coml.),
041 472-3698(res.) ou 041

9118-9056.

LAVA JATO - vende-se,
profis., 2200 libra.

Portotécnica. Tratar ao lado da

Indumak na Ilha da Figueira.

LOJA - vende-se, de material

fotogr., stúdio, estoq.ie ponto
na Vila t.enzi. Tratar: 275-

2634 ou 371-6238.

LOJA - vende-se, de calçados,
na Vila Lalau. Tratar: 371-

7636.

MÁQUINA - vende-se, de

costura industrial reta. Valor
a combinar. Tratar: 376-

0642.

MÁQUINA vende-se,
overloque, reta e debrunsera.
Tratar: 370-3561.

MÓVEIS - vende-se ou troca·

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

NOTEBOOK - vend-se, novo,

Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de

15", HD 40 Gbytes, Memoria
512 DOR, Gravador de CD e

Leitor de OVO, acompanha
caixa, manuais, cds de

intalação, Garantia de 1 Ano,
pronta entrega. R$ 4.200,00
à vista. Tratar: cj Diógenes

Formigari, 9132-4310 (após
as 18:00) ou e-mail:

diogenes@netuno.com.br

NOTEBOOK - novo, Athon XP

1500+, Tela de 14,1", HO 20

Gbytes, Memoria 256 DOR,
Leitor de OVO, acompanha
caixa, manuais, cds de

intalação,Garantia de 1 Ano.

R$ 2.750,00 à vista.
Tratar: cj Diógenes Formigari,
9132-4310 (após as 18:(0)
ou e-mail: diogenes@netuno.
com.br

OFICINA MECÂNICA - vende

se, compl., cj elevador e todas
as ferramentas, pronta pi
trabalhar. Tratar: 371-4284.

OURO - compro, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Pago a vista. Vou até você.
Tratar: 9979-0605.

PALMEIRA REAL - vende-se,

mudas grandes. R$150,00.
Tratar: 370-2461.
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<dó. .

ROmmanEI
Jóias folheadas

� melhor Semi-góia e 'Prata do mercado está

atendendo em garaguá do Sul e região.

!Aproveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
CE, marque uma visita.

remoto, semi novo.

R$200,00. Tratar: 370-7919

cj Vanessatmanhã).

PRANCHA - vende-se,
prancha moduladora, gama
news, bi wolt, prof. R$100,00
ou troco por ceI. Vivo pré pgo,
Tratar: 370-9489 até 12:00
cj Elis.

TAPETE - vende-se, pj quarto
de bebê, ótimo estado. Tratar:
371-3459.

TíTULO BAEPENDI - vende
se. R$60,OO. Tratar: 370-
8633.

Ru� José Teodoro Ri�iro, 3195 • Ilha �a Figueira � Jaraguá do Sul- Tel: 3704757

VENDE-SE - prot. de berço,
cest. de med., mosq. de teto

e bandô pj cortina, azul.
VIDEO GAME - vende-se, play
station, 2 contr. E 1 analógico,

VIDEOGAME - vende-se, play
station, 2 contr. E 1 analógico,
2 memory card, 10 CDs. R$
300,00. Tratar: �991-6734.

9111-7436. roçadeira LN300 Trapp elétr., R$60,00. Tratar: 371-6238. 2 memory card, 10 CDs. R$
por violino em bom estado e 300,00. Tratar: 9991-6734.

RETROESCAVADEIRA - arco. Tratar: 9975-8433. VENDE-SE - insto de mini

vende-se, 98,. traçada, 4'x4. mercado pj retirar do local. VIDEOCASSETE - vende-se,
Tratar: 275-2486. VENDE-SE - móveis e Tratar: 9121-3921.' Sharp, 4 cabeça, seminovo.

manequins pj montar loja de Tratar: 275-3122.
SOM - vende-se, CCE, roupa fem. Tratar: 370-9596. VENDE-SE -Tacresde lata de

300wats, cj 2 exs, CD, contr. alumín. Tratar: 274-8620. VIDEOCASSETE - Vende-se,

• PLAYSTIITION 2 '

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OREAMCAST
• NINTENOO 64

PROCURA-SE - moça pj 'GAMEBOYCOI.Ofl
• GAME BOY AOVANCE

diV!dir aluguel �a Vila Nova, TROCA-SE - decod ificador ,

• NINTENOO GAME CUBE híqriodeatendinlenlo: seglllldaá SlgLlldadas 11);00 ul2!oo
�, prox. Posto Mime. Tratar: Philips e antena Sky cj nota e Rua: BerthaWee ue,1081.Barra.Jara uádo$u!.E.mail lanela ame ibest.com.br.

�-----------""",!,,�'--_._----_._-------_._--_._---------------------_._-.,

ViDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cj 10 fitas orig.
Tratar: 9117-1083.

marca Sharp, 4 cabeças;
semi-novo. Tratar: 275-3122 'VIDEOGAME - vende-se, Play
ou 995!:?-9782. Station cj 2 controles, 10

-

PLANETGAME
* VENDAS, *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
vloeo GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM 'GERAL.

AMELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO

I
Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts. ••
Malha: Bíusas manga longa e curta,
blusinhas, casacos e calças de MOLETON ...

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Dispomos também de peças
inverno e verão por Ki lo

Atendimento

8:00h às 18:30h
,

• ..'

'O '.

.

. si fechar pi o almoçai

Fone: 312-1111
.

Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmaryl
-- � J
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cds, 1 mernory cardo R$
300,00. Tratar: 376-2206.BOA NOTíCIA

Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

, empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/6.

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

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

VíDEO LOCADORA - vende

se, R. Mª Humbelina Da Silva.

R$22.000,00. Tratar: 371-
2525 ou 275-0945.

Traduções e autas particulares

I Fone: 3'72"'1278 I 9971..37631
EXCURSÕES

Holambra - Festa das Flores "Expoflora"
Atibaia - Festa dos Morangos e das Flores

Monte SiãolSerra Negra - Comprasblusas, fios e lãs.

(vagas limitadas)
Saída: 11/09/03

Retorno: 14/09/03
Contatos 371-3993 e 9973-8281

EDITAL ESPECIAL
"

DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE

FALENCIA, faco saber ao responsavel pelos Titulos
abaixo relacionados, que os mesmos se acham
neste Oficio de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se nao forem

pagos.
Ao intimado e facultado pagar, ou postular
judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar
declaracao de resposta por escrito.

DEVEDOR: HC HORNBURG iMPlEMENTOS
RODOVIARIOS lTOA
DOCUMENTO: 82.738.345/0001-01
CREDOR: BIJZERCOMPRESSORES lTDA
ESPECIE: T

.

NUMERO: 100944/01
VENCIMENTO: 12/06/2003
VALOR: 9.295,00
SACADOR: O MESMO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e
Decreto Lei rir. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/
93 da CGJSC.

, ,,Jaragua do Sul� 17 de julho de 2003.
1,,1,\'..0(." <".'

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ALUGUEL DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado. de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar
os seguintes: _

EDITAL Nº 24.332

SILVIO PEREIRA E ANDREIA MACEDO

Ele, brasileiro. solteiro, auxiliar administrativo, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Jaime Gadoti, 269, Vila

Lenzi, nesta cidade, filho de Osmar Pereira e Reinilde Machado

Pereira

Ela, brasileira, solteira, assistente administrativa, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Jaime Gadoti,
269, Vila l.enzi, nesta cidade, filha' de Altino Macedo e Maria

Lúcia Macedo

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1/2 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 1/2 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1h copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece R.G.L. / R.S,G. / C.G. /I.L.B. / J.C,G. / R.B.

SÁBADO, 19 de julho de 2003

Á

EDITAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia

Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
Santa Catariria,na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ANTONIO TUON - FRANCISCO HRUSCHKA 59 - NESTA;
ARLETE EHLERT DE SOUZA - R MARCELO BARBI LOTE 34

TIFA MARTINS - NESTA;

BERTI EQUIPAMENTOS LTDA - RUA JOAQUIM FRANCISCO 1
DE PAULA 1461 - NESTA;

BERTI EQUIPAMENTOS LTDA - RUA JOAQUIM FRANCISCO

DE PAULA 1461 - NESTA; bai
CLABIO MAURICIO - RUA BARAO DO RIO BRANCO,760 m

CENTRO APTO.l0 - NESTA; tur
,

CLOVIS SCHMID - RUA HELMUTH RAIDER 555 - CORUPÃ; do.
CM FERRAMENTAS & MAQUINAS LTDA - R.REINOLDO RAU do

787 - NESTA;

EZIO SPEZIA - AV.MAL.DA FONSECA 776 - NESTA;

EZIO SPEZIA - AV.MAL.DA FONSECA 776 - NESTA;

FARMACIA ANA PAULA LTDA - RUA JOSE NARLOCH 1130 ra
lar

SL 02 - NESTA;
no

FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEL - RUA FIDELlS

STINGERN, 6 AP 03 - NESTA;

JARDIM MOVEIS E DECORACOES LTDA - R.FRANCISCO

HRUSCHKA 276 - NESTA;

ta

ter

h

',.
JOAO FRANKLIN DOS SANTOS jlRACEMA HEIN DOS SANTOS '"

- R ELEONORA SATLER PRADI 310 - NESTA; m

LUIZ CARLOS PIGOSSO COMERCIO - 25 DE JULHO 170 - fe

NESTA;
MALHART INDUSTRIA E" COMERCIO L - RODOVIA BR 280

15774 - NESTA;

MARMORARIA E PEDRAS JARAGUA LTOA - AV PREF

WAtDEMAR GRUBBA 4133 - NESTA;

MARMORARIA E PEDRAS JARAGUA LTOA - AV PREF

WALDEMAR GRUBBA 4133 - NESTA;

MLS INFORMATICA LTDA .: AV GETULIO VARGAS 827-

NESTA

MOVEIS E ESQ FRAMPIER LTDA - R FREDERICO

SCHAUARTE,70 _:. NESTA;
.

NASPACK COM; REPRES LTDA- R JOAO JANUARIO AYRÓSO,
2700 - NESTA;"
OZIEL ANTONIO ALVES - RUA PREFEITO WILLY GERMANO ,a

,

GESSNER 73 - CORUPA;

PAULO KINELT - R MANOEL DOS SANTOS 137 - NESTA;

REFLEXO MALHAS LTDA - RUA LUIZ SATLER, 38 - NESTA;

SUPERMERCADO VITORIA FILlAL20 - MARECHAL DEODORO

FONSECA 657 - NESTA;

SUPERMERCADO VITORIA FILlAL47 - MARECHAL DEODORO

DA FONSECA - 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,
nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar,o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2003
IIton Hoffmann

.

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ociedade Aliança sedia
I 19° Kolonistenfest

]ARAGuA DO SUL - o

bairro Rio Cerro II tem na

ua comunidade forte cul

tura e tradição alemã 'ten

ao, inclusive, alguns mora
Jores que não falam a lín

�ua portuguesa. O povo
�ermâhico desta ·localida
oe se reúne todos os anos

rara come�orar a Ko

lonistenfest, festa do colo

no. Já se passaram 19 anos

ea comunidade aindaman
tem viva a tradição inicia

�a por Beno Volkmann,
'residente da Sociedade

portiva e Recreativa Ali�
sça, que até hoje sedia a

festa.
Atualmente a socieda

�e conta com 420 sócios,
e para a edição deste ano

180 pessoas trabalham

rara a realização. A expec
tativa é de receber de cin-

co a sete mil pessoas. A

decoração foi cuidadosa
men te preparada pelos
produtores, que trouxeram
os alimentos produzidos
na localidade. Como par-.
te da tradição ao final das

.
festividades acontece a co

lheita das frutas. Além dos

pratos típicos alemães,
como marreco recheado,
frango, . strudel, schwat
zauer e churrasco e da mú

sica e da diversão, ainda é

possível encontrar na festa
exposição de flores e ár-'

vares, de pequenos ani

mais, de veículos, de mo

tos e passeios de trole e tem

também atrações para as

, crianças. Para as pessoas
com trajes típicos a entra

da é livre. Para os demais,
o ingresso para os bailes .

custa cinco reais.

Programação
Hoje as atividades iniciam às 13h com a disputa de

Rei e Rainha da festa entre os associados e abertura da

exposição. Às 15h30min a soarê traz o Musical Só

Virtude; às 18h acontecerá a etapa final do Sertanejão
e em seguida, às 21h30min, haverá o lançamento do
CD da dupla Magali & Wanderli. Às 22h serão

,apresentadas a Rainha da festa e suas princesas,
tnarcando o início do baile com a banda Os Vibrantes.

Ingressos no local a R$ 5,00.
Amanhã, dia 20, a festa reinicia às 9h30min com o

desfile das sociedades convidadas' e reabertura da

exposição. Acontecerão apresentações, com grupos
folclóricos e competição de tiro ao alvo; às 14h30min
começa a soarê com a banda Os Vibrantes, e segue
Com a Banda Paisagem, encerrando às 22h com a

colheita das frutas.

CORREIODOPOVO 7

.COMEMORAÇÃO: MUNIcípIO GANHA SElO DE POTENCIAL TURíSTICO E QUER APOIO DA COMUNIDADE

Moser potencial
Guaramirim

enaltece
./ .

tur-ístico de
Depois deumaentusiasma

da palestra concedida na noite
de quartà feira, com a entrega à
Guaramirim do Selo Municí

pio PotencialTuristico, o secre
tário de turismo deTrezeTílias,
BernardoMaser, enfatizou em
entrevista coletiva concedida a

imprensa, a importânciado tra
balho conjunto para alavancar

o turismo na cidade. Maserex

plicou que a comunidadepreci
sa trabalhar em parceria com a

prefeitura para que seja possível
tornar omunicípio um pólo tu

ristico. ''As pessoas podem aju
dar resgatando a cultura, com os

grupos folclóricos.realizando tra
balhosmanuaiseporquenão res

gataro título de cidade das con
servas? Quem não gosta de le-

_
var uma conserva para casa e

degustar um alimento saboto-
so?' '; questionaMoset Asmu
danças, segundo o secretário,
acontecem através damdhoria
da estrutura do município, lim
peza, adequação, ofertas e de

uma reeducação dos morado

res para que percebam o quan-

Moser e Peixe r: "a comunidade precisa ser parceira, pára tornar o município pólo turístico"

to a região é bonita e pode ofe
recer ao turista

OmunicípiodeTrezeTílias
tem aproximadamente cinco

mil habitantes e recebe anual

mente cerca de 115 milturis

tas. Ontem, os 20 conselhei

ros que integram o Consdho

de Desenvolvimento R�gio
na! de Desenvolvimento par
ticiparam de encontro de atu

alização com representantes
do governo do Estado. A

maioria é de alemães, gaúchos,
curitibanos e pessoas que per
COITem as serras gaÓchas e aca
bam também fazendo uma

paradanomunicípio. Para ofe
recerconforto e atrativos eme

lhorara condição turisticaapre
feitura, emparceriacom as em

presas privadas e a comunida

de, realizou diversas modifica
ções paramelhorar o visual do
município. Um dos fortes atra

tivos da região é o artesanato,

que terri cerca de 20 escultores,
especializados em manter a

qualidade dos trabalhos apre
sentados. Além disso, o muni
cípiooferecesetehotéis, seispou
sadas e 14 restaurantes. "Somos

todos parceiros e não concor

rentes", esclarece Moser Treze
Tílias tem como maior movi

mento econômico aindústria, se

guidapdaagricultura.Oturismo

é o terceiromaior fonte de gera
ção de emprego e renda.

Guaramirim lança suaprogramação de aniversário de 54 anos
GUARAMIRIM - A pre

feitura de Guaramirim,
através do departamento
de cultura, em parceria com
entidades do município, di
�ulgou seu calendário de

eventos para agosto, mês
em que comemora 54 anos

de fundação político-admi
nistrativa.

Segundo o prefeito Ma
rio Sérgio Peixer, diversas
atividades estão sendo pro
gramadas. "Queremos que
a comunidade de

Guararnirinie região parti
cipe das festividades", res
salta. Já no início do mês,
no dia 2, a 1 a Festa da

Porcheta promete atrair um

público de 500 a. 600 pes
soas no pavilhão de even

tos Perfeito Manoel de.

Aguiar. No local, haverá
apresentações culturais, baile
e comida típica. A variação
da culinária nesta edição
será um javali, com recheio

de lombinho, assado du

rante 15 horas.
A festa está sendo or

ganizada pela Associação
Italiana de Guaramirim, fun
dada em maio deste ano,

que pretende se integrar
com as demais (existem
outras duas associações Ita
lianas na região) e descobrir

os pólos italianos existen

tes. "Achamos que a festa,
já mostrada pelo Grupo
Belonese deJaraguá do Sul,
seria ur�a maneira de apre
sentar nossa cultura e reu

nir os italianos das comu

nidades próximas", co
menta Aclino Feder, presi
dente dà Associação.

No dia 9, o clube de
mães está promovendo
um baile em comemora

ção ao dia dos pais, no pa
vilhão de eventos, com a

banda Cantos do Sul/e

shaw com Sidney. Na pro- .

gramação estão previstas,
'ainda, inaugurações de pa-

vimentação asfáltica de al

gumas ruas, desfiles de so

ciedades de tiro, clubes,
CTG's, festivais de música,
de dança, Rebu, agito da

esperança, promovido pe
los irmãos maristas e apre
sentações de corais e de tea

tro. Estas atividades estarão

sendo realizadas no decor
rer do mês, em diferentes

locais. ''A programação é

diversificada e estamos en

volvendo todos os setores

da comunidade. Nossa in

tenção é comemorar os 54
anos do município com

toda a comunidade", fina
liza Peixer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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História de Jaraguá do Sul contada através de fotos'
]ARAGuA DO SUL - "Jaraguá em

dois tempos" é o nome da exposição
que o Arquivo Histórico Municipal Eu

gênio Victor está promovendo no se

gundo piso do Shopping Center

Breithaupt. São 95 fotos ( cor e pib)
que nos informam sobre como era a

vida dos jaraguaenses, nos seus mais

variados aspectos, desde o início do sé

culo 20 até os dias atuais.

A pesquisa e a montagem da expo

sição é das historiadoras Sílvia Regina
Kita e Vera de Tofol e as fotos fazem

parte do acervo do Arquivo Históri

co. A exposição está sendo apresenta-
da como uma forma de homenagem a Jaraguá do Sul, que completa 127

anos de fundação no dia 25 de julho.De caráter pedagógico, a mostra é

utI?a verdadeira aula de história e de geografia, passando inclusive pela
economia, religião e formas de lazer.

Para quem ainda não conhece a trajetória do progresso de- Jaraguá do

Sul, a exposição representa uma boa oportunidade de acompanhar a evo

lução do município. Uma das fotos mais significativas ( e a mais antiga de

exposição) data de 1912, época em que
era <:omum os passeios de barco pelo
Rio Itapocu. Estes passeios represen
tavam o lazer dos jaraguaenses, que usa
vam o rio como fonte' de muitas alegri
as.

A primeira ponte que cruzou o

Itapocu , ( a Abdon Batista, toda metá

lica) também está no acervo de fotos.

Localizada no centro da cidade, foi
construída em 1909, levada pela en

chente em 1912 e reconstruída em

1913, porém em local um pouco dife

rente. Desta primeira ponte metálica Q

que se pode ver ainda hoje é o pilar, ás
vezes meio que encoberto pelo entulho.

Outra foto interessante é a que mostra a casa da família dos Grubba. Na

porta da residência, que ainda existe, pode-se ver a figura de Alida Grubba,
hoje com 10Q anos de idade, mas que na foto ainda era uma menina de 10

anos.

Embora muita gente ainda não saiba, Jaraguá do Sul, na década de 40 e

50, possuía bons hotéis, todos localizados no centro da cidade. Havia o

.famoso hotel Central, Becker e Brasil e também o Bar Catharinense, cujo
prédio ainda existe, localizado em frente ao Shopping Center Breithaupt.

Para quem deseja ver ou rever algumas facetas interessantes de Jaraguá
do Sul, a exposição ''Jaraguá em dois tempos" é uma ótima oportunidade
de saber como era a cidade e acompanhar a evolução do seu crescimento.

'Fotos: Cesar Junkes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apae comemora 30 anos

S
]ARAGuA DO SUL - A Cintia.

Associação dos Pais e Arni- O currículo que a escola

gos dos Excepcionais de trabalha com os alunos espe-

]aragUá do Sul está comemo- ciais é semelhante ao do ensi-

rando três décadas de ativi- no regular, somente sofrem

dades no município. A data pequenas adaptações. ''Adap-
será comemorada no próxi- tamos às necessidades deles,
mo dia 23 com solenidade à nossa realidade".

homenageando personalida- A Apae está desde 1999

des que ajudaram a construir em sua sede atual e conta

a história da entidade. com uma equipe de 55 fun-

A Apae mantém há 29 cionários entre professores,
anos a Escola de Ensino Es- equipe técnica, equipe de

pecia1 que atende crianças de apoio e administrativo. O

6 meses até adultos. Cintia prédio tem 5.180 m2 e dis-

Chiodini Schmôckel, direto- põe de espaços adaptados
ra da escola de ensino especi- como ginásio coberto, pisci-
ai, explica que os bebês rece- na para hidroterapia, salas de
bem atendimento individlliJ.- psicomotricidade e de aulas,
lizado e entrem na escola a cozinha experimental. "So-
partir dos seis meses. "Sem- mos referência nacional por-
pre acompanhado dos pais". que são poucas Apaes no

A escola tem setores de Brasil que têm a estrutura que
educação infantil, ensino fun- temos aqui".
darnental, programas peda- A solenidade de

gógicos específicos e educa- comemoraçãos dos 30 anos

ção para o ttabalho. ''Temos da assciaoção será realizada
duas turmas onde trabalha- no dia 23, ás 19:30 horas, na
mos lavação epanificação.Há seed da entidade. Mais infor-
várias pessoas ttabalhandoem mações no (47) 370-2042 ou
empresas da região", cometa 370-2735. (LP)

f
�
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I ECOLOGIA: RIZICULTORES DEVEM ADERIR AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS

Produtores de Massaranduba
discutem licença ambiental

MASSARANDUBA - Os

produtores rurais de Mas

saranduba realizaram um

seminário, ontem, para dis
cutir a questão da lincença
ambiental para os peque
nos produtores rurais. O

evento contou com a par
ticipação de autoridades
da Patma, Epagri e minis
tério público, foi realizado
no Salão da Sociedade.

O objetivo do evento

é divulgar o protocolo de

intenções que visa à prote
ção, reparação dos danos
e o licenciamento am

'biental das atividades agrí�
colas da rizicultura e fruti

cultura, atividades conside
radas potencialmente cau

sadoras de degradação
ambiental e concientizar os

produtores da necessidade
dessa organização.

Kikar completa 10 anos
Fundada em 1993, a Kikar Auto Center é uma empresa de referência e tradição em

Jaraguá do Sul. Com uma equipe de dez profissionais especializados, a I<ikar trabalha

i com a revenda de amortecedores, pneus, molas, freios, escapamentos, rodas,
acessórios, geometria e balanceamento. A empresa dispõe uma grande variedade de

'

produtos e serviços, proporcionando conforto e praticidade aos clientes.
Localizada na rua Antônio Carlos Ferreira, no bairro Nova Brasília, de propriedade
do senhor Adotar Berner, a Kikar está agora com um novo visual. Sua fachada foi

reformada, visando facilitar o reconhecimento da loja pelos clientes e possibilitando
um aspecto físico mais arrojado. "Estamos muito satisfeitos com o erescimento da

empresa no decorrer destes dez aos de atuação no mercado jaraguaense", comemora a

gerente administrativa, Fabiana Berner.
-

Completando dez anos de funcionamento no dia I' de junho, a Kikar realizou u'iri
evento em comemoração, no Posto Mime da Rua Epitácio Pessoa. O II Pit Stop teve

uma excelente participação da comunidade com a realização de uma série de
atividades. No local, foi feita inspeção veicular gratuita com equipamentos e

profissionais de fábrica. Também houve sorteio de brindes e viagem com

acompanhante para Gramado, no Rio Grande do Sul. Foi, sem dúvida, uma grande
. festa, com direito a quentão, pinhão e atrativos atépara as crianças.

Cesar Junkes

Alexandre Abreu, '.'Pequenos agricultores são importantes"

Alexandre Herculano

Abreu, Promotor 'de Justi
ça, Coordenador do Cen-

.

tro de Apoio Operacional
do Meio Ambiente do
Ministério Público do Es

tado de Santa Catarina, ex

plica que os pequenos agri
cultores representam 90%
do setor agrícola do Esta-

do, que muitas vezes des
conhecem a legislação
ambiental, por isso não

conseguem a licença am

biental para suas proprie
dades. "São 20 mil propri
edades que trabalham com

fruticultura e rizicultura em

Santa Catarina atingindo
100 mil trabalhadores, ge-

rando emprego para um

milhão de pessoas com.
renda anual de R$ 1 bilhão.

Essa é uma atividade ex

tremamente importante
para o Estado". Por isso a

atenção para. os pequenos

produtores continuarem

gerando emprego e renda.

Para adquirir o licen

ciamento, o agricultor tem
um prazo de dois anos

para se adequar às normas.
N o primeiro ano, o

produtor apresenta proje
tos técnicos que irá

implementar. A fiscaliza

ção será feita pelos órgão.
ambientais e ministério

público. "Se alguém for

pego não cumprindo as

normas, será cancelada a

licença e o agricultor será
processado criminalmen

te".

Acadêmicos de moda realizam mostra

]ARAGuA DO SUL - Os

acadêmicos do curso de
Moda do Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul (Unerj)
estão apresentando os traba
lhos. O Projeto Vermelho é

uma proposta interdisciplinar
que movimentou os estudan
tes do primeiro semestre do
curso.

São 20 instalações total

mente'criadas pelos 80 alu

nos que fazem parte das duas
turmas do curso. A propos
ta é trabalhar com idéias di

ferentes. CeláineRefosco, co- ,

ordenadora do curso, expli
ca que o tema vermelho sur

giu da nova fase que o país
passa. "Vimos que o verme-

lho associou-se ao verde

amarelo nessa nova conjun
turaque oBrasil vive".As ins

talações trabalham com vá

rios materiais como tecidos,
plástico, plumas, isopor. A

proposta é trabalhar temas

brasileiros. As instalações fi
carão expostas até o dia 8 de

agosto. (LP)

POLÔNIA ATUAL
Pelos 'olhos do satélite' podemos observar aoNorte da Polônia uma estreita faixa marítrna e ondulosas regiões de lagos, extensas
planícies ao Centro e montanhas, ao Sul, inicialmente suaves e cobertas de florestas e depois os Tatras rochosos, Os dois grandes rios,
Vístula e Odra. correm das montanhas até o mar Báltico. ao Norte,
A Polônia é um dos únicos paises europeus a preservar suas florestas naturais. As principais são Kurpowska, Kampínowska. Notecka,
Bíalowieska e Swietokrzyska. Os lagos da região da Mazüria e Kaszuby são Inesqueciveis.
A Polônia es� repleta de castelos medievais, igrejas góticas e barrocas e palácios clássicos.
1, POPULAÇAO: 38,7 milhões

-

2, LfNGUA OFICIAL: Polaco
3, ÁREA: 312,685 km' (o 9' entre os maiores da Europa)
4, FAIXA LITORÂNEA: 528 KM
5. FAIXA OE FRONTEIRA: 3,582 KM
6, RECURSOS NATURAiS: 9300 lagos. 8.779 mil ha de florestas (28% da área do país) 22 parques nacionais, 1183 reservas, 107
parques de paisaçem

.
-

7, RIOS: Vístula (1047 Km de extensão) Oder (854 km) Warta (808 km) e Bug (772 KM)
8. MONTANHAS: Cárpatos ( Beskid, Tatras, Pieniny, (Biesczady) Sudetas, Swietokrzyskie
9, PICOS: Rysy (2499m de altitude) Babia Gôra (1725m) Sniezka (1602m) Tarnlca (1348m) e Iysica (612m)
10. ESPÉC1ES PROTEGIDAS: Lobos, linces, gatos do mato, bisontes, ursos, cabras montesas, marmotas e castores
11_ VIZINHOS: Rússia, Lituânia, Bielo-Rússia. Ucrânia, Eslováquia, República TCheca e Alemanha
morros e os grandes valos, impede-lhes a participação dos lucros no progresso (.,,) além do mais no período

Continua na próx. edição

370-4757 370-4909
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IALERTA: TENENTE AVISA QUE MOTORISTAS TÊM DE RESPEITAR O LIMITE DE VELOCIDADE DE CADA VIA

Placas que alertam existência
de radares não são obrigatórias

]ARAGuA DO SUL -:- o

chefe de trânsito do 14°

Batalhão da PolíciaMilitar,
tenente Ricardo Alves da.
Silva, alerta os motoristas

da região sobre a nova

deliberação do Contran

(Conselho Nacional de

Trânsito), que revoga a re

solução 141/2002. Desde
o dia 14, segunda-feira, a

polêmica sobre a necessi

dade de avisos alertando o

posicionamento de radares

de velocidade em ruas e

estradas chegou ao fim.

Com a publicação, fica dis
pensada a obrigatoriedade
de placas de alerta de ra

dares em todo o País. Tam

bém não é mais necessária

a permanência de técnicos

em aparelhos fixos

controladores de velocida

de. Funcionários são neces

sários no caso de aparelhos

Arquivo

Contran revogou a resolução que obrigava a instalação das placas

móveis,
O tenente entrou em

contato com os órgãos
fiscalizadores de trânsito

para certificar-se de que as

placas já instaladas não se

rão removidas. "De qual
quer forma, os conduto

res terão de limitar-se à

ve!pcidade estipulada em

cada via para evitar mul

tas. A intenção dessa mu

dança é evitar ultrapassem
velocidade permitida, en-

tão, toda atenção agora é

mínima", enfatiza.
A determinação põe

fim ao que o presidente do
Contran e diretor-geral do
Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito),
Ailton Brasilense Pires,
classificava como hipocri
sia. Em várias ocasiões ele

defendeu a dispensa de

alertas para radares. "Ve

locidade tem de ser cum

prida, com ou sem placas

de advertência", diz, enfá-
.tico. Ele também sempre

argumentou que, com as

placas, muitos motoristas

apenas mantinham os limi

tes de velocidade nas pro
ximidades dos radares. E

a mudança brusca de ve

locidade, completava, po
deria até causar acidentes.

De acordo com infor

mações do Denatran,
com a nova resolução,
não há mais brechas na le

gislação. Isso impede in

terpretações controversas
da ]ustiça. A nova reso

lução traz detalhes como

a forma de cobrança de

multa de trânsito. Ela

pode ser feita por prefei
turas e Estados. Se a ad

ministração local julgar
necessário, poderá alugar

. aparelhos de aferição.
(FABIANE RIBAS)

PolíciaMilitarpromoveu solenidade de formaturadoProerd
]ARAGuA DO SUL - A uma age no organismo e de cidadania, direitos e orientando-os sobre a

Polícia Militar promoveu aprenderam de formas deveres da criança e do exis tência de entidades

este mês cinco solenida- alternativas a como evitar adolescente e maneiras de destinadas a ajudar pesso-
des de formaturas do o vício. dizer não à pessoa que ofe- as viciadas", salienta.

Proerd (Programa Edu- A tenente do 14' Bata- rece a droga. "Os polici- Arlene conta que alguns
cacional de Resistência às lhão da Polícia Militar, ais que estão ministrando alunos acabam confessan-

Drogas e à Violência), Arlene Vilella, destaca a . as aulas nos passaram re- do que já consumiram ou

formando aproximada- importância do programa, latos de crianças que co- tiveram acesso a determi-

mente 1625 alunos de que acontece em parceria meçaram a criticar os nadas drogas. "Essa é

quartas e sextas séries das com as instituições de en- adultos consumidores de oportunidade para rece-

redes municipal, estadual sino e apoio dos pais. produtos entorpecentes, berem as informações so-

e particular de ensino. Os "Para as aulas serem mais questionando o porquê bre o perigo de cada uma,
estudantes de quartas sé- dinâmicas, os instrutores do uso da droga, já que a ponto de evitar a depen-
ries tiveram 17 semanas efetuam brincadeiras, pin- todos têm consciência do dência química", diz.
de aula e, os 598 de sex- turas, organizaram teatro, mal que faz para o orga- No primeiro sem�stre
tas séries assistiram o cur- práticas esportivas, para nismo. Eles explicam que deste ano, mais de 60%

so em cinco semanas. Na que o assunto fosse bem pessoas que se drogam dos estudantes efetuaram

oportunidade; eles assimi- aproveitado", destaca. não são necessariamente o curso. Os demais farão

laram os conceitos e tipos Como parte do conteúdo marginais, mas doentes a partir de agosto. (FABIANE
de drogas, como cada também estão conceitos que precisam de auxílio, RIBAS)
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FALECIMENTOS C
Faleceu às 22:00 horas de 17/7 o Senhor Mario Dorinelli com idade de 57
anos, deixando enlutados eJ;Dosa 2 filhos 1 nora 2 netos e demaiS bparentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 18/7 às 16:00 horas,
saíndo o féretro da ParÓqUia Senhor Bom Jesus seguindo para o CemitériQ
Municipal de Guaramirim

Faleceu às 9:00 horas de 17/7 a Senhora Natalia Pradi Prestini com idade de
80 anos, deixando enlutados filhos genros noras netos, bisnetos e demais daparentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 18/7 às 9:00 horas,
saíndo o féretro da Igreia CatÓlica de Santa Luzia seguindo para o Cemitério
de Santa Luzia ga

Faleceu às 14:00 horas de 16/7 o Senhor Jovino José Capilari com idade de
en

62 anos, deixando enlutados a esposa 7 filhos genros noras netos e B2
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 17/7 às 13:30
horas, saíndo o féretro Igreia CatÓlica Corticeira seguindo para o Cemitério O
Municipal de Guaramirim

E�
Faleceu às 6 :30 horas de 17/7 o Senhor Carlos Krutsch com idade de 61
anos, deixando enlutados irmãs irmãos cunhados sobrinhos e demais qu
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 17/7 às 16:00 horas,
saíndo o féretro da sua residê[lÇ@ seguindo para o Cemitério de SantQ
An1QniQ.

�ül§l :11 iI! II-xmm
�

nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372.;.2280 ou 9112-6117

E-mail: bia.s@terra.com.br

Sábado
15hOO - Matriz

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

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz(Missa da Famíli

08h30 - São Cristovão

NOSSAMENSAGEM

\�esus teve compaixão, porque eram

como ovelhas sem pastor"

Numa realidade em que os interesses pessoais
são colocados acima do bem comum, os cristãos

e as cristãs são convidados a viver a compixão
em relação a seus irmão e irmãs. Segundo o

Evangelho, o verdadeiro pastor é aquele que
sente como suas dores e necessidades do povo.
Desta forma, viver a compaixão é, para os cris

tão, assumir o risco na luta em favor do oprimi-
dos e injustiçados. Por ,_A""-,,-oi,,,-o,-: ____,

isso, a vida dos cris

tãos comprometidos
com o Reino se torna

profecia, porque de

nuncia a mentira e o

engano dos falsos pas-.

tores, e anuncia a es

perança da justiça
do Reino de Deus.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carlos Barbosa e Ulbra
� buscam o título da liga

SÃO PAULO - A final

da Liga Futsal 2003 será

gaúcha. O confronto será

entre as equipes Carlos

Barbosa e Ulbra, buscam
o título da competição.
Esta será a terceira vez

que os dois times se en

frentam numa final, sen
do que nas duas ocasiões

nteriores deu uma vitó-

ria para cada lado. A pri
meira partida, da série

melhor de três, será rea

lizada hoje a partir das 15

horas, em Carlos Barbo

sa, noRio Grande do Sul.

O segundo confronto

está marcado para esta

segunda-feira, dia 21, às

19h15, na capital daquele
Estado e, se necessário, o
terceiro jogo vai aconte

cer no sábado, dia 26, às

11 horas, em local a ser

275-3290
371-0058
yanghsltton@uotcot11.bf'

definido pela confedera

ção. Todos os jogos te

rão transmissão ao vivo

pela SporTV.
O grupo do Carlos

Barbosa, que chegou à

final após eliminar a

equipe Malwee em

Joinville, na prorrogação,
tenta o bicampeonato. O
time foi campeão em

cima da UIbra, no ano

passado. Já a equipe de

Canoas busca o tricam

peonato - a Ulbra fi

cou com o título em

1998, numa final com o

Carlos Barbosa e, em

2002, em crma do

W@ytvjMinas, deMinas
Gerais. Para garantir Q

seu lugar na final da com
petição deste ano, a equi
pe de Canoas derrotou

o ECBjSão Bernardo.

Artigos em fios e lãs; Bíquini$
Maiôs. Fítness (academia)

"Quando me deito,
durmo em paz,
pois só,Tu, ó

Senhor, me fazes
viver em segurança".

Salmo 4:8

Ruo Max Wilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180
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• RECONHECIMENTO: ATLETAS FORAM CHAMADOS DEVIDO AOS BONS RESULTADOS NO ESTADUAL

Caratecas vão representar se
nas competições do brasileiro

]ARAGuADO SUL-As
caratecas Gabrielli Cordei

ro de Oliveira, 14 anos;
Eliane Maria, 14, e Karin

Fiamoncinni, 16, foram
convocadas pela Federa
ção Cacarinense de Caratê

para integrar a seleção
catarinense. ,As jara
guaenses vão defender o

Estado nas competições
do Campeonato Brasilei

ro Infantil, Infanto-juve�:ül
e Júnior, que envolve atle
tas entre 14 e 19 anos, na

disputa de Kumite, na ci

dade de Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul,
nos dias 25, 26 e 27 deste

mês. Gabrielli e Eliani con

tam a experiência de terem

participado do brasileiro

no ano passado e acredi

tam trazer resultados para
o Município. Karin não

conseguiu patrocínio e não

tem como atuar na com

petição.
As caratecas estão sen-

Vicky Bartel

Gabrielli e Eliani preparam-se para o próximo desafio

do treinadas pela técnica

da Associação dos Amigos
Caratecas de Jaraguá do

Sul Faixa Preta, Adriana
Garcia, nas dependências
do Beira Rio Clube de

Campo, todas as terças,

quintas-feiras e sábados.
"Elas estão bem prepara
das tecnicamente, são atle
tas dedicadas e certamente

vão conseguir resultados
positivos. Ambas são cam

peãs no Kata e destacam

se também no Kumite",
considera Adriana. Gabrie

lli diz que não conhece as

adversárias que vai enfren

tar este ano, pois ano pas
sado competiu em catego
ria inferior. "Desta vez va

mos lutar com atletas mais

fortes e será um desafio

para nós", salienta.
A convocação das atle

tas jaraguaenses é fruto do

reconhecimento da boa atu

ação das caratecas no cam

peonato regional e estadual

da modalidade realizado no

início do mês, na cidade' de'
Barra Velha. Na oportúni
dade, Gabrielli ficou em pri
meiro lugar no Kumite me

nos de 45 quilos; Eliane tam
bém liderou no Kumite

menos de 50 anos, e Karin

ficou em segundo lugar,mais
de 58 quilos.

O caratê foi incluido nos

Joguinhos de Santa Catarina
deste ano, como apresen
tação, fator que oportu
nizará a difusão da modali
dade. Contente com esta

conquista, Adriana acredita
que o caratê passará a ter

mais adeptos e incenti

vadores. "O que nós preci
samos é de apoio", enfatiza.
(FABIANE RIBAS)

Clube de Canoagem Kentucky realiza passeio festivo
]ARAGuA DO SUL - o

Clube de Canoagem
Kentucky vai realizar ama-:
nhã um passeio festivo de

caiaque em comemoração
aos 15 anos de existência

do clube. O inicio da des

cida será na ponte de
Nereu Ramos, no Bairro

Nereu Ramos, com saída

prevista para as 9 horas. A

chegada será na sede do

clube, programada para as

11 horas.
A diretoria também

está oferecendo um al

moço para todos os par�
ticipantes e familiares que
acompanharem o pas
seio. O relações públicas

do clube, Adilson Porn

merening, informa que a

partir das 7h30 haverá na

sede um caminhão dis

ponível para levar os

caiaques dos interessados
até o local da largada e,

às 8 horas o caminhão

sairá em direção ao Bair

ro Nereu Ramos, passan-

do pelo Bairro Amizade.
Durante o almoço, serão
realizados alguns sorteios
de kits para os partici
pantes. A diretoria libe
rou todo tipo de embar

cação, desde que utilizem

coletes salva vidas. Mais

informações pelo fone
372 0948.

Prefeitura Municipàl
de Jaraguá do Sul

Vaipara Q Gariba/cli?
VápeJ sfa/'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.CLASSIFICAÇÃO: RODADA SERÁ IMPORTANTE PARA DEFINIR QUAIS EQUIPES VÃO PARA O MATA-MATA

�

Ultima rodada da 1 a fase do
futebol suíço encerra .hoje

MAsSARANDUBA - Este

final de semana será regis
trada a última rodada da

primeira fase do Campeo
nato Aberto de Futebol Suí

ço de Massaranduba, no
Estádio Municipal Erich
Rode.' Os jogos começam

hoje, a partir das 14 horas

nos dois campos. No pri
meiro, enfrentam-se Haco

Fios e GuaraniEsporte Clu
be, Glória Esporte Clube

pega o Santa Cruz, às 15

horas; o Butuca joga com

Dipil, às 16horas, eJuil con
fronta-se com Landeti, às 17
horas. No campo 2, enfren
tam-se 13 de Maio x

Brasélio,Micar xRibeirão da
Lagoa, Asa Branca x Rio

Branco e Confecções Hitan
x 'Águia Dourada, respecti
vamente nos mesmo horá

nos.

A coordenadora do

Departamento de Esportes
da Prefeitura de Massa-

Cesar Junkes

Miriane explica os critérios de classificação da disputa

randuba, Miriane Jacobow
ski, informa que esta roda

da será definitiva para co

nhecer os oito times que
irão para a próxima etapa
J� competição, onde acon

tece o mata-mata - o pri
meiro da ChaveA joga con
tra o primeiro melhor ter

ceiro lugar, depois o primei
ro da Chave B enfrenta o

segundo melhor terceiro, o

primeiro da Chave C entra

em campo contra o segun
do da Chave A e o segundo
da Chave B pega o segundo
da Chave C. "Como uma

das chaves conta com um

time amenos, adefinição dos
dois melhores terceiros colo
cados terá como critério o

aproveitamento das equipes.

Não .será uma soma dos

pontos,mas o percentual que
cada uma obteve", explica.

Até o momento, as equi
pes com melhores pontua
ções são: na Chave A, Asa
Branca, com 13 pontos e

Treze de maio, com dez; ,

Chave B, Patrimônio, com
11, e na Chave C,Juil soma
dez. Um dos pontos positi
vos avaliados pela coorde

nadora de esportes é a par

ticipação do público. ''As

pessoas têm comparecido
ao estádio e têm pres

tigiado o campeonato, que
é uma alternativa de lazer

para a comunidade",
enfatiza.

No final de semana dos

dias 26 e 27, Massaranduba
vai realizar a 12' Festa do

Colono e do Motorista e,

paralelamente, acontece a

nova rodada da competição,
se o tempo for favorável.
(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul compete na Olesc com 200 atletas

]ARAGUÁ DO SUL - De

pois de conquis.rar por duas
vezes consecutivas o titulo de

campeão geral da Olesc

(Olimpíada Estudantil

Catarinense), os dirigentes
esportivos deJaraguá do Sul

se dizem preparados para ar
rematar o terceiro título este

ano. O Município vai dispu
tar a olimpíada com uma de-

legação composta por 200

atletas, que; competirão em'

15 modalidades. Represen
tantes da FME (Fundação
Municipal deEsportes) acre-.
ditam que têm chances de

chegar em primeiro lugar,
considerando os dois titulas

conquistados, que servem de

estimulo a todos OS atletas.

No decorrer do ano,

CRICIÚMA APROVEITA FOLGA

Com o adiamento da partida contra o Paraná - que
estava marcado para acontecer na quarta-feira - para
o próximo dia 31, quinta-feira, o time do Criciúma está

com tempo de sobra para se preparar para o confronto

contra o Flamengo, agendado para amanhã à noite. Em

princípio, a equipe catarinense não terá nenhum desfalque
e mantém o time que venceu o Juventude por 3 a O, na
semana passada, pela 18' rodada do Campeonato
Brasileiro da modalidade. O técnico Lori Sandri

comandou um treino ocorrido na quarta-feira e um

coletivo na tarde desta quinta-feira.
Após um início de campeonato irregular, o Criciúma

está conseguindo reagir, pois ganhou sete dos últi�os
nove jogos. O time catarinense já é o 5° colocado. na,

classificação do Campeonato Brasileiro, somando 30

pontos, em 18 partidas.

existe um trabalho .específi
co para a Olesc desenvolvi

do nas aulas de educação fí
sica nas escolas municipais e

estaduais, denominado Pré

Olesc. Pormeio dele, há uma

preparação com finalidade

de efetuar triagem dos atle

tas de destaque para os jo
gos da olimpíada.

Um dos diretores da en-

tidade esportiva, Caius

Xavier dos Santos diz que,

apesar de Jaraguá do Sul ser

candidato forte ao titulo para
este ano, não há pressão em

cima dos pequenos atletas

para que sejam campeões,
pois se tratam de crianças e

as cobranças dos resultados
não cabem nesta fase da

vida.

Academias
Corpo &Mente
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NOTA
FUTSAL DE MASSARANDUBA
Atletas das escolinhas da Prefeitura de Massaranduba d:ll

categoriasMirim, Infantil e Infnto-juvenil estarão na cidade
de Blumenau neste final de semana onde irão disputar jogu�
do sétimo Campeonato Regional de Futsal Menor.. Pro.
movida pela Liga Blumenauense de Futsal, a competição
acontece nas dependências da Sulfabril e envolve equipes de
diversas cidades do Estado de Santa Catarina. Apesar do

ginásio de esportes de Massaranduba estar em fase de refor·

ma, os atletas continuam os treinamentos em locais altemati
vos e prosseguem nas disputas realizadas no Estado.

É uma entidade sem fins lucrativos que é formada por
familiares de dependentes químicos que se reúnem
semanalmente para troca de experiências e auto

ajuda.
O Lema do NAR·ANON é, "respeito, confiança e

anonimato" .

• Empresas que dêem oportunidade
de emprego para os dependente�_�-__
quirnícos recuperados.

Onde recorrer

Você que convive com o problema,
participe das reuniões:

Casa da Serenidade
Todas as 2as. feiras às 19:00h
Rua Berta L. Kassner, 102 . Baependi . Jaraguá do Sul
Fone: 371-0721

"Nenhuma situação é tão difícil. que não

possa ser superada".

CoraçãO�VOluntáriO
'Íoáo munáo tem. Só farta começar a agir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




