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QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELLI COHFIA.
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Uma justa homenagem.
CLEUSIMAR DEMARCHI SCHULTZ - Estudante de

Logosofia

Milhares e milhares de pessoas recordam o que viveram

ou vivem com os seus avós e dentre eles eu me incluo.

A linguagem que cada um usa para se relacionar com

eles (avó, avô, nono, nona, opa, orna ... ) pode ser

diferente, porém todos buscamos em sua companhia, a

sabedoria e a segurança das experiências de uma vida

vivida.

Se cada um buscasse resgatar sua, própria história"
comprovaria que aprópria vida se .deve em grande parte.
à gratidão. Gratidão aos muitos bens re�ebidos dos

semelhantes acumulados pelos nossos antecessores e

desenvolvidos em toda nossa existência;

Ao render-lhes esta justa homenagem; experime,rtto uma
nova felicidade ao sentir que o fato revivido forma parte
da minha própria vida.

' ,

A revivência mental do que pude viver na companhia
dos avós que tive, trouxe-me de volta lembranças de

muitos momentos felizes da minha própria vida.
Foram eles que cooperaram para que, hoje, e� pudesse<'

ter dias mais fáceis e felizes. O que ficou gravado em

meu ser foi a que eles me ensinaram com seus conse

lhos, afeto e 'conduta:

Comprovo, assim, o que ensina o autor da ciência

logosófica - Carlos Bernardo González Pecotche: "

Recordar o bem recebido é fazer-se merecedor de tudo

quanto amanhã possa nos ser brindado. Não esqueçam

que quando um pai dá um conselho, é porque já viveu

tudo o que esse conselho encerra e que, ao expressá-lo,
quer, emitir ao filho o que para ek foi motivo de
sofrimento ou causou-lhes danos."

Assim, concluo que os avós estão presentes na minha,'
vida através do exemplo que deixaram ao' conduzir suas'
vidas de marieira humilde, onde os valores humanos

tinham destaque em suas condutas, Isto é, o que tem

permitido que este sentimento de gratidão se perpetue
ao longo dos tempos'.

Finalmente
Semana que vem, a comu

nidadé de Jaraguá do Sul én
ire em uma nova fase no que
se refere aos cuidados com a

saúde do trabalhador' com a

criação da Associação dos

Portadores,de Doenças Pro

fissionais do Vale do Itapocu.
Considerado por médicos e

outros especialistas no asst1n� "

to como um dos grandes ma

les deste século, as doenças do
trabalho atingem todos os seg
mentos profissionais, desde o

trabalhador de fábrica dos
funcionários de escritórios.

Estudos e pe�quisas apon
tam que as lesões por esforço
,'repetitivo atingem de forma
mais contundente as mulhe

res. Estimativas revelam que
de 10 casos confirmados, 8

são em trabalhadores do sexo

feminino. Portanto, a criação
de uma Associação local que

reúna todo esse contingente
vai. servir de iniciativa para
outras, ações que levem a ga
rantiá de tratamento às pes
soas portadoras de doenças '

profissionais.
A iniciativa. de criação da

Associação de Portadores de

sido a garantia de um trata

, mente digno dentro das con

formidades da lei.

Em Jaraguá do Sul, assim
como no restante do Estado

de Santa Catarina, as doen

ças profissionais atingem tra

balhadores de todas as cate

gorias, mas ataca, em espe
cial; as mulheres do setor do

\l

vestuário, que realizam tare-
�

fas que exigem minu

ciosidade e repetição. Algu
mas empresas, cujas direto

rias já estão conscientes do

problema, implantaram a gi
nástica laboral, considera
da a melhor forma de pre
venção quando se trata de

lesões do esforço repetitivo.
Com a criação desta As

sociação, espera-se que a so

ciedade, como um todo, e es

pecialmente a classe política
'de Santa Catarina dê uma

atenção especial ao assunto.

Infelizmente, até agora, as ví
timas das doenças do traba

lho são tratadas com discri

minação e descaso, excluídas
do ambiente de trabalho e

abandonadas pelo setor pú
blico de saúde.

r Estudos e

pesquisas
apontam que as

lesões por
esforço

repetitivo
atingem de

forma mais'
contundente as

mulheres .J

Doenças Profissionais é dos

sindicatos dos trabalhadores

.

da microrregião da Amvali (
Jaragua do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Mas

saranduba) através de suas

diretorias. Em Jaraguá do Sul,
os Sindicatos dos Trabalha

dores no Comércio, Vestuário
e Metalúrgicos têm promovi
do.nos últimos tempos, diver
sas' açô es .�o sentido de.
conscientizar os órgãos com
petentes da necessidade de

legitimar a lesão do esforço
repetitivo como doença, já
que a grande dificuldade tem

ATT Diretor Sr. Eugênio
Victor Schrnôckel

,

Pela presente, venho parabenizar pela cobertura do

30 Encontro de Fuscas, bom como agradecer pelo
destaque dado ao meu Fusca 68 placa ADI< 7656, cujas
fotos foram estampadas na primeira e na página central
desse conceituado jornal.
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IPOLíTICA: LIDERANÇAS DO PFL SE ENCONTRARAM PARA DISCUTIR PRÓXIMAS ELEiÇÕES

Bornhausen acusa LHS e Lula
de

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na

quinta-feira em Santa Catarina. Esta é a segunda vez
que o presidente Lula vem ao Estado depois da

posse. Desta vez ele visita a cidade de Concórdia,
onde apresenta os projetos do governo federal para
a agricultura familiar, um dos programas de maior

repercussão do governo petista. O deputado estadual

do PT pela região do Itapocu, DioneiWalter da Silva,
esteve em Concórdia, onde foi entregar uma cartilha
sobre o funcionamento e linhas de crédito para a

agricultura familiar em Santa Catarina. Em Itajaí, o
presidente Lula participou do lançamento do navio

gaseiro Metaltanque 6, feito no Estaleiro de Itajaí. A
embarcação teve custo total de aproximadamente
US$ 24 milhões. Deste valor, 85% foram financiados

pelo Fundo da Marinha Mercante,o que representa
o montante de US$ 214milhões. O apoio financeiro
da União no proj eto de cons trução das três

embarcações chegou a US$ 65,4 milhões. O

empreendimento gerou cerca de 1 mil empregos
diretos ao longo de três anos.

•

não cumprirem promessas
]ARAGUÁ DO SUL - Um

café da manhã informal e

entrevista coletiva marcaram

o encontro dos líderes do
PFL no hotel Parthenon em

]araguá do Sul, na quinta-fei
ra. Dentre os presentes esta

vam Geraldo Althoff, vice
presidente do PFL estadual,
Pedro Bittencourt, secretário
do partido, Paulo Bauer, de
putado Federal,Presidente do
PFL jovem, Fabio Fiedler,
prefeitos da região e o Sena
dor da República e presiden
te do partido Paulo

Bornhausen. OPFL está atu

ando como um dos princi
pais opositores ao governo
federal e também quer ser o

diferencial na política estadu
al. Na coletiva, Bornhausen,
criticou a atuação do gover
nador Luis Henrique da

centivo para' o executivo de

Jaraguá do Sul e região. Os
pefelistas também discutiram

o pleito municipal de 2004,
quando a sigla pretende dis

putar as prefeituras da mai

oria dos 293 municípios
catarinenses."O Senador tem

falado a respeito das eleições
para o próximo ano e solici

tado informações dos traba
lhos nos municípios", diz
Bordin. O PFL ainda não

definiu um nome para as

próximas eleições, mas des
cartou a possibilidade do

empresário Vicente Donini

ser candidato, pela impossi
bilidade de desligamento da

empresa. Com relação a en

trada de Vicente Caropreso,
o processo ainda está em

conversação. "O partido
quer em 60 dias definir no
mes para as próximas elei

ções. EmJaraguá do Sul são

1144 filiados com mais 100

nomes a espera da nomea

ção", esclarece. Como pro
jetos políticos para segundo
semestre o partido trabalha

na formação de uma

nominata de vereadores e de
um candidato a prefeitopara
as próximas eleições. O Se
nador visitou 21 municípios
cobrindo ainda as regiões Sul,

.
Vale do Itajaí, Meio Oeste e

Oeste. (CELlCE GIRARDI)

Cesar J unkes

Líderes do PFL reuniram-se em Jaraguá do Sul

Silveira. ''Em quase seteme

ses, o governador ainda está

buscando encontrar um pa-
.
lácio para trabalhar, viajando
desnecessariamente para o

exterior e criando secretarias

que são cabides que não vie

ram para ajudar e facilitar a

administração mas sim para
fazer nomeações de apadri
nhados políticos". O Semi
dorBornhausen criticou ain
da o descumprimento das

promessas de LuisHenrique
e Luis Inácio Lula da Silva,
como a duplicação da BR

101, que não sai, porque, se

gundo ele, o governo não

tem contrapartida para dar

por causa de cortes no orça
mento do Ministério dos

Transportes. Bornhausen foi
taxativo quanto ao descon

tentamento da atuação de
LHS e Lula, dando nota zero
ao primeiro semestre de go
verno deles.

O PFL deixou claro que
vai continuar criticando e

apontando os erros, apos
tando na mudança de atitu

de e de comportamento,
principalmente no que diz

respeíto recessão, desempre
go e ordem. "O PFL quer

aplicação da lei, chamando

atenção no que diz ao pro�
cesso de invasão de campo
que está se estendendo para
as cidades e isso vem preju
dicando a democracia", de
clara. Com relação a refor

ma da previdência o presi
dente do PFL diz que o go
verno está impondo uma re
forma ao invés de negociar.

Os encontros do PFL

vem acontecendo principal
mente namaiores cidades do

estado. O presidente regio
nal do PFL, Valdir Bordin,
esclareceu que essa reunião

foi importante para fortale

cer as bases e dat mais in-

ENTRE ASPAS _

"Ainda temos nomes fortes dentro do PP". A

afirmação é do presidente do diretório do pp

de Jaraçuá do Sul, Dieter Janssen, ao referir

se a saída de Moacir Bertoldi.

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

'Reestruturação é prioridade para pp

]ARAGUÁ DO SUL - O coligação com o PFL e noBairro Ilha da Figueira, em
presidente do diretório mu- PSDB, que elegeu a atual ad- local ainda não definido..

c, nicipal do Pp, DieterJanssen ministração municipal. Para A intenção, de acordo
z
w

espera ampliar o número de reforçar a atuação do parti- com ]anssen, é buscar uma� filiados, que atualmente so- do, Janssen antecipa que es- maior aproximação com as

mam pouco mais de mil. tão programadas reuniões se- comunidades dos bairros e

Para tanto, o presidente do manais, sempre às terças-fei- com isso, ampliar o número
I

diretório conta com a nova ras e em bairros diferentes. A de filiados e mostrar às pes-
fase, que é a de reestruturação primeíra dessa série de encon- soas as propostas e a ideolo-
do partido, situação necessá- tros aconteceu esta semana, giado PP.Janssen adianta que
ria em virtude da saída do no postoMarcolla. Estas reu- o PP tem nomes fortes, em-
vice-prefeitoMoacirBertoldi, niões são feitas em clubes ou bora muitos estejam afasta-

que desfiliou-se do PP recen- restaurantes, com a participa- dos do cenário político,
temente,' deixando o partido ção das lideranças do bairro como o empresário Udo

sem um de seus mais conhe- onde o encontro é realizado. Wagner, que já foi deputado
cidos representantes em toda A reunião da próxima terça- estadual. Ele também argu-
a região do Itapocu. feiraestáagendadapara acon- menta que em breve novas e

Janssen ressalta que,mes- tecernoBairroRio Cerro, em jovens lideranças devem in-

mo com a saida de Bertoldi, frente a Gumz. Na terça-fei- gressar no PP de Jaraguá do
o PP continua defendendo a ra de 5 de agosto a reunião é Sul.

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

.
Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (Se)

Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br
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I ADIAMENTO: FALTA DE EQUIPAMENTOS OBRIGA CANCELAR INAGURAÇÃO

Entrega da mini-usina
com data indefinida

JARAGuA DO. SUL - A

inauguração. da mini usina de
leite, prevista para este domin
go (27/07), foi adiada e ainda
não tem data definida para a

entrega do empreendimento
ao condomínio que o 'admi
nistrará. A informação é do
secretário adjunto de Produ

ção, Alcides daNova Peixoto,
explicando que as obras físicas
já estão praticamente prontas,
mas ainda faltam os equipa
mentos que se encontram em

fase de licitação. ''Em função
disso, os produtores optaram
por esperar até que tudo esteja
concluído para oficializaro re

cebimento", esclarece.
Integrando o Centro de

Apoio à Agricultura Familiar

(Caaf), amini usina recebeuum
investimento deR$ 102milna

construção do prédio de
216m2 emais R$108mil des
tinados à aquisição de equipa
mentos. Peixoto diz que este

empreendimento tem capaci
dade para processar 3 mil li

tros de leite por dia e será ad
ministrado por um condomí
nio composto de 19 associa

dos. "Como eles produzem
2,5 mil litros/dia, a diferença
poderá ser recolhida junto a

outros pequenos produtores",
acrescenta o secretário adjun
to, salientando que o condo-

Cesar Junkes

Não tem data definida para entrega da mini-uzina de leite

mínio está aberto à adesão de
novos sócios.

O Caaf está localizado
em um terreno de 50 mil .

metros quadrados, no bairro

Garibaldi, e já absorveu um
investimento total de R$ 789

I mil, dos quais R$ 500 mil re

cebidos do Ministério da

Amcultura e o restante pro
veniente do Froagro (Fundo
Municipal de Desenvolvi

mento Rural). O complexo
também conta com um

abatedouro que tem conclu
são prevista para o final de

agosto e conta com aproxi
madamente 900m2 de área

construída, onde foram inves

tidos R$ 475 mil na edificação
e repassados outros R$ 104
mil para a compra de equi
pamentos. Suas instalações
permitem o abate de 60 bo
vinos e 300 suínos por mês,
mas esta capacidade poderá

ser aumentada, sendo n'7ces
sário apenas a ampliação da

estação de tratamento de
efluentes.

Co.NSERVAS - Peixoto

lembra que, de acordo com o

PPA (plano Plurianual) da Se
cretaria de Produção, também
estáprevistaa instalação deuma
unidade de processamento de

hortaliçasnoCentro deApoio
àAgriculturaFamiliar. "O pro
jeto já está pronto, mas os re
cursos não foram suficientes

paraaconstrução nestaptimei
ra instância", informa o secre

tário adjunto. Inicialmente, o in
vestimento estava calculado
em R$ 72mil para a constru

ção de 188m2 eR$ 25 milpara I

equipamentos, porém hoje já
seriam necessários R$ 137mil

somente para a construção.
''Por isso, o início das obras

aguarda captação denovos re
cursos", justifica.

P OTAS------�
CURSO
Q Núcleo das Empresas de Contabilidade da Associação Comercial Industrial e Agrícola
de Guaramirim (ACIAG) em parceria com a Caixa Econômica Federal realizou na noite

de quarta-feira no auditório da instituição o treinamento "Conectividade Social e Consulta
de dados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) via internet". O

treinamento. foi proferido pelos supervisores da Gerência e Administração do FGTS

da Caixa Econômica Federal, Hermenegildo Zunino Filho e Dulce Terezinha Sgnaolin.

escuros.

T uro - Uma novidade
jl" ovimentor o clima

tes e trazer muitas

s. Felicidades com

alto-astral na vida

Í},f'
si
opo

.

ue ligada n<'l

deixe escapar as

que deverão
seu serviso, em família
azarações. Cor: Tons

Antes de sair

Câncer - Graças as boas
e Mercúrio e Júpiter,

5 erativa e deverá
inha extra. Você

Confie na sorte e

is em si mesma, pois
es de se dar bem na

t o 'Se]o mais àtenciosa
co r � também. Cor:
Cinza. �

Virgem _:_ Dedique-se;
social, pois ajudar
arentes lhe fará
Boa hora para
namoro sério. Cor:

Dona Annita: Um Exemplo de Vida

Sempre com disposição e bom humor,
dona Annita Bublitz Buerger era um

exemplo de vida. Nascida em Jaraguá
do Sul em 11 de maio de 1931,
casou-se com Herbert Buerger, do
qual era viúva. Com Herbert teve

dois filhos, Renilda e Irineu. Este.

último casou com Rosane, que
os deram seus únicos dois netos:

Andréas e Vívian. Assim, os

Buerger constituíram uma família,
consolidada e unida pelo amor que
lhes eram peculiar.

Ativa e determinada, participou de

atividades das mais variadas, muitas de

las ligadas à Igreja Evangélica Luterana, a

qual freqüentava, como aOrdemAuxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE).
E, mesmo com o passar dos anos, àmedida que a idade aumentava, aumentava

também a disposição e o otimismo que, para quem a conheceu, pôde presenci
ar.

No grupo de Idosos deJaraguá do Sul, a senhoraBuerger foi voluntária. Também
participou do Grupo de Dança Sênior e das Olimpíadas e Jogos da 3a Idade; nas
mcx:lalidades de' bolão, bocha, dominó e canastra.

Para enriquecer ainda mais sua história, no ano de 2000 foi debutante da 3a

Idade. Conhecida e admirada por muitos, Annita Bublitz Buerger soube pro
porcionar bons momentos com seus familiares e amigos, fazendo destes mo

mentos únicos e especiais. Infelizmente sua bela trajetória teve fim, em 21 de

julho de 2003, aos 72 anos. Mas, esteja onde estiver, com certeza continua a exalar

alegria e felicidade.

Aos familiares nossos sentimentos de pesar

AmigosdeAnita

CONVITE PARA CULTO

Annita Bublitz Buerger

A família enlutada Renilda, Irineu, Rosane, Andréase Vivian Buerger, consternados
pelo falecimento de sua mãe, sogra e avó Annita Bublitz Buerger, ocorrido dia 21

de julho de 2003. Com a idade de 72 anos, agradecem a todos que enviaram

flores, coroas e telegramas e pelas palavras de conforto neste momento tão difíci I

para todos e que acompanharam a instinta à sua última morada.
.

Convidam a todos para o Culto em memória que será celebrado no dia 27 de

julho, domingo, às 9tlOras, na Igreja Evangélica Luterana- Centro-Jaraguá do

Sul-SC.

A família enlutada

Aproveite a manhã
sar e repor as

5, já que à tarde,
v muifo que se diver

cõ'fn�����migos. 'Cor:
Creme.
Escor ião - Diversão e

arão garantidos.
ara dar um trato no

s arrasar na conquista
o is'{arinho ao seu

amor. Cor: T6'ns claros.

Sagitário - Àssuntos
religiotb��êsldrão favorecidos.

Vo" ê lJe�erá aproveitar
a�1::) rgl,s para curtir a

" .

f�m1li ar a atenção que o

g.Qt� ce. Cor: Azul.

Capricórnio - O clima a

estará gostoso, pois
estar mais sencível

s desejos das
ma

-Ó.
Romance

ar: Cinza-azulado.

Aq.u��i�&;?<"{ A vontade de .

r®Oq�\i�ÇJêt;Pparência vai

b�.�e!�o��i",a!?rove ite para
cVjââr?éfQ�e�s cabelos e da
sua pele. O gato vai adorar!
Cor: Amarelo.
Peixes - Use a sua alegria

toque diferente
I ou deixar o seu

is gostoso,
organizado. Cor:
Ihados.
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COMUNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS DIZ QUE CONTRUÇÕES SÃO ILEGAIS

Impasse
]ARAGuA DO SUL - Os

moradores do loteamento
Santo Antônio estão

passando por uma questão
delicada. Eles reinvindicam
a limpeza da vala que fica
entre as ruasJoséVicenzi e a
Hercílio Anacleto Garcia.

Segundo Valdemar pereira
Prestes, presidente da

associação de moradores do
bairro, a vegetação e a sujeira
dificultam o escoamento da

água. "Quando chove alaga
tudo aqui".

A prefeitura enviou

César Junkes

Dia 23 a Apae de Jaraguá do Sul comemorou seus 30
anos de existência. A solenidade aconteceu no Ginásio
de Esportes da entidade e homenagiou ex-presidentes,
diretoras da escola especial e o fundador da instituição
no município, Rolando Janke, do Lions Club. Acima a

presidente da Apae, Mônica Schünke discursando

no Santo Antônio

Cesar Junkes

Valdemar e o chefe de serviço da secretaria. Complicado

máquinas para a limpeza do
canal, mas Prestes alega que
várias propriedades serão

prejudicadas. ''A máquina é

muito grande. A obra que
eles querem fazer aqui vai
colocar vários muros

abaixo, até casas podem

cair na água", adverte. São
1 05 casas às margens da
·vala.

O engenheiro da'

prefeituraHumberto ... diz

que aquelas residências que
poderão sofrer avarias

estão ilegais. Segundo ele,
há uma área não edificante .

de 10 metros nas margens
do canal que tem que ser

respeitada. Sobre os

possíveis danos, "Não

existe outra forma. Que eles
entrem na justiça e tentem

c6brar".(LP)

Sindicont comemora sucesso da 23aContesc

�I

O sucesso alcançado pela
23' Contesc - Convenção dos
Contabilistas do Estado de
Santa Catarina, de 17 a 19 de

julho,mostrou queJaraguádo
Sul definitivamente entrou na
rota dos grandes eventos.

Durante três dias, a cidade vi
veu uma intensamovimenta

ção de profissionais e estudan
tes vindos de várias partes do
Estado e de outras regiões do
País. Graças a uniaprograma
ção técnica de alto nível e as

muitas atividades de integração
para os convencionais e fami

liares, todos os participantes
demonstraram entusiasmo
com a qualidade do evento e

com a receptividade de

Jaraguá do Sul.

OsmarGumz, presidente
do Sindicont - Sindicato dos

.

Contabilistas deJamguádoSul,
assinala que o sucesso só foi

possível graças ao apoio que a
23' Contesc recebeu, seja de

parceiros como Fecontesc,
CRC/SC e Ses-cons, como
dos apoiadores Caixa Econô
mica Federal, Mariso� Socion,
Prefeitura Municipal, União
Saúde, WEG, Malwee,
KPMG, Duas Rodas Indus-

trial, Dalila Têxtil, Urbano e
Governo dó Estado, além das

empresas que colaboraram

doando brindes sorteados en
tre os participantes.A excelen
te estrutura do Centro Cultu

ral mereceu elogios de todos
os participantes e palestrantes.

A programação mostrou

o compromisso dos contabi

listas catatinenses com a ges
tão social, através de palestras
de alto nível. A valorização do
ser humano como diferencial

competitivo ganhou destaque
nos três dias do evento, ao lado

de temas como o novo Cá-
. digoCivil, ressaltandoaimpor
tância da atualização da cate

goria.
A diretoria do Sindicont

agradece aos integrantes da
comissão organizadora: Os
marGumz (presidente), llátio
Bruch (coordenação geral),
SilvanaSchoenherr (coordena
ção de secretaria), Renilda
Funka e Aguinelia Maria

Ponstein (coordenação finan-
.

ceira), Ivan P. Torres, Eliete
Bruch e Silvana M. Laube

Rekowski (coordenação de

recepção e hospedagem),João
Valmir de Amorim e Márcio

Kleinschmidt (coordenação
defeiras),AdernirOrsi,André
R. Zimmermann e Décio

Mengarda (coordenação de
.

divulgação e brindes),Ademir
AVelino Fagundes (coordena
ção de transportes), Sólon C.
Schrauth (coordenação de ali-

.

mentação), Elemar Diersch
nabel (coordenação social),
Aldo Salai (representante do

CRC/Sq,MarisaReisGumz,
Norma Schrauth, Maria de
Lourdes Bruch, Márcia M.

Amorim, Isabel K Fagudes,
SandraKleinschmidteEnedir
Orsi (coordenação de advida
des para acompanhantes),
NelmaWagenknecht e Liane
Fcinz(secretáriasdoSindicont),
Irmã Marquardt (coordena
çãodereçepcionistas),eaequi
pe da Central deMarketing&
Comunicação, organizadora
doevento:ChristianeHufenüs

sler,Marlene Izidoro daCosta,
Eloá Ballock Duarte, Paulo
Saban,CarolinaSchukste,Vivi
an Gasda, Luciana Campre
gher, Sandra Borchardt,
Ronaldo Corrêa (assessoria de
imprensa),GeraldoJosé (mes
tre de cerimônias) e Horst

Bãumle (fotógrafo).
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Homenageados recebera
o Brasão

Idealizado pelo Sr. Eugênio Vic�or
Schmêickel e desenhado pelo Sr. Moacyr

Silva,foi instituído em 29 de novembro de
1968. O Brasão consta de Um escudo

portuquês clássico, simbolizando a filiação
étnica primitiva, com uma coroa mural de
cinco torres representando a grandeza da
cidade. A cruz que divide o escudo com a

legenda "grandeza pelo trabalho" remete à
fécristá. No interior do escudo, o primeiro
quadro lembra o vale fértil; o segundo, o

colono lembra o trabalho; o terceiro,
oparque industrial; o quarto homenageia os

colonizadores com o leão extraído do brasão
da Bélgica e a águia extraída das armas da
Prússia. No listei vermelho constam os anos

.

de colonização e emancipação política.

Bandeira
Também idealizada pelo Sr. Eugênio Victor

Schmêickel, foi instituída em 14 de outubro de
, 1969. A cor branca, em forma de cruz,

identifica o sentimento cristão, a amizade, a
, pureza e o trabalho, Os quartéis vermelhos

identificam o fogo que arde nas fornalhas das'

indústrias, a valentia, a audácia e o amor de

seus habitantes. Os quartéis verdes identificam

as matas, as propriedades rurais, a esperança, a
civilidade e a alegria. O brasão ao centro

representa o Governo Municipal.

Idealizadores dos Símbolos Histór
, o dia acordou cinza em Jaraçuá do Sul nessa manhã de

comemorações, mas foi ilumandopelo brilho do público e

autoridades que pestigiaram a solenidade que comemorou

os 127 anos do município. A praça Ângelo Piazera foi o

palco das homenagens aos criadores dos símolos

municipais: o brasão, a bandeira, o hino e o marco zero.

A Banda Musical do Sesi abriu a solenidade com o

Hino Nacional enquanto as autoridades e o público
lotavam a praça. O prefeito Irineu Pasold, um dos

discursantes, diz que acredita no desenvolvimento da
cidade e nas propostas da sua população. \\ U ma cidade

que tem qualidade de vida e é almejada por várias
comunidades. Isso traz uma migração muito grande.
Estamos com o desenvolvimento em 3,8%, bem acima

da média do Estado". Segundo o prefeito, tudo isso é

conseqüência da qualidade, do trabalho. "Por isso

Jaraçuá cresce".
A proposta de homenagear os símbolos municipais veio'
da filosofia de que a hitória-tem de ser lembrada,
estejada. "Ternos os autores do hino, do brasão, da
bandeira conosco. Nada mais justo que homenageá
los", comenta Pasold.

'

Sidnei Marcelo Lopes, presidente .da Fundação
Cultural, emocionado, conta que é uma felicidade

poder prestar tal homenagens aos criadores ainda em

Prefeito Ireneu Pasold se emocionou durante as homenagens vida. \�araguá do Sul merece". Lopes acredita que é muito

importante valorizar a história e as pessoas que fazem a história. \\ É importante respeitar as pessoas que não estão na ativa mas

,que continuam contando a história de Jaraquá doSul".
Os símbolos municipais foram criados entre 1968 e 1971, quandoo Rotary Club organizou concursos visando

presentear o município com símbolos que o identificassem. O Rotary Club também foi representado pelo seu governador
do distrito 4650 Waldemar Beling recebendo mensam honrosa. Eugênio Victor Schm6ckel, conta que depois de criado
o brasão, foi fácil cria a bandeira. Lembra que a disputa foi dura. \\A minha idéia foi a que mais convenceu a comissão
de julgamento. \\ Em 1948, quando vim pra Jaraçuá do Sul, ficava olhando pro ,brasão das armas na prefeitura, e como

estudioso dos brasões, fui anotando, lendo e acabou saindo aquilo que está aqui. Praticamente tem a minha idade",
lembra Schm6ckel.

"""'

Eugênio Victor Schmõckel, �
com o Brasão, a Bandeira e 0I'
realizado pelo Rotary Club, i�

o Calçadão
A Marechal Deodoro tam
comunidade a primeira et

para que o povo de JaragU
uma obra central mas par
por uma comunidade, a pr
da noite ilimindando a paI,
comemorações desfiles e 'i
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Todo o acervo que remonta a história comunicação em

especial a do CORREIO DO POVO poderá ser conferido

em um espaço reservado unicamente para esse fim e este é o

desejo da diretoria do jornal que está trabalhando na

recuperação e catalogação do material que, ao tango dos
anos (o CP completou 84 anos) fez parte do cotidiano do

jornal e da região. A intenção de acordo com Francisco

Alves, é montar uma espécie dememorial, algo que serviria
como fonte de pesquisa e de consulta para estudantes de

todos os níveis, professores, historiadores e comunidade em

geral.
A idéia, explica Francisco, é mostrar à comunidade a

extensão do trabalho que vem sendo realizado pelo jornal e
):

pelo seu diretor, o historiador Eugênio Victor Schmõckel, .

cidadão, que por meio de seus livros e dos artigos
publicados no Cp, tem contribuído para transformar em

história os fatos ocorridos ao longo de todas essas décadas.
A iniciativa de criar ummuseu com o acervo doCORREIO
DO POVQ não é de hoje, mas
em virtude das comemorações
dos 127 anos de fundação de

[araguá do Sul, a intenção fez
se mais forte. No momento, a

diretoria do CP está em busca
de parceiros, tanto entre a

iniciativa privada como entre o

poder público, para a captação
de recursos para a conservação
do acervo e ou para a

disponibilização de um espaço

para abrigar o memorial. "A

meta final e a criação de uma

fundação", adianta Alves.

CORREIO DO POVO SÁBADO, 26 de julho de 2003

Trabalho lento e minucioso porém necessário para
salvar parte da.histórla da comunicação da região

Máquinas fotográficas
de diversos tamanhos,
entre elas a micro
câmera analógica e uma

das menores máquinas
digitais existentes, além
de aparelho telefônico e

máquinas de escrever e a

evolução:
microcomputadores que
seriam o início da nova

era da comunicação

,----_. .

Acervo em risco
Ainda de acordo com Francisco Alves, caso
não aconteça um "milagre", boa parte do

acervo do Cp' corre o risco de se perder .

devido a ação do tempo. "Possuímos

equipamentos de todas as fases do jornal,
desde a linotipia e coleções de praticamente
todas as edições do jornal. A situação crítica
está na deterioramento dos exemplares mais

antigos, que sofrem com a ação das traças e

do tempo," alerta Francisco, que luta pela
preservação do acervo como peça chave no

processo de resgate da história da comunicação de Jaraguá do Sul e região.
Além de peças relativas à área de comunicação, o memorial deverá abrigar ainda peças excêntricas e

curiosas, como por exemplo, um raro livro sobre a história da fundação da cidade de São Paulo.

"Estamos convidando as pessoas da comunidade que possuammaterial histórico sobre a comunicação a

nos có�tatar, para que possamos encontrar ummeio de expor todo esse acervo", ressalta Alves,
Entre os possíveis locais para a instalação do memorial, está o prédio da antiga estação ferroviária, que
intrega o Centro Histórico de [araguá do Sul, por sua localização e características de projeto.
"Esperamos sensibilizar o poder público e a iniciativa privada em torno dessa idéia que merece set

..

-

concretizada", explica Francisco. O grande objetivo é poder ver a história de nossa região preservada
para as futuras gerações, que contarão com um fonte de pesquisa digna de ser respeitada. Cerca de 70%·

.

'dos equipamentos que compõe O acervo do memorial estão em perfeitas condições, disponíveis para
estudante e pesquisadores interessados em conhecer o funcionamento de um jornal e os importantes
fatos quemarcaram a região, o Brasile omundo.

Diversão também é comunicação, por isso o acervo conta

ainda com filmadoras, toca-discos, projetor portátil e até

um "mini system", com rádio e toca-discos

As freqüentes visitas de estudantes primários, secundários e

até universitários à sede do jornal, motivam a direção do CP

a insistir na criação do memorial

Ao lado a linotipo marca

Italtype, em perfeito estado de

conservação
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Catapora
o ator Pedro Malta, o Gabriel de "I<ubanacan",'
está afastado das qravações da novela. É que o

menino teve catapora e seu médico recomendou

repouso absoluto; Em breve, ele volta às

gravações.

Polêmica
O fato de o autor Manoel Carlos te' r. incluído o tema

"violência e bala perdida", em ,"J\/I�lheres
Apaixonadas", -causou .certa inquietação na direção

da Globo. O receio é que a cena da morte de
Fernanda (Vanessa Gerbell j) mancharia a imagem

do Rio de Janeiro, assustando os turistas. Daí a

decisão de antecipar a cena em uma semana.

Mentira
A atriz Beth Coelho desmentiu a fofoca que
dava conta de que quando ela ia ao Rio de

Janeiro, usava um colete à prôva de balas.
"Isso é um absurdo", concluiu a atriz.

Mudanças à vista,
Provalvernente o "Éo Shaw" de Adriane

Galisteu passará de sexta para quinta-feira . .A
apresentadora 'continua também com o

programa nas terças-feiras. Tudo isso na

Record, a parti r do mês de outubro.

Fora da novela?
Comenta-se que Rodrigo Santoro poderá sair da

novela.rMulheres Apaixonadas". A fofoca vai

longe, dizem que o ator teria confirmado esta

possibilidade. O' personaqern D ioga só voltaria
no final da trama para uma conversa definitiva
com Luciana (Carnlla Pitanga).

Mudança
Fofoqueiros de plantão contam que Daniela Freitas

decid.iu .salr da Record. O motivo seria cansaço já que a

â�res�ntado�a estava trabalhando' há dois anos sem

féria;. No momento, ela curte o merecido descanso

viajando pelo Norte e Nordeste do Brasil. Na volta,
talvez fique na própria Record, no programa de

,-. Claudete Troiano.

o bebê de Gracinha
Ninguém sabe qual será o desfecho da gravidez de

G'raéinha (Carol Castro), em "Mulheres Apaixonadas".
"H á duas hipóteses: que ela perca o bebê

naturalmente, ,'0 que seria uma repetição porque já
acontecee com Marina (Palorna Duarte), ou que

descubramos que ela está grávida de outro homem",
revelou' Sheila Mattos,a Celeste, mãe de Gracinha, na

trama, em uma entrevista.
-------�-

SÁ'BADO, 26 de julho de 2003
.--�-------�''''----�-''�''''''''''---'

JARAG UA DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

I_S_A_LA�_F_I_LM_E_/_HO_R�A_'R_'O t=�tNfR�MATRIX RELOADED !
14hOO . 16hOO A

1 PROCURANDO l\rEMO

A

18hOO ' 2oh45 An

As PÂNTERAS DETONAN[)O
15hOO . 17hOO

2 'l.,.

HALLOWEEN - ARESSUREIÇÃO
19hOO ..• 21hl�5
BATER OU CORRER EM NOVA YORI<
14h30 - 18h45

T

A
3

AMAR A SEGUNDA VISTA
16h45 . 21hOO c

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

PROCURANDO NEMO An

,1
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

'" .. " � ... " .. � " � , .. . .

I CRUZEIRO DAS LOUCAS C

22hOO
,

SINBAO - A LENDA DOS SETE MARES An

2
13h30

As PANTERAS DETONANDO A Iw..
f�"

15h45· 17h45 - 19h45 - 21h50

A VIAGEM DE CHIHIRO (DUBLADO) An

3' .

13h45 . 16h15

HALLOWEEN: RESSURREIÇÃO T

19h15 . 2lh50

4 CONTRA o TEMPO A

14h30 . 16h30 - 18h30 - 21hOO

BATER OU CORRER EM NOVA YORI< A

5
14h15 - 16h45 - 19h30

O HOMEM SEM PASSADO C
21h45

DIDI: O CUPIDO TRAPALHÃO C

6
13h30

:

TODO POD E RaSO C
15:15· 17h15 - 19h15 - 21h15

.
�

,

An

As PANTERAS DETONANDO
14hOO . 16hOO -.18hOO - 20hOO,- 22hOO

, , . . ._:
"

, .�.
-, '{

A

3

SINBAD: A LENDA DOS S'ETE MARES
14h30

'PROCURANDO NEMO
13h30 . 15h4à - 17h45 "

�
" �. '

2
EXTERMÍNIO
19h45 - 22hOO

A� I
BATER OU CORRER EM NOVA YORI< A

' "

i---_<--_17_h_O_O_-_1_9_h_30_._2_lh_4_5 ._......... J

IA - AVENTURA!C - COMÉDIA/D - DRAMA/DA - DESENHdANIMAIXY
F - FICç,aW R - ROMANCE/P - rDUClAL/De - OOCUMENTÁRIO

'I
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DOLORES AVILLON

Chá saboroso
Em vez de adoçar com açúcar,
experimente dissolver no chá uma

bala_de limão ou de hortelã. Vai ficar
muito mais saboroso.

Vinagre mais suave

Pàra que o vinagre fique 'com um

gostinh.o mais _suave, experimente
colocar na garrafa alguns pedaços
de maçã descascada.

'

,..,j Cachaça
Para que o pastel fique bem

.crocante, coloque um cálice de

cachaça na massa.

,

Dê o fora nas baratas

Depois de limpar os armários da

cozinha, distribua algumas folhas de
louro dentro deles. Assim, as baratas
não vão ousar aparecer.

Soem s-ujeira
Ao fazer frituras, coloque um pouco
de sal no fundo da frigideira. Assim,
não espi rra 'gordura.

Gelado
Quando você fizer qualquer fritura
à milanesa, prepare e deixe na

_,' geladeira por quinze minutos. Assim,
� ';� o empanado de ovo e farinha de

rosca não se desprenderá ao fritar.

Tirando o cheiro
Enxágüe a louça com água quente
e cascas de limão. O cheiro de

cebola, de peixe e de queijo sai'rá
faci Imente.

Outro modo
Outra dica para tirar o cheiro de,
peixe das vasilhas e da pia é lavá
los com uma esponja embebida em

vinagre.

Sem torrar
Para fazer farinha de rosca sem

torrar o pão, basta deixar as sobras
de pão na geladeira por algum
tempo. Depois, passe no ralador, OU

-,',) bata no liquidificador e peneire.
.'iI(ijI

,

I

Colorindo o molho
Se o molho de carne estiver sem cor,
acrescente duas cal heres das de chá
de café solúvel ao molho.

Tirando a acidez do molho
Geralmente o molho de tomate fica
um pouco ácido. Para acabar com

isso basta adicionar uma pitada de

açúcar ao final do cozimento. Uma
gota de adoçante também resolve,
mas cuidado para que seja apenas
uma gota.

Tempero especial .

l
Experimento substituir a rnaionse
por iogurte natural temperado com

sal, salsa, oreqão, alho socado,
'

cebolinha batida, cebola cortada ou

pedacinhos de picles.

I SUPERAPETITE GB EDlÇOES POR AGN�Z HASSE

Saiba aproveitar o sabor do repolho
INGREDIENTES:

8 vol au vents comprados
prontos;
300 gramas de mexilhões em

concha aferveritados;
2 colheres (sopa) de manteiga;
2 a 3 colheres de farinha de

trigo;
1 xícara de creme de leite;
1/2 colher (chá) de páprica;

,

1/2 maço de endro ou salsinha;
pimenta-do-reino a gosto;
1 a 2 tomates cortados em

cubinhos;
sal a gosto.

PARA ENFEITAR:

1/2 pimentão vermelho;
alface. Para variar o sabor, você pode prepara o Vol au Vents com

camarões ou peito 'de frango desfiado .

Vol au Vents Especiais

Preparo: Aqueça a manteiga, junte a farinha e mexa por ferver. Aqueça os vol au vents e recheie com o creme de

alguns minutos sem deixar dourar. Junte o creme de leite mexilhões. Enfeite com o pimentão, a salsinha e sirva
aos poucos, mexendo sempre. Tempere a gosto e ,acompanhado de alface e vinho branco. Dica: Vol au Vents

acrescente o endro ou a salsinha. Cozinhe lentamente por são uma espécie de "caixinha" feita de massa folhada que

alguns minutos mexendo freqüentemente. Junte os pode ser encontrada pronta, em confeitarias e

mexilhões e os tomates. Verifique o sal. Aqueça sem deixar supermercados:
I

Polenta com Açucar e Canela

Acrescente algumas sementes de erva-doce para que a

polenta fique com gostinho de bolo de fubá

Preparo: Coloque o fubá numa panela e

adicione água. Misture bem. Leve ao fogo
e deixe levantar fervura mexendo sempre.
Abaixe o fogo e cozinhe por uns 50 minutos,
mexendo de vez em quando. Coloque numa

fôrma retangular baixa, espere esfriar e

corte em losangos. Frite em óleo quente
atê que dourem dos dois lados. Deixe
escorrer em papel absorvente. Misture o

açúcar e a canela e passe os losangos nessa

mistura. Sirva acompanhado de chá ou

café bem quente.
.

INGREDIENTES:
1 xícara de fubá;
5 xícaras de água;
sal a gosto;
óleo para fritar;
açúcar e canela em p? à gosto.

Torta Paulista
Preparo; Bata -na batedeira o açúcar, a.manteiga e as gemas até
ficar fjrme. Coloque o creme de leite sem bater, só misturando., Num
pirex grande, untado com o creme, vá colocando uma camada de
bolacha e intercalando com o creme. A última deve ser de bolacha.
Cubra com o leite condensado coiido e cubra com os bombons

'picados. Cubra com papel alumínio e leve à geladeira até o momento

de servir. Dica: Quando cozinhar o leite condensado na própria lata,'
espere esfriar completamente antes de abrí-Ia. Se quiser, pode
acrescentar algumas gotinhas de baunilha quando preparar o creme

de manteiga e gemas.

INGREDIENTES:
2 pacotes de bolacha maisena;
250 gramas de manteiga;
1 lata de creme de leite (sem o soro);
2 xíearas (chá) de açúcar;
2 gemas;
2 latas de leite condensado cozido em

panela de pressão durante 40

minutos;
bombons a gosto.
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Aprendiz de Parteira
Ela não tinha nome, nem fa

mília, casa ou amigos. 'Era
chamada de Fedelho ou Bicho
e vivia numa aldeia da Ingla
terra, em plena Idade Média.
Um dia, conheceu Jane, uma
parteira; que lhe deu abrigo
em troca de trabalho. Apesar
de maltratada, Fedelho foi,
aos poucos, aprendendo o ofí
cio de ajudar as mulheres. a
terem seus bebês - trabalho de
grande importância na Idade

. Média. E assim começa a his
tória engraçada, sábia e

apaixonante da criança aban
donada que se tornou aprendus
de parteira e conquistou seu

lugar no mundo. Já nas livra
rias.

Surfando no Laquê
Dez entre dez adolescentes so

frem do mal do "mico", aque
las gafes que tiram o sono e

matam de vergonha quando se

trata de regras, de etiqueta.
Para livrar os jovens de pas
sar vexames, esse importante
guia, escrito em linguagem
simples, direta e clara, dá di
cas fundamentais de vestuário,
explica como se deve compor
tar socialmente (nas formali
dades e em situações comuns)
,e ainda ressalta a importân
cia do exercício da cidadania.
Vale a pena conferir.

r

I

Cobertor de Estrelas
O menino não tem nome. É
'apenas um dos muitos meni
nos de rua que vivem ao re

lento, junto a mendigos e lou

cos, fugindo da polícia, pedin
.do esmola em

_

uma grande
metrópole. Abandonado, vive
lutando contra os fantasmas
'que povoam os sonhos infan-

'.;. tis. Mas ele tem uma esperan
ça simples: um dia irá apren
der a ler e a escrever, vai ter
um emprego, uma casa boni
ta e ser feliz. urnk história de

ficção que retrataa realidade
nua e crua de muitas crianças
no Brasil.

o Céu e o Fundo do Mar
A mulher de um desaparecido
político e um pequeno trafican
te de drogas encontram-se em

pleno período da anistia. Ela,
ainda procurando manter o seu
luto, imersa numa espécie de

"tempo morto" dos afetos. Ele,
ao contrária, despertando para
os mistérios do coração. pode

. ria ser uma história de amor o
encontro de suas necessidades,
não fossem as memórias de vi
olência a bloquear tudo. Este
livro de Fernando Bonassi é
urna história de impossibilida
des. Vale, a pena ler. Já nas

livrarias. "

"

IDICAS DE BELEZA

Sete novas fragrâncias para perfumar
mulheres modernas e sofisticadas

A novidade é da WS Italy que mantém 60 lojas espalhadas
pelo Brasil. A Linea Fiorita em sete exclusivas fragrâncias
muito femininas e naturais, variando' notas' florais
combinadas com especiarias finas e requintadas. As

embalagens são em fibralata, em cores diferentes,
.

decorativas, com ioo .rnl de puro romantismo. O preço
sugerido é de R$ 40,00, cada uma.

Vale a pena conhecer a nova linha, composta pelas
fragrâncias Fiorita Vetiver tem uma essência que evoca

sensações profundas e intensas, com um toque decidido e

vibrante. A Fiorita Arnbra tem o arnbra que recria sensações
mágicas, harmonia de requinte e elegância, um perfume
atual e irresistível. A Fiorita Caprifoglio tem um perfume
doce e florido da "bella stagione". A madrisilva tem uma

fragrância floral delicada que resulta, ao mesmo tempo,
clássica e atual. A Fiorita Mughetto tem no mughetto, que é
tenro e delicado, uma das fragrâncias mais clássicas e

elegantes, que também dá uma extraordinária sensação de
frescor e suavidade. A Fiorita Muschio Bianco tem uma

fragrância irresistível que revela plenamente suas notas

.1
I

profundas, sensuais e afrodisíacas. A Fiorita Muschio

Damascato tem Uma fragrância quente e envolvente, com notas

leves e florais de um suave fascínio. E a Fiorita Vàniglia tem

uma delicadíssima fragrância, com uma nota inconfundível"
doce e quente que evoca sensações fascinantes. A baunilha

tem uma essência plena 'de ternura e suavidade.

Falta pouco para o Dia dos Pais _ll_E_V_E _;__U_E----:-�-;.,.-",-.-..-----

Faltando pouco mais
de duas semanas

para o dia dos pais e

a procura por presen
tes originais e diferen
ciados vem aumen

tando o interesse nos

produtos que ofere
cem o máximo de
conforto e qualidade.
Para os papais ele-

\ -r-

gantes, antenados na
I '

moda, uma excelente

opção são os ternos

da Ricci & Colella. A

grife traz uma das

grandes novidades

para este ano no seg
mento de moda mas

culina: SilkProtein.
Trata-se de um tecido

que utiliza componen
tes da proteína de seda, o que dá
um tratamento totalmente natu

ral para a lã super 120, propor
cionando ainda suavidade, leve
za e um toque mais acetinado. A

proteína de seda -oferece maior
elasticidade e conforto, dando o

caimento perfeito .

Outros destaques ficam por con- ....

ta da padronagem, cores e mo

delagem. Continua a valoriza

ção dos clássicos. O foco da co

leção está nos ternos risca de

giz, agora com o espaçamento

de 2 centímetros, estampa
que estão sendo cada vez

mais associadas à

contemporaneidade. O gran

de destaque da moda mas

culina fica por conta da mai

or variedade, nas tonalida
des de cinza e bege. A cole

ção segue uma tendência
mundial que é a modelagem
mais justa ao corpo, com as

cavas dás mangas mais al

tas o que proporclona maior

liberdade nos movimentos..

Sapatos bordados
Atualmente, nada mais democrático do que a moda. O jeans que
nunca deixou de ser fashion agora ganhou o dlrelto de ter

mordados, pedras, miçangas e tudo o que a imaginação permitir.
E por que não o jeans bordado também nos tênis e botas?
Ameninada' adorou a idéia, mas salvando-se algumas
proporções, os calçados e bolsas em. jeans, ou couro, bordados
também estão fazendo a cabeça das mamães e das adolescentes.
É sempre bom lembrar que o que nos sustenta no dia-a-dia são

nossos pés. E o melhor é cuidar muito bem deles desde cedo,
com sapatos confortáveis, leves e macios.
A tendência atual. Os materiais utilizados são os mais variados e

incluem verniz sintético -soft, veludos, lonas, jeans nylon strech,
camurça, nobuck, nipicron, entre outros. Os solados são

desenvolvidos de acordo com cada modelo e garantem conforto
e segurança no caminhar. Tudo para aquecer e aconchegar os

pés.
As botas, .sem dúvida, são as vedetes da estação, em modelos
com cano baixo, médio e alto, alguns com saltinhos especialmente
estudados para garantir a segurança das meninas.
Os detalhes são um capítulo à parte, com strass, fivelas,
ap llcação de peles, recortes estratégicos, zíperes e a

excl usividade de estampas em flocagem, trazendo a

modernidade da moda adulta para as pequenas, tudo com multo
bom gosto, charme e estilo.

Mel, um doce amigo
Ele é um aliado da saúde e da cara boa. É rico em ferro, sais
minerais e ajuda a nutrir. Há vários tipos de mel, depende do

tipo de flores que as abelhas utilizaram. Os mais conhecidos são

o mel de laranjeira e o mel de eucalipto. Ambos são excelentes
para. a saúde e para a beleza; também combatem resfriados e,
setomados regularmente, ajudam o funcionamento dos intestinos.

Muitas vezes o mel cristaliza, mas isso é sinal de que o mel, é
puro. Caso isso aconteça, leve-o ao microondas por um minuto

até que volte a ficar líquido, ou em banho-maria. Para melhor

conservá-lo, guarde em recipiente bem fechado em lugar fresco
e seco. Nunca ria geladeira.
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H AGORA É QUE SÃo ELAS -

18 H KUBANACAN - G LO,BO 19 h MlllÉRESAPAD<� - 21 h VWAÀSCRIANÇAS-SBT-20:30h
SEGUNDA - Victor diz que não quer namorar

Carla, e eles decidem só "ficar". Sandra continua
desmaiada e Paulo a leva para um hospital.
Ana Paula decide beber água toda vez que
quiser fumar um cigarro. Júlia e Miyuki vêem
que Cabeção. e Maumau estão brigando como

um casal de namorados. Solene avisa a Beta

que vai sair de seu apartamento. Beta então
resolve sair. Sandra avisa a Luisa que teve,
uma alergia de fundo emocional. Carla leva para
Victor um cartão de homenagem a ·seu pai,
querendo conquistâ-Io. Cabeção pede que Miyuki
faça uma massagem nele toda vez que ele

quiser beber café. Luisa percebe que Sandra
ficou doente por causa de seu pai. Solene
mostra os papéis do divórcio para Beta. Victor
aceita namorar Carla.

SEGUNDA - Juca anuncia que Rodrigo é mesmo

seu filho. Vitória fica revoltado. Pedro percebe
que Vânia trata. os filhos de maneira fria. Juca
tenta conversar com Rodrigo e se aproximar
dele, mas Rodrigo afirma que só quer dinheiro.

Djalminha quer arrumar um segundo emprego
para sustentar sua famllia. Léo consola Vitória.
Joaquim fica furioso ao saber que Vitória·
convidou Léo para ser sua vice. Antônia garante
a Juca que ele e Rodrigo vão acabar se

aproximando. Rodrigo avisa a Dinorá e Vanuza

que não quer ter mais nada a ver com elas. Sol

pergunta. a Vânia por que ela voltou para casa,
mas ela se recusa a dar satisfações. Djalminha
consegue o emprego. Modesto procura um novo

partido político. Vinícius e Fátima namoram. Sol
conta para Pedro que discutiu com Vânia.

Antônia confessa para Tintim que Léo é filha
de Juca. Rutinha descobre que Vitória não é
filho de Juca.

SEGUNDA - Hilda não tem coragem de abrir o

resultado do exame de mama. Leopoldo e Rara
acham que devem procurar um lugar só para
eles e Carlão se enfurece. Inês se interessa

ao saber que Helena procurou uma vez por
Fernanda. Marina acompanha com interesse
Expedito posando para fotos. Carlão manda

Dóris se. vestir, avisa que ela vai ter que
acompanhar os horários da família e se quiser
pode ir dormir onde disse que passou a noite.
Dóris rebate dizendo que ele jamais quis que
ela tivesse nascido e por isso a rejeita. Hilda
examina os seios, preocupada. Lorena

apresenta os filhos em todas as turmas. As
meninas se alvoroçam com Diogo. Estela fica

tntrígadacom. a tatuagem de Padre Pedro.

Marina faz fotos de Expedito. Téo pede que
Fernanda mantenha Inês de boca fechada.

S'EGUNDA - AX diz a Marisol ·que voltará a viver
com sua família. Fernando leva Rodrigo e

Simoninha até a casa de Marisol e são
Informados, pela empregada, de que ·AX não
está na casa. O professor Sabetudo entra no

planetário, discute com Sofia, com as crianças
e tenta capturar AX. Lupita comenta com

Emiliano que Fabíola decidiu fechar a creche.

Uma luz brilhante invade o planetário e AX,
fellz.. que sua família veio buscá-lo. AX atinge o

professor Sabetudo e seus colaboradores com

um raio e faz com quem eles percam a memória.
Damião apronta. uma de suas brincadeiras com

a própria irmã. AX convida Marisol para visitar
seu planeta.

QUARTA - Carla finge que Vitor deu a foto por
ter ficado grato. Daniela organiza uma festa

surpresa para Dona Laila. Júlia confessa para
Solene que acha que está chegando a hora de
transar com Pedro. Maumau e 'Cabeção fazem
as pazes. Murilo se irrita quando Luísa garante
que ele' é um bom amigo e pede uma .chance
para conquistá-Ia. Solene lê no jornal que
Bigodão foi preso por não pagar pensão para,
os filhos e por uma lista de outros crimes,
dentre eles, bigamia. Vilma fica inconsolável.
Lalla adora a festa. Murilo chega na casa de
Luísa com um sorvete em forma de coração,
mas ele está derretido. Daniela descobre as

sapatilhas e pergunta: se Bruno está fazendo
balé escondido. Luísa pressiona Carla para
saber se �Ia está a fim de Victor.

SEGUNDA - Esteban e Pablo tentam render "Os

bandidos. Jesus chantageia Enrlco. Celso

propõe que Marlsol revele a verdade sobre
Camacho. Carlito Implora pra Guljermo parar de
dormir na rua .. Rubi teme dar bandeira para
Enrico que é apaixonada por ele. Pablo convence

Esteban. que eles eram honestos e só foram

expulsos para poderem trabalhar ·infiltrados. Raul

exige que Pablo e Esteban façam um assalto ao

hotel com ele, senão Laia. morre. Augustln
reconhece Esteban como o filho de Alejandro
Rivera. Ele derruba os bandidos, mas Pablo

quer mesmo assaltar. Esteban teme por Laia,
mas a encontra bem. Pilar vibra porque seu pai
prendeu os bandidos. Dagô se alia a Celso

para dar um susto em Marisol. Laia e Marisol

atrapalham Augustin que conta detalhes do

passado' de Esteban. Pinta faz um escândalo
dizendo que Jesus desgraçou a sua vida e

Dulcinéla bate nele. Esteban descobre que a

chave que tem é de um cofre no hotel.

QUARTA - Rutinha se humilha diante de Juca,
que a rejeita. Ela jura se vingar. Antônia quer
revelar a Léo que ela é filha de Juca, mas

Joaquim se opõe. Vitória pede a téo que deixe

ele conversar com seu pai antes que eles
contem para Antônia que estão namorando.
Pedro explica para Sol que Vânia o traiu com
seu sócio, que roubou sua firma. Elis resolve'
arrumar um emprego para ajudar nas contas
da casa. Rutinha conta para Modesto sobre
Vitória. Tobias e Rosemary assinam o contrato
com a agência de modelos. Vanuza aconselha.
Rosemary a ficar com Tobias. Fátima e Vinicius
decidem não falar para nínguêrn que estão juntos
por 'enquanto. Pâmela se Interessa ao saber

que 'Rodrigo é filho de Juca. Vânia afirma para
Pedro que quer metade dos bens dele e a

guarda das crianças. Antônia pergunta a Léo o

que há entre ela e Vitória.

QUARTA - Marcos acusa Raquel de estar tendo
um caso com Fred. Rosinha e Paulinha ouvem a

discussão. Raquel nega, mas Marcos jura que
os dois foram para a cama. Helena expulsa-o
de sua sala e ele, avisa que vai fazer um

escândalo. Paulinha comenta com Rosinha que

já viu os dois se beijando na biblioteca. Marcos
ameaça Raquel que a guerra está só

começando. Paulinha repete o que alega ter

visto para Marcos. Fred e Marcos trocam um

olhar de ódio. Fernanda' comenta com Téo que
ele precisa recomeçar a sua vida. César olha
uma foto de Helena e lembra dela dizendo que
nada mais iria separá-los. Raquel garante que
não tem nada com Fred. Rosinha critica-a com o

olhar. Hllda faz novos exames. Luciana observa

Diogo jogar vôleI. Heloisa fica com ódio ao ver

Vldinha' jogando em dupla com Sérgio. Helena
conta para Fred' as acusações feitas por Marcos.

QUARTA - Diogo Junior visita Marisol e ela diz

que não voltará para a escola. Ângelo comunica

ao pai que a diretora Caradura quer falar com
ele. Emiliano conversa, por telefone, com o

Sr. Inácio e conta o que Fabíola fez com a

creche e o que pretende fazer na Escola Pátria
Unida. Emiliano comenta com Lupita que o Sr.

Inácio decidiu voltar imediatamente para a

capital. Ângelo diz ao pai que viu fantasmas.
José fica irritado com a insistência do filho e

decide proibi-lo de participar do longa metragem.
Inácio liga para Fabíola, diz que não concorda
com as decisões que tem tomado e Informa

que chegará no dia seguinte.

SEXTA - Lulsa pergunta o que Carla vai

responder para Victor. Daniela decide levar Laila

para um hospltal.. Carla garante a Luisa que
não vai aceitar o pedido de Victor. Beta derruba
um suco em cima dos papéis do divórcio, para
não ter que assinar. Bruno pede que Mônica

ligue para sua casa e finja que é sua namorada.
Afrânio volta a dar aulas. Carla garante a Rê
que aos poucos Luisa vai aceitar a Idéia de' seu
namoro com Victor. Júlia não entende por que
Pedro não quer ·transar com ela. Solene fica

preocupada com o desânimo de, Vilma. Miyuki
não agüenta .mats fazer massagem em

Cabeção.

SEXTA - Antônia expulsa Vitória de' sua casa e

revela para Léo que ela ê filha de Juca. Léo se

desespera e sal a cavalo, sozinha. Juca anuncia

para Rogério e Jandlra que Léo será a vice de

Vitória. Joaquim faz Antônia' prometer que não
vai contar nada para Juca. Vitória e Sol afirmam

para Sofia que nunca vão aceitar Rodrigo. Luiz
Felipe pergunta a Pedro por que ele estava

brigando com Vânia. Pedro acha melhor não
denunciar Vânia, mas avisa a Luiz Felipe que
eles dois não vão voltar a ficar juntos. Luiz

Felipe fica chateado ao ver Sol em sua casa e

pensa que ela é a culpada pela briga de seus

pais. Antônia conta para Juca que está com

problemas com Léo, mas não revela quais.

SEXTA - Laura fica chocada, surpresa e

indignada' com o que vê. Ela sai levando os

dois envelopes e copia as fotos. Heloisa reclama
com Lorena que Vidlnha está dando em cima
de Sérgio e manda que ela interfira. Lorena
manda que ela baixe o tom de voz, afirma que'
Sérgio tem sua parcela de culpa e aconselha

que Heloisa pare de se comportar como
adolescente. Lorena ainda garante que vai pedir
à filha para se afastar do casal. Laura recoloca
o envelope com as fotos no banco do carro e,
em sua sala, olha de novo para 'as cópias, com
um .. sorriso nos lábios. Fernanda observa' o
ensaio 'de Téo, que pergunta sobre Salete.

SEXTA - Os Lobos e as Panteras ficam surpresos

quando Rodrigo e Simoninha se oferecem para
ajudar a capturar os fantasmas. Eles explicam
que decidiram 'colaborar por que também viram

os fantasmas. Fabíola diz li Valéria' que o Sr.
Inácio morreu em um acidente. Benedito

comenta com José e Fernando que o corpo do

Sr. Inácio não foi encontrado. Fabiola vai até a

escola e comunica para Luplta e Emiliano que
decidiu fechar a escola. Eles dizem que só
sairão depois da leitura do testamento. As

crianças constróem uma máquina para caçar
fantasmas. Partiria não permite que' Guilherme
sala para se reunir com os Lobos Selvagens.

OS RESUMOS DOS CAPITULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇASEM RJNÇÃO DAEDlÇ'ÃO DASNOVELAS
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Maitê Silveira Cardoso
nasceu dia 17/7. Os pais
Pedro e Márcia desejam
muito amor e saúde

Juliano Rheinheimer completou
10 anos no dia 20/7. Seus pais
Eliane e Gilson e toda a sua família
desejam muitas felicidades

Ana Julia
Claumann
completa um

aninho no

dia 28/7. Os pais
desejam muitas
felicidades

I'-..I....'-../I Franklin Tadeu
Hanernann
completou 12
anos no dia
23/7. QUem
deseja
felicidades
são os pais
Alfredo e'
Salete e

demais
familiares

Parabéns a

Júlia Gabrielle
Kasmirski que
completou seu
primeiro
aninho .no dia
12/7. Seus
pais Anelise e

Eliseu e seu

irmão Davi e o

dindo Cristiano
desjarn muitas
felicidades

O. sorridente João Víctor

Schappo da Silva fez 4 anos

dia' 15/7. Os pais desjam
saúde e felicidades

Que fofura!
AdrieUi
Andreatta é. a
alegria dos pais
Fabio e' Maria
Terez

.

Aniversaria
hoje a gatinha
Gabrielly.

'

Muita paz,
saúde e

alegria é o

que desejam
seus tios
Welson e

Graciele, e

também

;"f também todos

�
os amigos da
Ravelli.

,

Felicidades!

Nayara Luisa Kasmirski completa hoje 11
anos. Os pais Elaine e Elias e suas irmãs
Natliane Larissa e Carolina Laise desejam
muitas felicidades

A meiga
Letícia
Suelen Kôhn

.

completou
seu primeiro

. aninho. Os
pais Roberto
e Adirlene
desejam
muito amor e

saúde

A gatinha da
foto é Silvia
Batista Correa.
Ela é a

alegria das
madrinhas
Silvia
e Simone

• A

A fofinha Isabel Saad Rosa
recebe muitos beijos de sua

bisavó Ortensia e de seus pais'
Rayane e Felipe

Lucas Eduardo Sierata completa
no dia 31/7 dois aninhos. Os
pais Luciane e Vanderlei e os

padrinhos Tere e Laérrcio

desejam muitas felicidades

Luciane da Silva completa
amanhã 10 anos. O pai
Lasio e a mãe Carmen
desejam muitas felicidades.
Parabéns!

ZoomCream",

I I' _

. "

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

...

i't �

de estar na ",o4a
�

*

. www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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POR VANESSA RA

TRADIÇÃO GAÚCHA, C_O_R_RE_IO_D_O_POVO 7E

:.;:l::.." ........www...;.;...;_.,;;;;.;;ctg/icom.br ctdi@netuno.coni.br�
vanessactg@jg.com.br
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O CTG Peão Farrapo, traz para Jaraguá do Sul, na 10

FESTA CAM-PEIRA o conjunto CIA FANDANGU EIRA.

São eles que vão animar o baile que acontece nesse

sábado (26/7)" na sede do CTG Laço Jaraguaense. A
patronagem aguarda por todos ...

CASAIS DESTAQUES---

Dalto Fischer(E) e Rachel e Robinson e namorada

,�aço j ar
bailê com

Tchê.

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

REFLEXÃO •••

Digno de
admiração é

aqule que,
tendo

tropeçado
ao dar o

primeiro
passo,

levanta-se e

segue em

frente
I

ICASA. C

Bombas e
Bicos Injetores
Direção Hidráulica -:

li 310-2515 - 310-2562
-------

Av. Prel. Weldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se

312-0280\

" "

"Demarchi Carnes 15 anos servindo ualidade",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIODOPOVO

BOAS-VINDAS
A Cláudio Quiarelli e Jehan

MaUer que chegaram a Jaraquá
com novidades no ramo de insta

lações elétricas. Os' sócios

propietários abriram a InstaJadora

Materelli na Marechal Deodoro da

Fonseca, 1438 - Sala 02.

BANDAS E FANFARRAS
Acontece em Jaraquá do Sul o

encontro de bandas e fanfarras

do estado de Santa Catarina.

A cidade hospedará aproximada
mente 2000 músicos. Hoje ha

verá apresentações no Sesi às 9h

e às 14 h, também na SCAR a

parti r das 19:30hs. Amanhã (do-
o

mingo) as apresentações serão

unicamente no Sesi às 9h e 14h.

BAILE DO ATIRADOR
A Sociedade Deportiva e Recrea

tiva Rio da Luz II - Salão Cente

nário promove o Baile do Atira

dor. Com início às 23hs, a ani

mação será da banda Carruagem .:

Roland Schütze completou 70 anos

dia 23/07/03. Todos os familiares'
desejam muita felicidade nesta data

que é muito especial para todos.

SÁBADO, 26 de julho de 2003

_��_....:.V.:.;:ickv Bartel

Comemoram hoje, 10 de julho, as
Bodas de Diamante o Sr. Vitório e

Adélia Baratto Lazzaris. Receberam
as bênçãos de Deus, no Santuário de

Santa Paulina na cidade de Nova
� Trento em companhia de seus filhos

"'�...._�

Rosa Aidil, Vitório Altair e Edilia
� Adélia; genros, netos e bisnetos

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

-

INAUGURAÇAO DA NOVA LOJA DA SIPAR

e convencionais
- Fax e Sina
- Portão

I elEtrõnito
• Porteiros e

interfonEs
- Consertos e

instalações

Os sócios-propietários da
Si par, Silvério Kienen e

Paulo R. Schawarz, felizes
com o sucesso da

inauguração

Os ernpresarros Ailso e

Cecília Schvambach pres
tigiando as novas insta

lações da Sipar

Quem recebe os cumprimentos
.

neste domingo (25/07), pelos
seus 81 anos, é a vó Nair,
quem deseja são seus netos

Pablo, Gustavo, Carlos

Eduardo, e Eliz Fernanda

.

Na última terça-feira o

Sr. Ludgero e Eleonora

Tepassé comemoraram,

junto de seus

familiares, Bodas de
Ouro

Hoje, dia 26 de julho,
será a cerimônia de
casamento de Paulo
Roberto Schwarz e

Fabiana de Amorim às
19.30hs na Igraja Evan

gélica Luterana (Centro).
Felicidades ao casal

Os arquitetos respon
sáveis pela funciona
lidade da estrutura: Edson
Lima (D), Ronaldo Lima

(C) e a esposa e filho,
Rafaela e Breno

Irineu Pasold, Carione Pavanello, lido Vargas e Afonso
Zimmermann �resentes na bertura da 23a CONTÉSC

Dia 19 de julho, na Igreja
São Judas Tadeu,

casaram Jair Marcelino e

Tatiane Nicheluzzi. Os
parabenizam amigos e

familiares

ESPECIALISTA EM
ORTODONTlA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João Picolll, 153 • Centro • J uá do Sul

ClinÚ4 )1. CiJ'UJ'{IÍA ]>úístúA
lStitÚ4 I. 7l1.1'4J'4)1JJ'4

7)1', ;4lt-�an�1't- rot-1'nt-1'..._-..... C�S!1J,

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

R: Blumenau, 178: Sala 610· Centro· Ed. Med Clínicas· Jolnville - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�

Cód. 1167 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartos edemais dependo Com

05 vagas degaragem.
R$ 300.000,00-

aceita troca por apto menorvalor.

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

ij

I

Oírassol
IMÓVEIS

BPABX" 371-7931
E-mail -girassoliriloveis@terra.com.br

cód. 3121- Czerniewicz - terreno 386,25 m2

(15 x 26) 'R$ 12.000,00
Cód. 3119 - Terreno - 13:651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

cód. 1173 - Santa Luzia -

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cod. 3001 Lotes em Santa Luzia

480 m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00
entrada + 84x de R$ 220,00

cód. 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. 3119 - Terreno com 17.788,75, m2 -

!

Rio. da Luz (próx, ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 =Estuda Parcelamento.

cód. 1170 - Vila Rau - 02 aptos -

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

vagas garagem. R$ 95.000,00

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

suíte + 02 quartos e demais

dependo R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 3

RUA ANGELO RUBINI, 1046

376-0015
barrasu I@netuno.com.br

5 O LUIZ • Sobrado com 5.o4,.o.om', terreno

465,.o.om'(15x31), 12 piso área comercial com

234,.o.om', 4 BWC, piso superior com 27.o,.o.om',
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 4.0.0 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 7.0 . .0.0.0,.0.0, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo.
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 5.0 . .0.0.0,.0.0,
carro até R$ 15 . .000,00, terreno até R$ 2.0 . .000,.0.0.

JARAGUÁ 99 - casa alvenaria o/forro madeira

15.o,.o.om2 -terreno c/ 485,.o.o(2.ox24,25), 4qtos,sala,
copa/coz.awc, lavanderia, garagem despensa, toda
casa com piso cerâmico, murada-Rua Leopoldo Augusto
Winkler s/nO - R$ 55 . .0.0.0,.0.0 - aceita carro até R$
1.0/12 . .0.0.0,.0.0 modelo galou corsa, fiest�

• so ra o semi-acabado c/
234,cx:rn2, terrenocom 405,cx:rn2 (13,50x30,00), piso inferior
com 138,00m2, garagem, sala deestar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior 96,.o.om2, c/Oô qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

social, Rua 522 s/Norne, R$ 70.000,00- aceita carro até R$
1.0.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

RIO DA LUZ - casa alv. com 96,.oOm2, forro de

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

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

imediações.

JARAGUÁ ESQUERDO-casa aIv. c/217,cx:rn2 com Icje, terreno
c/600,00m2(18x33), uma suite com closet,mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, coz. sala, deTV, despensa, salãode festasc/
churrasqueirae BWC; garagem para dois carros, piso de ardósia,
cerânico, eqtosc/cepê,murada, ruaJoãoCarlosStein, 1237, R$
85.ooo,ooquitadaouR$ 68.000,00mais203prestações deR$
226,89,naCEF,�osaldode\€dornestadataédeR$17.ooo,00
-aoeitacasa atéR$40.000,00,desdequeoterrenotenhamaisde
i.ccoco-c

VILA NOVA - casa alv. 187,93m2 c/la]e, terreno
510,00m2(15x34), 3qtós, sala,copa,
coz.despensa, 2-BWC, garagem p/dois carros,
churrasqueira com são de festas, lavanderia, piso
cerâmico, 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

• • • • • •• •

Rua: Cei. Procópio Gomes cle Oliveira, 1207 - Jaraguá cio Sul/ SC

•

•

•

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

CASA EM ALVENARIA -

bairro São João, cf 4 qtos
+ dep. R$ 250,00.

•

vi/son@parcimoveis.com.br

Fone 371-2357

ILHA DA FIGUEIRA - terreno c/ 346,OOm2.
Na Rua Marajá e B. Bruns. R$ 28.000,00.
Aceita-se carro •

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Prõx.
Marechal) - Aptos. nO 101, 106 e'
305, c/123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada. de RS
53.000,00 e assumir parcelas de

RS 1.050,00 corrigidas pelo Cubo
•

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

C�sa na Barra do Rio Molha em

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

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor RS 175.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa

c/140m2, c/ 1 suíte, 3

qtos e demais dep. R:

Henrique Bortolini, 106.
R$ 79.000,�O

Rua Luis Picolli - sobrado

el 270m2, el 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. Hortencia com 1 quarto,
sala de estar/jantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$ 45.000,00

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

.gar., c/ acabamento em cerâmica.

RS 107.000,00.

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, el 390m2• R$
20.000,00

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

•
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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$ 506.000,00.

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

VILA RAU - sobrado
germinado el
2qtos, eoz., bwe.
Rua Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175

pare. R$119,67 cf
CEF•.

Se você tem um 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. Vila Lenzi - apto Rua Antonio. Carlos I
I
Ferreira, 950, c/ 2 qtos, s/ garagem. RSI

•

220,00
.

I. Ed. Amaranthus (prõx. Justiça Federal) -I
IRua Adolfo Saeani, 36, apto c/ suítel
I
master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de

Igaragem. A partir de RS 1.100,00 •

I. Casa alv. (Sâo Luis) - Rua Tereza A·I
I Hrusehka, ç/ 1 suíte c/ hidro. + 2 qtos e Idemais dep. RS 450,00
I. Ed. Vila Nova - Rua Guilhermel
[wackerhagern, c/ 03 qtos e demais dep.;1
Icoz mobiliada. RS 430,00 I• Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/
I suite + 2qtos, dep. empregada. RS 800,00 I
I. Ed. Maguilú (Centro) - Rua Proc. Gomes de I
I
Oliveira. Apto c/ 02 Quartos e demais dep'lc/ garagem. RS 320,00
I. Ed. São Gabriel (Vila l.enzi) - Rua Francisco I
I Pierniann 320. Apto c/ 03 quartos e demais I
dep. c/ garagem. RS 320,00
I. Apto cf 02 qtos e demais dep. Rua I
IGuilherme Hering, 70, próx. Angeloni. RSI
1350,00 I• Casa madeira cf 3 qtos, Loteamento

I Divinópolis, Figueira. RS 220,00 I
I. Ed. Magnólia - Centro - Rua do Terminal I
I
Rodoviário. Apto cf suíte + 1 quarto e

Idemais dep. R$ 480,00
I I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I •

I• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532
-Isalas, c/40m2, 12 andar - RS 400,00

I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -I
I salas, c/40m2, 22 andar - RS 350,00 I
I• Ed. Érica - R. Guilherme Hering, 70 - loja

I :térrea, c/55m2 - RS 300,00
.

I. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, I
11549

- 1 sala térrea - 36m2 - RS 200,00 I• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

h38m2, c/ garagem. RS 400,00 a as] ..

1600,00 . I
I• Centro Comercial - R. Mal. Deodoro,

I1594 - salas diversas, c/32m2 cada. RS
1280,00/250,00 I
I. Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ I
230m2 - RS 1.900,00
I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, I
I de 30 a 48m2. RS 300,00 a RS 470,00 I

•

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

I
•

I VE�DAS RESIDENCIAIS I
I• Centro - Casa c/164m2. Terreno c/ I900m2 - R. Mal. Deodoro - RS 211.000,00
I (próp. p/ comercial). Aceito parte pgto, 11
I apto central, 3 qtos I

..

I• Casa em alv. - Champagnat - R. Celestino
IDepine, 394 - c/200m2 de ârea const. c/

Isuíte + 2 qtos e demais de p ,

- as]
1130.000,00 I• Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de

·Iserviço. R: Jorge Lacerda, 169. Rsl
132.000,00 I
I. Vila Lenzi - sobrado em alv., cf 250m2 I(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. RS
1200.000,00 I
I. Casa em alv., cf 2 qtos e demais dep·-I
I
Três Rios do Sul. RS 35.000,00 I• Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,

I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2• I
IRua Adilio Esbardelathi, 97. RS175.000'001

•

• Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep.,
Iterreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901.1
IRS 170.000,00 I
I

. VENDAS TERRENOS I •

I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/ I
..

1490m2 .- RS 8.000,00 I
I• Terreno - R. Marajõ - Ilha da Figueira - c/ I450m2 - RS 35_000,00
I. Terreno em Guaramirim, local nobre para �
I residência. RS 22.000,00

.

I
I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia -

RSI58.000,00 •
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Imobiliária Menegotti ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

IMOBILIARIA

MENEGOTTI (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

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

Preço venda:

. ==VENDA== 5451 TERRENO - ILHA DA FIGUEIRA - RUA CARLOS OECHSLER
VENDE-SE EXCELENTE ÁREA DE TERRA TOTALMENTE PLAINA COM

16.000,00 M2 SENDO 103,OOMETROS DE FRENTE PARA A RUA CARLOS

OECHSLER, NA ILHA DA FIGUEIRA AO LADO DA REAL ViDROS ....

Área do terreno 16,000.00 m2 Preço venda: 120,000.00
•

==VENDA== 5457 CASA - VILA LENZI - RUA; ERICH ABEN N; 513 - CASA DE
ALVENARIA ;120,00 M2 = SUITE;02 QUARTOS;OlBWC;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== 5456 CASA - JARAGUA 99 - R. 938 - LOTE: 196
CASA MISTA COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA,BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.
Área do terreno 329.00 m2 Área Benfeitorias 72.00 m2 Preço venda: 22,000.00

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

TERRENO:364,OOM2 ( 14,00 X 26,00)
Área do terreno 364.00 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço venda: 60,000.00

CRECI W 550-1

{?�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

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

ROEDER - CASA NOVA 120,OOM2 oisutrt + 02 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02

AUTOMÓVEIS. OB& PROXIMO CHOCOLEITE - ACEITA TERRENO OU
AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO.

Área do terreno 322.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda: 38,000.00

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

STEIN, 28 CASA DE ALVENARIA COM 160,OOM2 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 BERTAWEEGE, 2650, CASA
MISTA COM 02 QUARTOS 78;00M2 E TERRENO COM 2.136,OOM2
Área do terreno 2,136.00 m2 Área Benfeitorias 78.00 m2 Preço venda:

45,000.00

==VENDA== 5453 TERRENO

BARRA DO RIO CERRO
RUÁ PADRE ALOISIO BOING
VENDE-SE MINI-CHÁCARA

TERRENO COM ÁREA DE

15.750,OOM2 CONTENDO

DUAS MEIA ÁGUA EM MADEIRA

UMA COM 60,OOM2 E OUTRA
COM 40,OOM2, VÁRIOS.
ÁRVORES FRUTíFERAS,
PALMITO, NASCENTE,
ENERGIA ELÉTRICA. -

TERRENO 55,00 X 300,00.
ACEITA CARRO NO NEGÓCIO
Área do terreno 15,750.00 m2

Área Benfeitorias 100.00 m2

Preço venda: 16,000.00

==VENDA== 5452 TERRENO
CENTRO RuA PEDRO

FRANCISCO KLEIN.
TERRENO =591,00 M2

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

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Residencia LANÇAMENTO

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* PROX. AO CLUBE A�BAEPENDI

Vendas: 275-1594 Empreendimentos e Participações Ltaa.

Projeto: Ana Herorsa P1ilzerWOlf,

.,
WOLFEPAR

Com o Consórcio de Imóveis Ademilar e a

Imobiliária Séculus você pode realizar seu sonho.

o Consórcio de Imóvei$ Ademilár é a melhor opção para você adquirir
oáédito que precisa, dando adeus ao aluguel e comprando o seu imóvel.

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

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

•

Correção Anuat'pelo JNCC (Todo mês de Jan@iro)

B
�

e"'PllUND!IImllOS 1110/1100105 ..

(47) 371 8814

ADEMILJ\R
consórcio de imóveis

371.0363
NACIONAIS li INTERNACIONAIS www.brasilaerocargo.com.br

•. , . ,.
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esiôel1cial

Ô terreno: 2.296m2
.

•• Apartamentos de 14
"

" cf 1 suíte 2:,'qtos ou ê' .

•• Sala de estar e jantar .

•• Sacada cl churrasqueira
•• Cozinha e lavanderia

•• 2 garagens .por apa�a
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Irineu VilellaVeiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

•

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

•

CENTRAL DE VENDAS

• H373-0283

Casa em alvenaria com 03· quartos - 01 suíte - 02 bwc -

garagem - sala - cozinha - lavandeira - Rua Jaime Bardim -

Bairro Amizade - Guaramirim � R$300,OO.

rancho@parcimoveis.com.br

ALUGA-SE
Salas Comerciais no Centro Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga, 135 - Centro - Guararnírlm - R$326,OO (incluso
concornlnío e R$276,OO incluso condomínio).

Sala Comercial na Rua 28 de Agosto - Centro - Guaramirim
- Aprox. 300,OOm2 - R$1.800,OO - Negociável.
Sala Comercial na Rua 28 de Agosto, 3395 - Bairro Avaí -

Guaramirim - Aprox. 200,OOm2 - R$550,OO (incluso Linha
. Telefônica).

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,OO.

•

Casa em alvenaria com 02 quartos - sala - cozinha - bwc -

lavanderia - Rua rylaria Adelina S. Weber - Nova Esperança
- Guaramirim - se - R$250,OO.

Casa madeira com 02 quartos - sala - cozinha - bwc -

lavandeira � Rua Wilson Machado - Bairro Avaí - Guaramirim
- R$180,OO.

<'

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

Edifício Safira
Somente dois apartamentos por
andar com 2 ou 3 quartos, sendo
uma suíte com sacada, living,
bwc, área de serviço, cozinha,
terraço amplo com churrasqueira
privativa,
Localizado na Rua Gerônimo
Corrêa, em area nobre, no centro

da cidade de Guaramirim.

Cód. 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,OO - Negociável com apto em Joinville.

Cód. 1167 - Casa sobrado em alvenaria sendo 03 apartamentos na

parte externa semi-acabada - 280,OOm2 - 03 quartos - 01 bwc -

Terreno com 353,OOm2- Rua.Jose Dequech - R$100,000,OO - Nego
ciável com casa, carro ou terreno de menor valor.

.Cód, 1175 - Terreno com 450,OOm2 - Infra Estrutura completa - Rua
dos Atiradores - R$25.000,OO.

Cód. 1166 - Casa mista com

165,OOm2 -02 quartos - 01
bwc ,- 01 garagem - cozinha -

despensa - lavanderia - sala -

área cornerical - terreno com

392,OOm2 - Rua Henrique
Friedmann - R$38.000,OO -

Negociável com casa na praia.

•

VENDE-SE
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

Cód. 1168 - Casa mista com 90,OOm2 - 03 quartos - 01 bwc -

cozinha - sala - varanda - Terreno com 401,OOm2 - Rua Emílio

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

Cód. 1.168 - Casa em alvenaria com 90,OOm2 - 03 quartos - 01
bwc - 01 garagem - cozinha - sala - lavanderia - Terreno com

539,OOm2 - Rua Ermínio Stringari - Lateral - R$28.000,OO - Aceita
casa ou terreno como parte do pagamento.
Cód. 1087 - Casa' em alvenaria com 80,OOm2 - 02 quartos - 01

bwc - garagem - copa - cozinha - lavanderia - sala de estar e

jantar - Terreno com 640,OOm2 - Rua Ermínio Stringari -

R$25.000,OO - Aceita carro ou terreno em Guaramirim.

VENDE-SE
AVAí E AMIZADE - GUARAMIRIM

Cód. 1173 - Terreno com 360,OOm2 -Infra Estrutura completa
Rua 'D' - Loteàmento Jardim Santa Rita - R$12,000,OO à vista
Entrada R$6.500,OO e assume financiamento - R$219,60 (par
cela fixa) - Saldo devedor R$7.000,OO.

Cód, 1174 - Casa em alve
naria semi acabada - 02

quartos - 01 suíte - gara
gem - churrasqueira - co

zinha -lareira - Sala de jan-.
tar e estar - Varanda - La
vanderia - Terreno com

450,002 - Rua Joao Solter
Correa - R$40.000,OO.

•

VENDE-SE
POÇO GRANDE - GUARAMIRIM

Cód. 1172 - Terreno c0f1175.000,OOm2 - Infra Estrutura comple
ta - 10 mil pés de palmeiras prontas para o corte e 30 mil em

fase de crescimento - Estrada Poço Grande - R$120.000,oo.

VENDE-SE
PONTA COMPRIDA - GUARAMIRIM

Cód. 1171 - Casa em alvenaria com 110,OOm2 - 02 quartos - 1
bwc - garagem - copa - cozinha - lavanderia - sala - Terreno
com 750,OOm2 - Estrada Ponta Comprida - R$25.000,OO - Ne-
ociável com casa ou terreno em Guaramirim .

• • • •

,.

....,

•...
MARIMAR IMOVEIS

� . E-mail:marimar@parcimoveis.com.br

� .

Atendem_os de segunda, a sexta: 8h� às 12hs e

ü .' 14hs as 18hs. Aos sabados: 8hs as 12hs.
MARIMAR
'I M Ó'V .El S,

• . .. •

•

•

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

r----------------,
Barra do Rio Cerro - Bafra do Rio Cem) -

I Ret. 36 _ Terreno fazen- Ret. 79 - Casa em alve- ,
'dO frente em 28,00 com a naria con; 93,OOm2, ter- ,
'Rua BertraWeege a área reno com 497,OOm2. Va- ,
I total de 7.500,OOm2, com

lor R$ 35.0.0.0.,0.0. (Acei- ,
I· ta casa até. R$,uma casa em alvenaria de

20..0.0.0.,0.0.)
,100,oom2. Valor R$

Barra do Rio Cerro _I
,140..0.0.0.,0.0.. (Aceita-se cf Ret. 26 -Casa Mista, com'
parte de pagamento' 02 dormitórios e demais,'I carro, casa, apto. ou dependências. Valor R$Iterreno). 24.0.0.0.,0.0.
L

·

.J

CASAS:TERRENOS:

rVieiras - Rel13-:-Com área-'
de 600,OOm2 próx. a creche. ,
Valor R$ 25.0.0.0.,0.0. (neqocíá-]
veis). ,Barra do Rio Molha - Ret.
11 - Lateral da Rua Ana I
Zacko, cf 774,OOm2, na Rua IFrederico G. Schimitz. Valor

IR$ 25.0.0.0.,0.0.. (Aceita-se au

tomóvel como parte de I
pagamento). IBaependi - Ret. 50 - Com
área de 11.103m2, próx. a I
Metalurgica Trapp.va aproxi-Imadamente 800m da Rua Pref.

,Waldemar Grubba. Pussui
casa e rancho de madeira; Ia-I
goas de peixes. Valor R$I170..0.0.0.,0.0.

.

L ·_.J

r--------,

.,
.

Aluguel I
· I I

I I
- l

' Apartamento com I
I suite mais um dormi- I
I tório e. demais de- I

• 'pendências. Valor I
I, do Aluguel R$I

•

1550,00 p/mês. ,
L .J

{((:
Associação das lmcbilfárlas

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

Próx. Recreativa Marisol

SOBRADOS:

APARTAMENTOS:

r------------------�-,

, ,
, Vila Lenzi - Ret. 48 - Com área ,
, de 74,17m2, 03 dormitórios e de- I
I

mais deperidências. Valor R$
,50..0.0.0.,0.0.

, ,
L � .J
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DÊ ESTA SECiUItAHCA PARA SOA FAMíliA.óI.

õiêfõ Sego ro

Condições facilitadas de pagamento
direto com a, construtora

•
,. 01 solte, 02 dormitórios
,. Sacocla. com I:hurroscplelra
,. 01.00 02 vagos de garagem
� Salõo de festas
* Ploy-ground

,

.. Locolí zaçõo: Vila Nova
*_'�andare�

REF. 604 NOVA BRASILlA -Insntololmente
reformado, c/ 1 suíte,2 dorm., e demais
dependências, 143m2, terreno c/456m2.

RS 90.000,00

BAEPENDI- Coso no Frederico Borg, terreno com

337,50m2, RS30.000,00
BAEPENDI-Coso no Fritz Bortel, com 217m2, terreno

com 548m2. RS 170.000,00

REF. 104 VILA NOVA-R. 727 - Heini Behling,
s/nº. Terreno c/420m2 e eoso'e/ 300m2, 1 suíte, 2
qtos, solo, copo, cez, bwe, lov., gor.·p/ 2 corras,

piscina e socados. RS 11O.OOOiOO. Aceito coso de
menor valor e corro �

REF. 751 VILA RAU - coso owenorio; c/122m2 e

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

REF. 550 BAEPENDI- coso alvenaria, c/ 91 ,96m2e
terreno c/300m2, c/ 1 suíte + 1 dorm. e demais dep.

RS 55.000,00 negociáveis

Rei. 3801- CENTRO - APTO ED. MÔNACO - no 2º andor,
e! 2 dormitórios, socado, solão de festas, ployground, ótima
localização. Pogto com entro e pore. em 24x

ILHA DA FIGUEIRA - coso Ruo Egidio Carlos Peixer,
c/ 110m2 + outra c/40m2, terreno c/450m2. RS

70.000,00

Rei. 06 CENTRO- Ruo Exp. Cabo Harry Hodlieh.
Terreno c/ �67,50m2 e coso c/ 179,50m2, 3 qtos,

- sola, copo, eoz., lov., bwe egor. R$110.000,00.
Pr,ópriopiClínica ou Escritórios

VILA LENZI- Terreno c/671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUB

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

ENTRADA + 24 PARCo + CUB

•

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

�. .

•

n�QUIHTn

�Nn Jl. PWl

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

Salão de Festas - Playgrond - 7 Pavimentos
cf elevador - Financiamento direto cf a

aconstrutora. Ótima localização
•

CENTENÁRIO - imóvel comi. c/96m2, terreno c/
450m2 esquino. Com panificadora loolmente montado.

RS 85.000,00

CENTRO - Centro, comercial e residencial, de olv., "

c/ 1 opio c/ 1 suíte + 1 qto e demais dep., e solos •

ccmerdcis, c/ 430,65m2 e terreno de 759,72m2.
•

Com mais uma residência no terreno. Loeolizoeão
próx. Terminal Rodoviário. Valor a combindr.

RAU - Caso c/140m2, lerreno c/300m2. Ruo Anton
Frerich. RS 65.000,00

RIOMOLHA - terreno c/ 2.572m2 ou loles c/
375m2 no valor de RS 27.000,00,

.

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

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

• :. •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'.. SÁBADO, 26 de julho de 2003
CADERNO PARCIMOVEIS .
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• • •

OPORTUNIDADE

Casa em alv., cf 4 qtos, 2

salas, COZ., bwc, lav., dis

pensa, garagem, terreno cf
1536m2, locloizcdo Rua

Domingos Sanson
Baependi.
Preço de ocasião

CENTENÁRIO - sobrado em clv.,
cf 190m2 e terreno cf 420m2, parte
superior cf 5 qtos, 3 salas, coz., lov,

R$ 90.000,00.

LOCAÇAO

FIGUEIRA - casa olv., cf 1 suíte, 2

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

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

próx. Ree. Marisol.

,OfERTA
t:4: -;

;
•

_
• , �

� > ,c_ co: -..-, _

-: .. �CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

. SEJA DONO DO SEU
PRÓPRIO NEGÓCIO

Paz, lateral, 1 suite, 4 qtos, sala,
coz., demasi dep. R$ 100.000,00

om estoque, em funciona
mento.

Centro. R$ 14.000,00- cf 2 qtos, 1

sala, sacada,
coz., bwc,
lov., área de
87m2• R$
20.000,00

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

CENTENÁRIO" terreno,

esquina 687m2 Próx. Weg II.

R$ 35.000,00
VIEIRAS - terreno cf 848m2, próx.
Kienen Bebidas. R$ 25.000,00

negociáveis

•

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

VILA LENZI - Casa alv., 1 suíte,
2 q1os, bwc, salas, coz., mob.,

lav., portão eletrônica:
R$ 75.000,00 ou

R$ 62.000,00 + pare.
R$ 249,00 SO
R$ 13.000,00

SÃO LUIS - Sobrado c/ 1
suíte + 3 qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav., bwe, 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 - c/ 3 qtos,
2 salas, eoz., bwe, lav.,
ehur. e gar. terreno c/

570m2• R$
49.000,00

GUARAMIRIM - terreno
no centro, c/ 9.538m2 .

R$ 250.000,00

VILA BAEPENDI
terreno c/585m2 . R$

35.000;00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE - 2 quartos, no

centro .. R$90,OO cada. Tratar:
9124-7309.

ALUGA-5E - quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 370-
3561 ej proprietária.

AMIZADE - vende-se, nova, ej
1 suíte, 2 qtos. R$78.000,OO,
aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9997-2020 ej Wolf.
Creei7402. , .

Imovels BAEPENDI- aluga-se, casa, alv.,
. R. Daniel Rumpel, lateral da
Waldemar Grubba. Tratar: 372-

TODA LINHA

SCêniCI21
,,(;()�

,BANCOS DE COURO
Pesquisa de sotlsfação

QUATRO RODAS

SciltlCAurÉr
Cuo-AUTHENTlqur UI ,IIV

Nefhore!l CoHlpr8' 200]
elll .J;1IS Cattg(WI�I'.

BARRA - vende-se, ej 90m2,
mista, nova, ter. ej 382m2,
ótima localização.
R$40.odb,oo. Tratar: 376-
2464 após 15:00.

BARRA DO SUL - vende-se,
toda murada, 4 qtos, 2 banh.,
sala, eoz., disp., lavand.,
garagem pj 4 carros.

R$32.000,OO ou aceita-se
terreno ej boa locallzação em

Barra do Sul. Tratar: 371-
5393.

CENTRO - vende-se.. alv., 3
dorm. Sendo 1 suíte, eoz. mob.,
dep. Empregada, despensa,
área de festas ej churrasqueira,

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

.

.

DE JARAtiUÁ?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechallleodoro
da Fonsec�972- Centro .

FONE: (41)275-3070
CONSTRuS8L ti

"Inovando Conceitos de Vida" 5

garagem pj 3 carros, próx. Duas
Rodas. Tratar: 275-3070. Creei
8950

dep. empr., e área serviço,
garag, pj 2 carros, área pj
piscina. Tratar: 370-0535 ej
Carolina.

CZERNIEWIC·Z - vende-se, ej
2 suítes(uma ej hidra), 2

qtos, bwc, copa, eoz., sala

jantar, sala estar ej alreira,

ITAJUBA - vende-se, mista.
Tratar: 370-2008 ej
Osmar.

,

I ElCtllt.o M-\STER L2H2 t Clwcci Ca'bin.)

ScéniC ALIZÉ 1,6 -16V

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

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

ITAJAI �

'348- 8460
JOINVILLE
435·3700Dicave BLUMENAU

322- 8800
JARAGUÁ DO SUL

370-6006

Vale do Itajaí e LitoralNorte - SC

Consórcio Renault

(I) Ctrlcição"ilalidap:yafinarciarrenlo comfaxa de .l..trosde O,99%am. Para toda Uma RSnault � km, exc;etopara o Master l21i2 e Chassi ç:abine. Fr'lanciarneuo COC (Ctédao Dite10 ao Ccrlrumoor )COIl1B�tada de 50%do valor do vefcúo +sal�financi.ado em 24 vezes com TaxaClietie pt.efixadade O,S9%a.m. +IOF. F�MciM"lento RenauH a1ravésda üa. de Crédito
Fnancian-SnlO e Investimento Renaul do &a91 Taxa de abertura de Crecito {TA.C)�o inclusa. Cté(l�o sugelo a anar.sa I:? apravaçãooo c�aslro.A'J TaxaspodB!áo sBf.aHetada�, se t-:luvetemlll:'dançassgnflcativa.s no M_.rcado Financeiro, eenensc pr�\'IO,(2} Ptoma�o \Ià�da porlerrpalinilado para Unha Renault Scéoic. {l) Preço para pa�amB!1'0a vista eAlo cerno
fnandarrenlo aquiprcposícdc RenaJl ScénicAlizê 1.61S '1200312003, co, séíida.ssrropccrale. Dlretee apinlura rmtâlicaserãoacre::cloosao WBÇodo \tlíc.ulO. Condiçtle'ivãhdasna datada w�rulaçãode:>leantÍlCloou enquantoduraremosP'Jloques. ?drarlB.iore infotnll�es.indusiw sobre a disponibilidade dee!itoque,c:onsútesua ccrcesnonéia Rsnaull. Fotospara
fi1sputjicitãros. AlglXIsitensmostradose oumencicnedos n�1emaleriül pub�c�ârio são opccreiscureteremse a versões eseedfcae. A Renault do Brasil recerva-ee ao direão de aKerarase�8cfficaçõe$ deSe5vci rulcssem aviso puhlo. Cintosde 6egJrançaemro�U'1Io oomAir 1E!f.i, sah/iltll vdas.
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Iro a
IMÓVEIS LTDA.

Plantão: 9131-017.4

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 _- 275�0722

1447 - SÃO LUís - CASA DEAlV. - cl 140,OOm2 em

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

LOCACAO:

www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

1191 "ILHA DA FIGUEIRA (Posto Behling) - SOBRADO
COMl/RESIDENClAl c/240m2, suíte (falta termínar bwc), 2

quartos, garagem pi 2 carros, sala comi cf bwc. RS
120.000,00 - Aceito outro imóvel até 50% do valor.

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

3007 - EXCELENTE OPORTUNIDADE! -

APARTAMENTO - ED. CRISTIANE MONIQUE- ciTO c/
188,11m2 - suíte, 2 quartos, sacada, churrasqueira, dep.
empregada, garagem pi 2 carros. RS 70.000,00

1372 - VILA RAU (próx. Supermercado Brasão} -

CASA DEAlV. -cl 155,DOm2' terreno cl 4780m2, suíte, 2
quartos. RS 110.000,00 - A combínar.

1131 - CENTENÁRIO (fundos DG Weg)- CASA AlV. cl
196m2 -terreno 392m2 ( 14 x 28 ) - suíte, 2 quartos, dep. de

empregada, órea coberta cf churrasqu!lira, garagem. RS 88.000,00.

- OBS: ACEITA TROCA POR CAMINHA0 E RETROESCAVADEIRA.

1311 - VILA LENZI (próx. Mat. Constr. Piermann} -

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 cl 2 quartos, não tem garagem. RS 270,00
639 - APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ - cl 2 quartos. RS 280,00
644 - APTO - VILA LENZI/ED. SÔNIA MAGALI (ao Iodo SupermercaJo Lenzi) cl
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 - c/ 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 180100
657 - APTO - ED. FLORENCA (calcaJão) 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 ( J! 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 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP. CABO HARRY HADLlCH) c/

, 50m2. RS 280,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO - IDEAL PARA.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/ 70m2, 2 ambientes. RS 300,00
686 � SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER - CENTRO c/ 65m2, c/ '

cozinha, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao laJo WisJom) c/ 123,88m2. RS
700,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao 'Iodo Jesp. Zanluca) com m , 1 bwc. RS

.

270,00
806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO· c/363m2, terreno c/530m2, c/ ligação
trifásico. RS 700,00
902 - TERRENO - CENTRO (ao Iodo Divillex) c/800m2. RS 500,00
903 - TERRENO - CENTRO (ao Iodo WisJom) c/500m2. RS 300,00

VENDAS:

3058 - CENTRO - APARTAMENTO - ED. MAGUllÚ - cl
2 quartos - órea útíl: 64,2968m2. RS 45.000,00

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

garagem. RS 49.000,00

1191 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/ 240m2· c/ suíte, 2 quartos,sala c/ sacada,
garagem e sala comercial no térreo. RS 120.000,00 . Aceita outro imóvel.
1192 - CASA ALV. (próx. Supermercado Karsmierski) ·ILHA DA FIGUEIRA· c/ 120,OOm2 (
em construção) em terreno de 304,OOm2 ( 16 X 19) . suíte, 2 quartos, garagem p/2 carros.

RS 88.000,00
1216 - CASA DE AL V. - CENTRO - c/ 224 m2, terreno de 560 m2, 3 qtos., 2 bwc's,
garagem p/ 2 carros. RS 210.000,00 - Aceita apto. em Joinvillej Jaraguá /Camboriú.
2009 - TERRENO - CENTRO - EXCELENTE LOlALlZACAO - c/ 918,62m2 - (31 x

26,20 x 32,60 x 33,00) c/ casa alv. 140,OOm + 1 de madeira. Aceita troca por 3

apartamentos. ,

2072 - TERRENO - BLUMENGARTEN II c/ 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 28.000,00 . Aceita 40% entrada + 12 parcelas
2092 - BAEPENDI - TERRENO c/420m2 (12 x 35). RS 40.000,00 - Aceita pequeno
parcelamento. _

2100 - RIO CERRO 1- RODOVIA WOLFGANG WEEGE - TERRENO c/l0.000m2
(50 x 200)
2113 - TERRENO - 8ARRA DO RIO CERRO c/ 350m2 (15 x 23,33). RS ].7.000,00
2116 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO c/ 610m2 (28 x 22). RS 38.000,00

.

2197 -ILHA DA FIGUEIRA (próx. Superm. Kasmierslci) - TERRENO· c/304m2
(16 x 19). RS 20.500,00

.

2443 - SÃO LUís (ptóx. BelrArt) - TERRENO· c/377m2 (14,50 x 26,00). RS
22.500,00
2460 - TERRENO - GARI8ALDI .c/ 6322,50m2. RS 65.000,00 .

4201 - GARIBALDI - CHÁCARA (terreno rural) - c/ 294.800,00 m2, com água. RS
85.000 00 - Aceita carro, casa na negociação.
3011'- CENTRO (ED. JARAGUÁ) - APARTAMENTO c/ 2 quartos. RS 65.000,00
3031 - CENTRO - APARTAMENTO/ EJ.lsabella c/ suíte, 2 quartos, cozinha(mobiliada),
despensa e garagem. RS 88.000,00 - Aceita troca por opio. até 50.000,00:
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl· c/ 140m2, c/ 3 quartos, dep.
empregada. RS 49.000,00
3059 - CENTRO - APARTAMENTO / Res.·Maguilú - c/ 87,35m2 - 2 qtos, garagem.
RS 48.000,00 _

3353 - APARTAMENTO - VILA NOVA (JDIM MERCEDES) - 2 quartos. RS 44.000,00
3354 - VILA NOVA - APARTAMENTOIJarJim Jas MerceJes· 2 qtos. Entrada RS
26.000,00 + 85 X 0.4789 Cubs.
4009 - CENTRO - SALA COML TÉRREA - (calraJão) - c/122,96 m2 de área total. RS
60.000,00.

601 - CASA MISTA - ILHA DA FIGUEIRA (Água Claras) - c/3 qtos. RS 400,00
602 - CASA DE AL V. 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. Unerj) - c/3 quartos, churrasqueira,
garagem p/ 2 carros. RS 500,00
60S - CASA ANTIGA ALV. - CENTRO (próx. Brega 8; Chique) c/ estacionamento nos

fundos· ALUGA PARA FINS COMERCIAIS. RS 600,00
606 - CASA DE ALV. + QUITINETE (mesmo terreno) - VILA NOVA (próx. Gatos
8; Atas) . RS 450,00
607 - CASA DE AL V. - JOÃO PESSOA - c/ 2 quartos. RS 230,00
609 - SOBRADO DE ALV. - VILA LENZI c/ 4 quartos, churrasqueira, grande sacada, RS
580,00
610 - EXCELENTE CASA DE ALV. Cf 700m2 CENTRAL (mobiliada).
611 - CASA DE MADEIRA - JOÃO PESSOA (perto Ja ponte Je SchroeJerJ - c/ 2
quartos. RS 220,00
613 - CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA COMERCIALMENTE) c/
sala em 2 ambienies c/ lavabo, 3 quartos, 2 bwc's, dep. empregada. RS 800,00

.

614 - CASA DE ALV. PARA FINS COMERCIAIS - EM FRENTE HOSPITAL

JARAGUÁ c/ 288rTJ2 em terreno c/2765,75m2. RS 1500,00
627 - APTOS C/2 QTOS - CENTRO {início calcaJão} c/ 2 quartos, sala/cozinha/
lavanderia conjugadas, bwc. RS 300,00
628 - APTO (tipo quitinete) - RES. EGER - CENTRO (próx. Angeloni) c/ 1 quarto, '

sala e cozinha conjugadas, bwc, lavanderia, não tem garagem. RS 210,00 + condomínio
629 - APTO· CENTRO (próx. Marcatto) c/ 3 quartos, churrasqueira, garagem p/2
carros. RS 825,00
631 - APTO· CHICO DE PAULA c/ 3 quarios. RS 200,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construrão Sta. Luzia) c/ 2 qtos = RS
180,00 ** c/ 3 qtos = RS 280,00 ** c/ 1 qto = RS 160,00
633 - APTO (bem simples) - ESTRADA NOVA c/ 1 Cômodo + bwc. RS 120,00
634 - APTO NOVO - CENTRO - R: João Picolli, c/ 1 quarto. RS 330;00.
635 - QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir de RS 225,00 +

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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.), cf área total 203 m2, em
terreno de 533 m2. Rua Goiás

(Vila Lenzi). Preço: R$ 78.000,00

Vende:
Casa mista c/área

106 m2, em terreno

de 50(J m2.

(Vila Nova).

Preço: R$ 55.000,00

Aluga:Apartamento contendo 2 dorm.,
sala, coz; lavand., bwc e garagem. R
Cel. Procópio Gomes (Centro) Resi
aguillú. Aluguel: R$ 300,00

Vende: Casa em alvenaria

(3 dorm), cf área 122 m2, em
terreno de 455 m2. Czerniewicz:

Preço: R$ 65.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
ciárea 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 207m2, em terreno

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

Vende: Casamista (3 dorm.), cf
área 115 m2, em terreno de 495 m2.

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

Aluga: Apartamento contendo 2

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

garagem. Rua' João Planincheck

guá Esquerdo)Aluguel: R$ 330,00

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

Richardt Piske, 587 (Czemiewicz}
Preço: R$ 62.000,00 _

VENDE: Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2

dormitórios, com área de 245,nt'.
Rua Thomaz F. âe Góes - Vila Lenzi

Preço: R$ 135.000,00

Terrenos c/ área 375 m2 (Próx. Malwee)'. Entrada + saldo em 24 vezes.

Terreno c/ área 420 m2 (15 x 28). Vila Rau (Próx. Posto Cidade). Preço: R$
23.000fOO
Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área de 45 m2f em terreno de 1.750 m2.

Estrada Rio Molha. Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto). (
Casa em alvenaria (2 dorrn.), c/ área de 70 mz, em terreno de 589 m2. Rua

Bertha Weege (Barra). Preço: R$ 40.000fOO
Casa de madeira (4 dorm.), c/ área 110 m2f em terreno de 708 m2. Rua

José Theodoro Ribeiro (Ilha da Figueira). Preço: R$ 106.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 8925 1-590 • Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveisnetuno.com.br/.imoveis-sc.com.br

Fone:',-
311 ..2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mude seu conceito de viver
brf

(jarden� j/o
RESIDEN

3 Dorms�
�e'�R:J. �th

Localizaçãa Tédio: Rua Leopoldó lvfalmke,
Perto do Clube Beim Rio.

70 meses para pagar
RS 1_5.000,OO entrada

saldo d ire to c/ a Cons tru tora

Lazer: .l�rédio:
Plantão de Vendas: 24h. Inclusive

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,

Salãode festas cfchurrasq. 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.

RMiueáuü Deodoro da Fonseca, 972
Royal BargCeuter - lllmgmí do S1l1- se

CONSTRU_L '.

"Inovando Conceitos de Vida"

INFORMAÇOES: 370-9547
........................_��_ .. --_._---

FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO
•

convls.

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
REF2383 - SAO LUIS - R: FRANCISCO HRUSCKA,

REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS 614 _ SOBRADO ALV 320 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH.
GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.000,00 TERRENO 900 M2. RS 90.000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
, VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, REF2414-BAEPENDI-R: FRllZ BARTE� 800-S0BRADO

1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2. ALV 287 M2. 1 SUíTE CjClOSET, 2 DORM, SACADA, 2
RS 140.000,00 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS 180.000,00

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

Aluguel
REF 9016 - JGuÁ ESQUERDO - R:

UOÃO 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 2268 - CENTRO -R: DOMI�GOS 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 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1482-CASAAlVI39M2,1 SUÍTE, 2 DORM, BANHSOCIA�
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73;000,00

REF 2408 - JGuÁ ESQUERDO - R: LUIS '

CHIODINI, 36-CASAALV, 3'DORM, BANH, GARAGEM REF3001 - VILA RAU-LTO ESIO ENKE- TERRENO REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
2 CARROS. TERRENO 450 M2. RS 88.000,00 326 M2, RS 19.000,00 WEEGE - TERRENO 1100m2. RS 50.000,00

REF 2410 - JGUÁ ESQUERDO - R: ERANCISCO 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 2366 - VILA NOVA - R: ANDRE CORSINO DE

I'
-, ' REF 2356 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA.

MAGALHAO, 40 - SOBRADO ALV 350 M2, 1 SUITE
WEEGE; TERRENO 20 X 30 = 600 M2, 800 METROS, Cj HIDRa, 2 DORM, 2 BANH, GARAGEM 2 CARROS.
APÓS MALWEE. RS 40.000,00TERRENO 495 M2. RS 270.000,00

REF 2398 - SÃO LUIS

R: JOSÉ NARLOCH, 1067 - SOBRADO ALV, 550 M2,
PISO INFERIOR UMA RESIDENCIA Cj 1 SuíTE, 2
DORM., BANH, DEMAIS OH; E UMA SALA
COMERCIAL COM 152 M2. PISO SUP. 2 SUíTES, 2
DORM, BIBUOTECA, GARAGEM E DEMAIS DEP. RS
260.000,00

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

REF 2295 - VILA RAU

R: PREF. JOSE BAUER - CASA ,160 M2,
1 SUíTE, 2 DORM, GARAGEM 2 CARROS.

RS 98.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Laoni

. "

SAIA DO ALUGUEL!

Adquira seu lote com segurança!

GOMES
�� ELETROMÓVEIS.

A

Agosto é es
deAninersárioí
São super descontos e prazos
SURPER FACILITADOS!
Cozinhas e dormitórios
planejados em 1O vezes sem entrada.

Aproveite o mês de agosto e decore
seu quarto, sua cozinha sua sala....... .

I ,

CRCCI • "ISS,).,)

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

275-0606
A Leoni Imóveis está vendendo lotes
neste excelente residencial.

Localizado no bairro Amizade; com
toda infra-estrutura "e devidamente

aprovado pela PM]S.

Entrada + saldo em 60 meses, direto
"com a imobiliária.

Consulte-nos. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J

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

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

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

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

R$70.000,OO entrada + SD

;;fki%11ú0$S
Ret. 5340 - Amizade - Casa
200,00m2 - 03 dorm -,02 bwc - Terreno
c/ 608,00m2 (16 x 38) - R$125.000,OO

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

dorm - 02 bwc - de. empregada -

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

R$145.000,OO

Ret. 5324 - Água Verde l Casa alv.
cl 78,00m2 - 03 dorm - bwc -

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

R$66.000,OO

·Ret. 5320 - Schroeder - Casa atv. cl
90,00m2 - terreno cl 4S0,00m2

(18 x 25) - R$35.000,OO

,

Ret. 5342 - Amizade - Lot. Versalhes
II - Casa alv. cl 105,00m2 - 03 dorm
- 02 bwc - Terreno cl 300,00m2 (15
x 20) -, R$85.000,OO

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

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

Ret. 4342 - Amizade - Ed. Res.
Amizade - apto cf 03 dorm - bwc -

R$49.000,OO ou R$30.000,OO
'

entrada + SD R$19.000,OO - parcela
R$291,OO ao mês

Ret. 5152 - Vila Rau - Lot. RenasCença
- Casa alv. esquina nova cl

163,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

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

5180-JARAGUÁESOUERDOc
Sobrado cl 346,00m2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwc -

Terreno cl 826.,00m2 -

R$340.000,OO

Ret. 7020 - Jaraguá Esquerdo - Galpão
'cl 100,00m2 - bwc - escritório - cl
opção pI construir no 2° piso - Terreno

cl 448,00m2 (14 x 32) - R$55.000,OO

TERRENOS
2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,OO
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 37ê,75m2 - R$28.000,OO
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,00m2 - R$36.000,OO
2527 - Champagnat - cf 672,00m2 - R$58.000,OO
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - cf318,50m2 - R$21.000,OO
2503 - Barra - Lot. Miranda - c1350,00m2 - R$12.500,OO
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica - c/ 360,00m2 - R$20.000,OO
2519 - Barra - cf 767,00m2 - R$36.000,OO
2447 - Rio Molha - cf 103.749,OOm2 - R$70.000,OO
2362 - Nereu - BR 280 -c, cf 400.000,00m2 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,OO
2502 - Centro cf 512,10m2 - R$65.000,OO
2505 - Centro - ct 637,50m2 -t R$135.000,OO
2530 - Centro - cf 1.778,00m2 - R$48.000,OO
2500 - Czerniewicz - cf 406,00m2 -, R$26.000,OO
2517 - Czerniewicz - cf 557,80m2 - R$30.00a,oo
2525 - Estrada Nova '- cf 565,16m2 (coml- esq)- R$29.000,OO
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,OO
2534 - Jardim São Luís - cf 325,00m2 - R$23.000,OO (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova, - cl 336,76m2 ,- R$12.000,OO
2533 - Lot. Miranda - cf 325,00m2 - R$13.800,OO
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,00m2 - R$140.000,OO
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,00m2 - R$160.0'00,OO
2535 - t.ot. Renascença - cf 581,00m2 - R$32.000,OO

,

2539 - Lot. Bluemngarten II - esq. cf 461,85m2 - R$ 25.500,00
2538,- t.ot, Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00
2540 - Centro - c/ 833m2 - comi (próx. Kolhbach) - R$ 98.000,00
2541 - Jaíclgl!á Esq. - LDt Campo Sampiero - c/ 427,50m2 - R$26.000,OO
2542 - cf 320,63m2 - R$25.000,OO

Ret. 5332 - Vila Rau - Casa alv. cl
91,00m2 - 02 dorm - bwc - Terreno
cl 338,00m2 (13 x 26) - R$�2.000,OO

Ret. 5326 - Amizade - Lot.

Versalhes - Casa alv. cl 169,00m2
- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

Terreno cl 480,00m2 (16 x 30) -

R$127.000,OO

... .:...

Ret. 7021 - Jaraguá Esquerda - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cl
1. 700,00m2 + casa alv. cl 200,OOm2
- Terreno cl aproximadamente
8.272,00m2 - R$1.200.000,OO

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

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

COO 446 - CAMPO SAN PlERO - RESIDENClA EM
.

ALTO PADRÃO 364,00M2 - 1 suíte, 2 quartos, sala em dois
ambientes, cozinha, lavanderia, área de festas, adega, banheiro,
lavabo, piscina, 2 vagas de garagem - ValorRS 230.000,00

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

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

em alvenoria com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
bonheiro e garagem, galpão, 21agoas com peíxes, cachoeíra, pontes,
ruos internas, trilhas, pomar, documentos em ordem - medindo
15.000,00m2 - com asfalto até a entrada - Valor RS
210.000,00

COO 436 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria com

3 quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
. RS 50.000,00

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suíte
com closet e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheíros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garogem - ValorRS 120.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte, 3
quartos, 2 salas, copa, cozinho mobiliada, lavanderia, 2 banheíros, 2 vagas
de goragem, piscina, área de festas com churrasqueíra e sacada, dispensa,
dep. de empregada - Valor 'RS 140.000,00

COO 063 - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA em alvenaría com 1

suíte, 2 quartes, 2 salas, copa/cozinha, lavandería, 2 banheiros, terraço,
garagem, sola comercial- Valor RS 100.000,00

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

dois ambientes com sacada, cozinha, lovandería, banheiro, garagem -' COO 468 -:- MOLHA - RESIDENCIA em alvenaria - 2 quortos, sola,
Valor RS 55.000,00

.

cozinha, lavandería, banheiro, garagem..., Valor RS 28.000,00

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

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

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

V6/or RS 68.000,00 ..

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

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

COO 394 - VILA NOVA - 2 RESIDENCIAS em alvenaria medindo
175,00m2 + 50,00m2 e 1 residência em madeira medindo 1l0,00m2
- Valor RS 200.000,00

.

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RÉSIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, sola, copa, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira - Valor RS
85.000,00

COO 470 . CZERNIEWICZ - .sOBRADO COMERCIAL E IRESIDENCIAL· sala comercial medindo 1l0,00m2 + aptocom �
3 quartos, 3 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem - �.

;w
ji'i,

COO 473 - CIERNIEWICI - RESIDENCIA em alvenaria, 1

suite, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, dispensa, '

escritório; área de festas, garagem - Valor RS 95.000,00 I:
��

.

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

. Departamento Jurídico Deja Imóveis
,

Dr!!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-1500

.

Compra ,- Vende - Aluga - Administra

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'A fHOgtLtÁRtA CAHPEÃ
--> CASA de MADEIRA COM ÁREA DE 99,00 M2, CONSTITUíDA DE 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM. TERRENO COM 452,00 M2 TODO MURADO.

LOCALIZADO NA RUA MINÁS GERAIS PRÓXIMO' A MARISOL S/A, BAIRRO

CENTRO NORTE EM SCHROEDER.
R$ 22.000,00.Residência em

Alvenaria, nova,
conclu'são em julho.

Loteamento Bellavista,
Bairro Amizade

--> LOTE COM ÁREA DE 211,00 M2, PRONTO PARA CONSTRUIR, LOCALIZADO NO

CENTRO DO BALNEÁRIO DE PiÇARRAS.
R$12:000,00 (TROCA POR LOTE EM JGUÁDO SUL).

--> CASA d e ALVENARIA COM ÁREA DE 91,00 M2, CONTITUíDA DE 02 QUARTOS,
SALA,COZINHA, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM 374,00 M2. LOCALIZADA NA

RUA 692, BAIRRO ESTRADA NOVA.

R$ 26.000,00 (ACEITA-SE AU1'OMÓVEL ATÉ R$ 10.000,00).

--> APARTAMENTO COM ÁREA DE 60,00 M2, CONSTITUíDA DE 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC. LOCALIZADO NO BAIRRO AMIZADE.

R$ 50.000,00 (ACEITA-SE TROCA POR CASA NOS BAIRROS JGUÁ ESQUERDO, AMIZADE,
BARRA).

--> CASA de ALVENARIA COM ÁREA DE 120,00 M2, CONSTITUíDA DE 04 QUARTOS, SALA,
BWC, COZINHA, LAVANDERIA, VARANDA, GARAGEM. TERRENO COM 4.480,00 M2,

CONTENDO DUAS LAGOAS E ÁRVORES FRUTíFERAS. LOCALIZADA NA RUA EMíLIO. MUNDT,
PRÓXIMO AO SALÃO BRACINHO, EM SCHROEDER.

R$ 95.000,00.

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
.Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala íntima; ,

• 1 Suíte Simples;
.1 Suíte cf Closet;
• 1 Suíte Master c/ Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
.

Massa corrida)

Projetos / Execução /
Administração, .

e Gerenciamento da obra

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

Rua João Planinscheck, 302 Bairro Nova Brasília,
Jaraguá do Sul SIC

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Diener, sobreloja· Jaraguá do Sul

�""� DO RIO CERRO - R. Oscar Schneider, c/ 480,60m' '-'�""''''�:.000,00 '�l
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot. Primavera, c/ 469.35m'· R$ 12.000,00 I
1036· ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, lerreno c/ 21.331 ,16m' R$ 100.000,00 I'1040· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m' R$ 16.000,00
1041· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Felix Richert, 406,OOm' R$ 16.000,00 �
1045· NEREU RAMOS· tot, Zanguelini, área de 391,00m'. R$ 13.000,00 I
1046· NEREU RAMOS· Lot. languelini, área de 321 ,00m'. R$ 11.000,00 ,1048 • NOVA BRASILlA • Rua José Emmendoerfer, terreno c/ 484,50m'. R$ 38.000,00 e

'�D.:II1J I
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/150m' ·Ierreno de 450m' (em consl .. ) I
aceila nego c/ sala comI. no centro da cidade valor a combinar

I'2013 - NOVA BRAStLlA - c/ área de 200m' . terreno c/ 1200m', aceita apto menor valor. R$ 160.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R, João Januário'Ayrosc, 2820 - em alv. Terreno de 450m'· R$ 116.000,00 e

2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, cll55,OOm" R$ 120.000,00 �I'2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, c/ 326m' R$ 120.000,00
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, cl terreno de 2900m' e casa c/ 87,50m' R$ 75.000,00 I2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/ 176m', terreno c/ 450m' R$ 45.000,00 t'
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller· Casa Mista c/ 130,00m' e terreno c/ 364,00m'. R$ :i5.000,00 I
2070 - NEREU RAMOS .; R. Maria M. L. Santana, sobrado c/ 186m' e terreno c/ 350m' R$ 70.000,00 II2071 - NERÉU RAMOS - R. Julio Tissi, c/ 210m' e terreno cl 450m'. Aceito apto menor valor. R$ 90.000,00 !
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Fr.iedel Lafin, c/ 100m' e terreno c/360,72m'. aceito-apto R$ 25.000,00 I
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e contr. Cf 163,OOm' R$ 43.000,00 I208.0 - VILA RAU - R. João Cruz e Souza. Terreno c/ 320m' e contr. CI 100m' R$ 27.000,00 t
2081 - R. Prefeilo Waldemar Grubba - Servidão - terreno c/ 1600m' e casa c/ 98m'. R$ 80.000,00 I'2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno c/ 336m' e casa c/ 170m', aceita neg.. R$ 65:000,00 I2084": CENTRO - R. Uruiõ'lai. Terreno c/ 360m' e constr. C/202,00m'.

.

R$ 200.000,00 t
2086· TIFA MARTINS, R. Fredolina Mártins n' 311, ter. C/720,00m' casa c/ 160.00m' e ed. c/ 5O,OOm' R$ 45.000,00 I

aceita casa em Barra Velha
. ,

I2087 • TIFA SCHUBER • R: Exp. Éwafdo Swartz, 1381, terreno c/ 560,00m' e casa c/ 240,00m'. R$ 80.000,00' i
2092 • TIFA MARTINS· R: Paulo teoní. terreno c/325.00m', casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00 �
2094 • VILA LALAU • terreno c/ 875,00m'-e casa C/123,OOm' R$ 75.000,00 I
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani • Lo!. Zanguelini, Terreno c/ 78,00m' e casa c/ 70,00m'. R$ 35.000,00 �
2097· JGUÁ ESQUERDO -Bua Antonio Macedo, Terreno c/ 360,00m' e casa c/ 135,00m'. R$ 85.000,00 "2099· GUARAMIRIM· R: 28 de Agosto· Centro- Terreno c/ 1.400,00m' e casa C/2'44,00m' R$ 180.000,00
2100· ILHA DA FIGUEIRA· Morro Boa Vista- Terreno c/l015,00m' e casa c/l00,OOm' R$ 22.000,00 t
2101 • CENTRO· R. Guilherme Weege,'ótima localização- imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/700m' e terreno c/ II!570m'. Valor a combinar.
2103· VILA RAU - Rua 366 . Terreno c/ 450m'. Casa de madeira de 6Om'. R$ 15_000,00 li2108· TRÊS RIOS DO SUL· Rua Felix Richert, sobrado comI., c/ 336,00' e terr. c/ 384,OOm'. R$ 80.000,00
2109· SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda ,Lavin - Casa c/ 124,00m' e terr. c/ 360,OOm'. R$ 25.000,00 '"2122· TRÊS 'RIOS DO SUL· casa em alv. C/142,00m' e terr. c/ 10.880,OOm' R$ 300,000,00
2124· ÁGUA VERDE· Rua frederique b. Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/ 175m'. R$110.000,00

(

I' .

2127 • RIO MOLHA· Rua leocádio Cardoso da Silva, casa c/ 92m' e terreno c/ 323,75m'. R$ 48.000,00
2129 • VILA LAL:<\U -casa de alv., c/ 142m' e terreno rl594m', R$ 88.000,00

ti.'2132· JARAGUA ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa c/ 127m' e edicula de 70m'. R$115.000,00
2133 • GUARAMIRIM· Casa c/ 130m' e terreno c/300m'. R$ 60.000,00
2141 • OURO VERDE· Rua João Mass, casa c/ t 10m' e terreno c/ 322m'. R$ 40.000,00
•.!!A.i�1 I

3024 • JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova R$ 26.000,00+ financ.' II3039 • CENTRO· Edificio Barão R$ 65.000,00
3044 • CENTRO· Cristiane Monique R$ 53.000,00 I

_�_��ã�LIA
• Condomínio Leuti>re�ht

,

R$ 60.000,00 I
4003· SANTO ANTONIO· Padaria com equipamentos, construção' de 186m' e terreno com 634,50m'. R$ 65.000,00 I

!

I
I

tin ro I
����'*''%.�

209:1. - CENTRO - R. Erich Mielke, 63,
terreno cf 480m' e casa cf 170m'. R$

1.:1.0.000,00

2:1.26· VILA RAU· Rua Joaquim Nabuco,
casa cf 92m' e terreno cf 300m'. R$

43.000,00

2:1.43 • ÁGUA VERDE· R. Teodoro

Roeder, casa de madeira de 100m' e
terreno com 400m'. R$ 42.000,00

2;137· NEREU RAMOS· rua Maria
Madalena Lopes. Santana, terreno cf

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

2:1.44· BAEPENDI· R. Afonso Bartel,
casa de alvenaria com 243m' e terreno

com 390m'. R$ :1.00.000,00
.

2:1.47· ILHA DA FIGUEIRA· casa de

alvenaria em construção com 113m' e
terreno com 450m' . R$ 38.000,00 (vende

ou troca por outro imóvel) .

2:1.45 - VIEIRAS· R. Guilherme Koeler,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bngetec
Fone/Fax: (047)

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

CRECI934-J

� ÁGUA VERDE
, Vende-se uma casa. RS 42.000,Óo
� AMIZADE'
, Lot. Blurnengarden, cl 364 m'. RS 23.000,00
* Lot. Papp - Casa de 500,OOm' cl terreno de 1.495,OOm'. RS 360.000,00
, Terreno cl 7.2011,00 m' frente pi o asfalto. RS 90.000,00
� BA,RRA
, 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., c/191,56m' e terreno cl 1.050m'. Semi-acabada.
RS :1.50.000;00

,

, Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - cl 1 suíte + 1 qto. - RS 6:1. .000,00
, Apto. Ed, Lemprecht - Rua José Emmendoerfer, cl 2 qtos e demais dep,

- RS 55.000,00
* Apto Ed, Schiochet, 2· andar. RS 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, cl 2 suítes, 2 qtos e demais

. dep .. RS 400.000,00
� CHICO DE PAULA
'casa de alv., cl 130m' e terreno cl 454m', Rua Joaquim Francisco de
Paula, 2358 - 4 qtos, sala, copa, coz., Iilv., lbwc, garagem. RS 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021- Terreno Rua Roberto Ziemann (próx. Canarinho) cl 2.548,91, 32x24,80
- RS 250.000,00 •

1022 - 2 casas com terreno de +- 650m' - RS 90.000,00
, Casa em alvenaria, cl suíte, 2 qtos e demais dep. RS :1.:1.0.000,00
� GARIBALDI
, Sítio, local Ribeirão cacuca, Rua Vitor Schaldarn, área de terreno cl
85.800m', cl 2 'cases de madeira. R$ 65.000,00. Aceita-se carro até
10.000,00. Próx. ao Marcado Furlan
� GUARAMIRIM
, VILA PROGRESSO - Casa cl 144m' e terreno cl 375m' - Rua Exp. Manoel F.
Corre a, 11.
, CENTRO - Terreno local nobre cl 460,OOm'. RS 22.000,00
, CENl'RO - Casaem excelente estado cl 270,OOm'. RS :1.':1.0.000,00
, CENTRO - Casa cl 170,OOm', terreno cl 460,OOm'. RS :1.00.000,00
, AVAí - Terreno cl 360,OOm' e casa cl 133,OOm'. RS 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
:1.006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx. Posto Pérola, área cl 435m' e
construção com 104m', 3 qtos, sala, bwc, lav. RS 70.000,00
:1.:1.00 - Casa em alv., cl área de 160m', terreno cl 450m', cl divisão interna, 3

. qtos, sala, copa, COZ., área de festas cl chur, e gar, Rua Pe. Donato, 318 - Ilha
da Rgueira. RS 65.000,00
* Terreno c/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 212m', contendo 3 qtos, 2 salas, 1 coz./lav., 2 bwc,
área festa, garagem pi 2 carros. R$ 75.000,00
� JARAGUÁ ESQUERDO
, Apto, rua Bahia, próx, Madri. R$ 58.000,00
� JOÃO PESSOA I

Área com 2.000m', frente para a rua principal, em 40m. RS 25.000,00, em
condições a combinar
� SCHROEDER I
, Casa alvenaria, 196m', cl 3 qtos, copa, coz., sala, 2 bwc, garagem pI 3
carros, churrasq., murada. R$ 30.000,00
�TERRENOS
'Em frente Cond. Azaléia, cl 800m'. RS 28.000,00
'Dentro do' cone. Azaléia. RS 32.000,00
'R: Arduino Pradl, cl 450m'. RS 27.000,00
'Próx. Prefeitura, cl 417m'. RS 37.000,00
'R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, cl 480m'. RS 36.000,00
'Em frente Éstádlo João Marcatto - Jguá Esquerdo, cl 297m'. RS :1.9.500,00
'R: Adolorata Davi Pradl, cl 450m'. RS 28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE

'casa, bairro Santo Antonio. RS 23.000,00
'casa alvenaria. RS :1.8.000,00

.

� 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 57.500m'. RS 75.000,00
� VILA LALAU
, Càsa em alv. cl 172.00m' e terreno de 675.00m'. RS 85.000,00' .

� VILALENZI
, APARTAMENTO 4. andar- Mobiliado - Ed. Aoresta cl 2.qtos e demais dep. RS
46.000,00
'TERRENO com uma área de442,28m', na rua Epídio Martins. RS :1.8.000,00
� 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 AGUEIRA -

SALAS TÉRREAS DE ESQUINAC/ APROX. 300M2

(ATUALMENTE DIVIDIDO EM 2 SALAS). PAVIMENTO
SUPERIOR COM 2 APTOS, COM 3 QUARTOS, 2BWC,
CHURRASQUEIRA, GRANDE SACADA. ÁREA CONSTRUíDA
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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Imobiliária Jardim Jaraguá _Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br \
..
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Centro: ótima tosa em alv. cl área
total de 505,00m2, 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.

Apartamento
3 dormitórios (uma suíte)
copa e cozinha
sala p/ 2 ambientes
sacada c/ churrasqueira
piso de ceramica de la linha em todo
apartamento
soleiras de granito nas portas de
entrada, cozinha/salas
janelas de alumínio anodizado cor

champagne

pingad lonas janelas
revestimento acrílico (qraflnadó)
na sacada
sala de estar e hall de 'entrada
com forro em gesso rebaixado
Nicho p/ condicinador de ar na
suíte e no dormitório 2
Vistas e rodapés de madeira 7mm
em meia-esquadria
2 vagas de garagem

OPORTUNIDADES: -WaLa/au: {próx Matisol}-casamista
c/área 80,OOrri, terreno 430,OOrri
- R$ 58. 000,00.CASAS:

-Wa Rau: (próx. Posto Cidade)
c/ área 110,OOm2, terreno

esquina SOO,OOm2 - R$
67.000,00.
-Vila Rau: (oróx. UNERJ)-duas
casas em alv. c/área 70,OOrrie
45,00rrl, terreno 65,0,00rri - R$
70.000,00.
-.Wa Rau: {próx UNERJJ-c/área
200,OOrri, terreno SOO,OOrri
R$ 85.000,00.
-wiJ Rau: {próx UNERJJ-c/área
lSo,OOrri, terreno SOo,OOrri -

R$ 95.000,00.
-Ilha Figueira: (oróxWEGIlJ-C/
área lS0,OOrri, terreno esquina,
SOO,OOrri - R$ 65.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx,
Bomoani):Nova c/área 85,00rri,
terreno 380,OOm2 - R$
65.000,00.
-JguáEsquerdo: (oróx Urbano)
Nova c/área 100,00rri, terreno
380,00rri - R$ 65.000,00.
-Amizade: (próx. Salão

Amizade)-alv.c/área 1BO,OOrri,
terreno 6S0,OOm2 - R$
40.000,00.
-GiardineLenzi: (pJóx Colegio)
c/ área lS0,OOm2, terreno

380,00rri - R$ 75.000,00.

APARTAMENTQS:
-centro: (Ed.Gardênia) c/ área
110000rri, 02dorm., 02 sacadas - R$
45.000,00,
-centro: (Ed.Maguilu) c/ área
75,00rri, 02 dorm; todo em piso
cerâmico - R$ 48. 000,00.
-Centro: (EcI.CristianeMonique) c/
área 14D,00rri, 02donn. c/02 vagas
garagem - R$53.000,00.
-Centro: (Ed.lsabela) c/ área
130,00rri, suíte' + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 78. 000,00,
-Centro; (Ed.SchiochetJ c/ área
lS5,OOrri, suíte + 02dorm., çozinha
mobiliada - R$ 85.000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) e/-eree
130,OOrri, suíte + 02 dorm. sala c/
sacada-R$S3,000,OO,

•

-centro: (Ed.Mara;ó) c/ área
135,00rrl, suíte + 02dorm. cozinha
mobiliada - R$ 65. 000,00.
-Centro: (Ed.KleJn) c/ área

130,OOrri, suíte + 02 dorm, apto
novo - R$ 100.000,00.
-Centro: (EcI. Talismã) c/ área
14o,OOrri, suíte c/ banheira + 02

dorm., 02sacadas-R$130.000,00.
-Centro: (Ecl.Don Lorenzo) c/área
130,OOrri, suíte + 02dorm., cozinha

mobiliada - R$ 107.000,00.
-Centro: (Ecl.Riviera) c/ área
lS0,OOrri, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$l05.000,00.
-centro: (Ed.Carva/ho) c/ área
140,OOrri, suíte + 02 dorm.,

. cozinhamobiliada - R$ 95.000,00.
-centro: (Ed.Imoeria/) c/ área
267,00rri, suíte c/ banheira, 02

vagasgaragem - R$ 170.000,00.
-Centro: (Ecl.Florença) c/ área
lS0,OOM, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$130.000,00.
-VilaNova: (Ecl.PortoBelo) q'área
200,OOM, suíte+02 dorm; 04

vagasgaragem -R$145.000,OO.
-Vila Lalau: (Ecl.Giovana)c/área
130,OOrri, suíte + 02 dorm; 04
sacadas - R$ 65. 000,00.
-Baependi: (Ecl.Barte/) c/ área
106,00rri, suíte + 02 dorm; novo
- R$ 58. 000,00.

tERRENOS:
-Vila Nova: (Próx FORUM) C/área
sisoo» (llx41) - R$30.000,00.'
-WaNova: (próx IgrejaRainhaPaz)
c/ área 392,OOrri (14x28) - R$
43.000,00.
-Centro: (Próx. Koh/bach) c/área
900,00rrl-R$30.000,00 (neg.).
-Baependi; tereno com. R:Bemado
Dorbusch c/área 1.798,00rri (30,50
frente)-R$180.000,OO.

Vila Nova (prõx. ao FORUM)
bonita casa em construção cl áre
21 O,OOm2 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, tozinha, bwc-social

área serviço, garagem p/ 02 carro

- terreno 400,OOm2 - Valor: R
115.000,00 a concluir ou pronta co

piscina RS 180.000,00 - (aceit
imóvel até RS 70.000,00 n

negociação)

Ilha da Figueira: (próx. WfG 11)
ótimo sobrado (semi-novo) c/ área

320,OOm2.., suíle 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/
364,00ín2 - Valor: RS 164.000,00

ou para locação RS 1.200,00
(negociáveis) .

(entro - ótima casa em uma�rolizoção privilegiada prôx. Duas
Rodaslndustrial·com ároode 300,OOm', suíte + 05 dorm., 03
50105,04 banheiras, cozinha com armórias, área serviço, dep.
empregada, garagem pi02 rorros, área de festa c/dlUrrásqueira
- terreno 700,00m' - valor a combinar - aceita imóveis em

8arianópalis.

Baepentli -ótima casa em alv. c/ área 91,00m'-suíte + 02

derm, sala, cozinha, banheiro, área serviço, terreno c/ 580,00m'
+ área de festa de 70,OOm'(com churrasqueira, banheiro, dep,
empregada), uma líonita piscina - Vaiar: RS 160.000,00.
Obs: acetta apartamento na centro até RS 100.000,00 na negociação.

Amizade lorÓx. SalãoAmizodel-rosa em alv. c/órea 160,00m'
- 03 dorln., sala, cozinha, 02 banheiros, área serviço, garagem
-terreno 680,OOni'- Valor: RS 40.000,00 (aceita entrada 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 c/churrasqueira, área serviço, garagem pi 02 carros

- valor a combinar.

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

Vila Nova: Bonito sobrado - cl suite cl banheira e sacada + 02 dorm., 02
salas, cozinha, bwc�social, lavabo, lavanderia, garagem pi 02 carros - RS
800,00.

Ilha Figueira: Bonita casa - cl suite + 02 dorm., 02 salas, cozinha mobiliada,
bwc-social, lavabo, lavanderia, dep. empregada, garagem pi 02 carros - RS
1.200,00.

'

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

Centro: Ed. Cipriani - 03 dorm, sala cl sacada, cozinha, 02 banheiros,
dep. empregada, lavanderia, garagem - RS 320,00 (ao lado Hotel
Etalan);"

.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS
DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.
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FIAT PalioED,2p .97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cf partida, 22 dono

UnoSX 97 Branco R$ 8.900,00 .

EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v Gol, 4p, cf opc. ' 99 cinza

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 Vectra 98 branco compl., GL, 2.0, GNV Golf, 4p, a.c., D.h. !?5 azul
Uno Elelronico 4p 93 Verde mel R$ 6.900,00 UnoSX,l.0 97 chárnpagne 4p, ve, te.It, dt, aq
Elba 88 Praia R$ 3.200,00 Kadett 97 cinza cf opc. Logus, 2p, cornp. 94 prata

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 Ranger 97 prata compl, Gol, 2p, comp. 97 bordo
Passai, éompl.+Aul.. 95 Cinza R$17.800,OO Pampa Ll.8 96 branca cf capota de fibra
Gol 94 Prelo R$ 7.200,00 Gol, 2p, básico 96. bordo

SanlanaGLS 88 Azul R$ 6.500,00
BlazerDLX 96 . verdemet. completa '.

GolGTS 86 Azul R$ 4.500,00 Toyota Corolla 95 grafite compl. Uno, 4p, compl. 96 bordo

GM 98 Branco R$10.500,OO Vectra·GLS 94 verde compl. Uno, 4p, compl. 93 preto
97 Verde R$ 9.800,00 Omega GLS, 2.0 93 preto completo

Kadett, 2p, com opc. 95 branco
95 Branco R$ 9.800,00 Apolo 91 cinza 1.8, gasolina
95

, Branco R$ 9.300,00 Uno Mille 91 branco 1.0 Escor, 2p, motor 1.0 95 bordo
88 .Prata R$ 3.600,00 Uno 89 preto 1.6R Monza, 2p, SLE' 89 verdeR$ 7,800,00 XL250 83 branco

FORD Verde R$ 4.000,00
Strada 200 95 amarela GoIGL,2p 86 . branco. IRENAULT Bordô R$16.500,OO

Praia mel R$ 17.000,00 CorsaWind 99 branco 2p Del Rey 2p. GL branco I

,,�B R$,13.000,00 CorsaGL1.4 95 bordô Fusca 83 branco (�"arâ""úi;:loif'Súl',j UnoCSL1.6 93 prata v.e., Trava, alarme

F__
:·'1Votorantim I Finanças

Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G R$ 16,800,00
Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00.1,
Corsa 4p, 1.6, ac .. d.h 01 'branco G R$ 16,800,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Slazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
Palio EL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00
Resta 97 cinia G R$ 9.700,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00
GolMI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G· R$ 12.900,00
Gol! GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L • Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00
Escort L verde G R$ 4.900,00
Moto CS 450DX cinza G R$ 3.500,00
Gol GL 1.6 branco A R$ 4.500,00

amarelo R$ 45.000,00

m;IEil:ln"a'n>ili::am�,

.

.�.'.

$JJJEJ:9.J!! 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZÁ 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

ESCORT GL Cf AR+DH CINZA 1998

PALIO EX AZUL 1998

ESCORT GL4P VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997

CORSA SUPER 4P. ROXO 1996

ESCORT HOBBY PRATA 1996

GOL 1.0 I PLUS + RODAS PRATA 1995

GOLF GL COMpL.-(-AR) AZUl- 1995

ASTRA GLS CINZA 1995

GOL CLI 1.6 AZUL 1995

OMEGA GLS VERDE 1993

KADETT CINZA 1989

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 cf a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G

uno ELX, 2p Bordo 95 G
Uno ELX, 4p Vermelho 95 G

Uno 1.5 Bege 88 A

FORD
Fiesta 1.0 Prata 98 G
Escort L Dourado 84 G

Gtj'�Vi!'i����i!q':���IÍ�M��,çij'ili!\�'ª,g,i*��I�ijg{K1Êf�'lfu!�ÂMllij�!:!Íi:$ijijli,li

Seja parceiro
da BV Financeira

e façaétimos
, .

neqecrcs
neste espaço!

Ka 1.0
Escórt 1,8, 16v, 4p, compl. - ar

Escort 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort 1,8L

. Escort GL 1,6, a.q.
EscortGl.l Lô, a.q, desemb,
F·l000, diesel, motor MWM, v.e .

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Palio EX, i.o, 2p, I.t., d.t., v.e.
Palio EL 1.5 4p·compl.
Uno Mille
Uno Mille, limp. desemb.,

vw

99
97 branco
93 vermelho
91 azul

99 branco
94 azul met.
94 azul
85 prata
92 bordo

99 branco
98
97- verde met.
97 verde rnet,
00 cinza

\
95 branco
93
92 vermelho
91 verde meto

00 branco
98 chumbo
88 azul meto
93 bordô -

93 cinza
95 cinza
95 prata
91 vermelho

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
t.ogus
GoT S, 1,6, álcool
Apollol,8

GM
Corsa Sedan, 1,0, a.q., d.t., v.e., t.e.
5-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
.Vectra GLS, 2.0, compl. _

Vectra GLS 2.2, compl., ar digital
0-20, compl.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desernb., Pers.

FORD

Dakota pick-up 6cil. gas. 99 preto meto

Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho,
Corsa MpFI 1.6 gas, 97 branco
Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 . preto meto

, Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo meto

Omega GL 2.0 94 pratamet
Vectra GLS 2.0 94 bordo meto

Escprt hobby, gas, 94 bordô

Kadett SL 1.8 93 prata rnet.

Escort GL, gas. 91 azul
Gol C� 91 prata
Gol CL, .1.6, gasolina 89 branco

Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege

SPORT CAR ...

FONE/FAX: 370-3021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

Seja parceiro
da 'BV Financeira
e faça átimos

I'
, .

negocias
neste espaço!

II

tl)jtl!enc'
AUTOJ'Vl'OVEIS

311-0802 311-8281

I
I

�

Audi A3 1.8T Top/couro Branco 2001

R$13.500,00
Cli��edan Top de Linha Vermelho 2001

Ranger diesel4x4 reduzida, longa; 98 R$ 28.000,00
GolMI 97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 completo Cinza 2001
CorsaSedan, 1.6 .97 R$12.500,00

.

,

GolCL 96 R$ 8.000,00 \ Parati 1.6 AR + DH(alcool) Branco ,2000
Gol 93 R$ 7.200,00 Goll.0 4P DH + AR Vermelho 2000
Gol 92 R$ 6.400,00
F·l000 91 R$ 26.000,00 Palio Weekend Top de linha Prata 2002
Escor! 88 R$ 4.500,00

2001I Siena ELX Top de Linha BrancoUno 85 R$ 3.700,00
Goll.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Celta 2p pacote mais Branco 2003
Corcell12p 80 R$ 2.000,00
Fusca 76 R$ 2.200,00 S-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001

Corcel I 72 R$ 2.200,00
Corsa sedan Milenium Prata 2001

C-lO, diesel, relíquia 70 R$ 9.500,00
Gol, prata mel. 89 R$ 5.500,00 Uno Fire Bordo 2002

,.Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

FI__
."Voforantim I finanças

Clio RT Sedan Prata 2001 R$ 24.500,00
Palio EX Preto 2001 R$ 16.800,00
Corsa Wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Scenic RT Azul 2000 R$ 26.500,00
Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Siena 1.0, 6 marchas Cinza 1999 R$ 13.600,00
Marea'ELX Cinza 1999 R$ 21.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R� 12.500,00

. Gol CL Prata 1990 R$ 6.0ÓO,OO
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 .R$ 8.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00
Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00
Escort L 1.6 Vermelho 1992 R$ 6.500,00
Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6 ..800,00
Escort L Prata 1991 R$ 5.700,00
Fusca Branco 1984 R$ 3.300.00
Apolo GLS Vermelho 1991

Fone/Fax:

75-7732
Celta 1.0 4portas, '2003 Okm, Branco

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente
Corsa Sedan Super 16V, 2000, Cinza

Opcionais: desembaçador, direção hidráulica·

Cllo RN :1..0, 2001, Azul

Opcionais: ar quente, limpador, desembaçador, travas elétricas,
air bag duplo
Polo Classlc 1.8 MI, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico

Jeep Troller T4 2.8, diesel, 2003, Amarelo Catalão

Opclonals:Capota rígida na cor preta

Corsa Wind 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga leve

Clio RT 1.0 16V, 2002, Bege

Opcionais: ar cond., direção hidr., trio elétrico, faróis de neblina, air bag
.

duplo, rodas de liga leve, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Aberto· a partir das 10hs da manhã
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Mais 'Qualidade
Para o lar e para

1

a 'Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com o .

qualidade em tudo que produz. Colhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes poro velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção poro
parabólicas, Corte e dobro de chapas, Funilaria

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

'ICN.
CALHAS,
QUALIDADE E -EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

� Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370-6448· 275-0448 • Fax: 371-9351

. carro, Tratar: 276-3353. VILA LALAU - vende-se, alv., el
150m2, terreno el 561m2 todo
murado, el laje, 4 qtos, 2 banh.,
gar., lav., churrasq., e demais

dependo Doc. e impostos em dia.
Averbada. Própria p/ finan. junto
à Caixa Econômica ou saque de
FGTS. Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

SÃO LUIS -vende-se, alv., próx.
Caie. R$38.000,OO. Tratar:
370-0446 após 18:30.JOÃO PESSOA - vende-se, alv"1

el 53m2, no condomínio Dna.
Benta. R$12.500,OO +

prestação. Aceito carro no

negócio. Tratar: 376-1701 cl
Airton(hor. coml.),

SÃO PAULO.':' vende-se,' ou
troca-se, alv., c/120m2 pI casa
ou eháe. Em Jaraguá 'do Sul e
reião. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 cl Ademar.

(proprietário) VILA LENZI- vende-se ou troea

se por casa de menor valor.
Tratar: 371-3132.

PENSÃO - aluga-se, quarto e

cal. mobiliado no Rio Molha.
Tratar: 370-7698. (proprietário) VENDE-SE - propriedade cl 2

casas de alv., uma el 115m2,
el laje e 3 qtos, outra el 75m2,
2 qtos, demias dependências.
Entr -. lndividuais, próx. igreja São
Judas. R$78.000,OO, aceito
carro até 20.000,00 ou troco

por casa em Jvlle. Tratar: 426-
8264.

PROCURA-5E - moças pI dividir
aluguel na Vila Nova, próx. ao

Posto Mime. Tratar: 9111-7436

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 bwe e outras�
e/Célia. .

.

':: RIO MOLHA - vende-se, em

r eonstr. R$25.000,OO, aceito

wT�.
OísquePbn"
upeclaJindaJ"

A

L
E
N

Prozer ern+í
afender bem.A

311-8655 215-0452

Preto Waldemar'Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

MORE NO QUEÉSEU!

Parcelas a partir de R$ 110,00
Créditos de R$ 10.000,00 à R$ 120.000,00

dépendêneias, garagem para 3
carros. R$ 85.000,00. Tel. 372-
3922 I 9122-4198, Walter
CRECI 9238

AMIZADE - vende-se, el 2 qtos,
garagem. R$36.000,O,O. Tratar:
372-1926.

C·ENTRO - aluga-se qto pI
moças. Tratar: 273-5062.

DIVIDE-SE - apto no centro, el
moças. Tratar: 371-9311.

GUARAMIRIM - vende-se, el
88m2, a.30m da Fameg, ou troca
se por casa em Jaraguá. Tratar:
9909-0502.

PROCURA-5E - moças pI dividir
. aluguel., próx. ao centro. Tratar:
9111-4535.

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto no centro. Tratar: 372-
1076.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pI dividir apto no

centro. Tratar: 275-2779.

RIO MOLHA - aluga-se,
quitinete, totalmente mobiliada;
pI pessoa do sexo feminino

R$290,OO ou casal sem filho

R$380,00 el todas as taxas,
sem avalista, um mês de
adianto Perto da gruta, el
ônibus no portão. Tratar: 370-
8563 ou 9957-2527.

I. Casa de 01'1. som lC��:OSm2 (Nova-com estilo I'mOderno)- 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 180,00m2 - Rua Luis Bortolini

I518-Jaraguá esquerdo R$ 55.000,00
.

• Casa mista no

Loteamen.
to Firense com 80m2 - madeira

.

de lei- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00 ..

- Ou a vista R$ 27.500,00.
• Casa de alv. Seini-acabada- lote 207 - Ouro verde.
R$ 13.000,00 ( + 25 x 300,00).
• Casa d.e madeira -

LO.
te de esquinojosfolto] Rua José

I
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.

.

• Casa de alvenaria com 100,00m2 - Rua João Carlos
Stein, '111 0- �R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria 75,00m2-0uro verde -Lote

243.R$ 30.000,00 + prestações.
• Sobrado de Alvenaria com 140,00m2 , no

Cornpossompiero I - Jguá Esquerdo .R$ 80.000,00.
o

I.
Casa nova de alvenaria com 135,00m2 - 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 Lotea,mento Campossampiero R$ 25.000,00

I.
Lote na Rua Waldorniro Schmidt(Jguá

Ie�querdo(62Q,00m2-pavimentado) R$ 27.000,00
• Lote na Rua Marcelo Barbi 420,00m2. R$
15.000,00

,

.

.

LOTEAMENTOS COM 'FINANCIAMENTO
PRÓPRIO .

• Copmossornpiero II • Firense I • Firense II
• Zangheline • FLAMBOYANT - Cond.Fechado

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

W371-1136

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem- Sacada - Prédio novo com
.

piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - 6timo Negócio, RS
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closet -

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

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 cf Paulo - Qualquer horário
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHROEDER - aluga-se, centro,
ej 3 suítes, dependência de

empregada e eoz. mobiliada;
Valor a combinar. Tratar: 9133-
3476.

VENDE-SE - no condomínio

Amizade, ej 3 qtos.
R$23.000,00 mais fncto.
Tratar: 9997-2020 ej Wolf.
Creei7402

VILA NOVA - vende-se, ej 2
qtos. R$20.00Ó,00 entro +.
420,00 pj mês. Tratar: 9979-
9970.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
3 dorm., sendo 1 suíte, sacada
ej ehurrasq., cozinha mob.
Entrada mais pare. Em até 50
meses direto ej proprietário.
Tratar: 275-3070. Creei 8950

ÁGUA VERDE - Vende-se terreno,
próx. a Igreja São Judas, com
371m2, com escritura, ótimo

local, regiao alta.

R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198, Walter
CRECI9238

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
ej 2 casas, ambas de alv. Cj
piso, garag., eonstr. Nova.

R$80.000,00. Tratar: 372-
3277 ej Vanderli.

JOÃO ·PESSOA - vende-se

urgente. R$9.000,00 a vista.
Tratar: 372-1657 ej Edemir.

NOVA BRASíLIA - vende-se, cf
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

RIO MOLHA - vende-se,
próx. a Gruta a 1km do
asfalto, ótimo acesso, ej
3.000m2. R$6.000,00 ou

entrego ej acesso pronto e

Ilmpo pj eonstr. pequeno
lago e um rancho de apoio a

obras e ej área de 5.000m2

por apenas R$15.000,00 a

vista. Tratar: 370-8563 ou

9957-2527.

RIO MOLHA - Vendo terreno de
10.000m2 com pequena meia
água. R$ 17.000,00 a vista.
Aceito contraproposta. Tratar:
370-8563.

SANTA LUZIA - vende-se, ej 20
rnorgos de terra, 7 porcos, 60
galinhas, 4 cabeças gado.
Tratar: 374-0296.

TERRENO, - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 ej Andreia.

VENDE-SE - de esquina, R.
Marcelo Barbi, próx. ao antigo
Mercado Sehimidt, ,ej 412m2.
R$20.000,00 ej 50% entro

Tratar: 275-0468.

VENQ.E-SE - dois lotes no Lot.·

Verônica, travessa da Walter

Marquardt, ej 360m2 cada.

R$22.000,00 cada. Tratar: 371-
8116 cf Marlene.

com pa ento sóde 50%

até se', contemplado

@PCaraguá
. 371-4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá dó Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.cçm.br

�����----------�---�g-�,----�--=-�---�.---��
;1

VENDE-SE - terreno, no Lot.
Verssales ej 500m2.
R$36.000,00. Tratar: 371-
8116 ej Marlene.

VENDE"SE - ou troca-se, ej
480m2, a 1.500m d centro.

R$20.000,00. Tratar: 376-
2683 ou 9112-4711 ej Elson.
Creei: 0418J

VENDE-SE - eomereialj
condomínio centro, cf 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070
Crecí 8950.

VILA LALAU - vende-se, próx. a
Sociedade Vieirense, ej
385m2; murado, ej água, luze
esgoto. R$25.000,00 aceita-se
carro até 20.000,00 e paga-se
fneto. Tratar: 371-6069.

VILA LALAU - vende-se, R:
Alberto Santos Dumondt, 729
ej 640m2. R$55.000,00.
Tratar: 370-1787.

VILA LENZI - vende-se, de

esquina ej 560m2.
R$23.000,00, negoe. Tratar:
9997-2020 ejWolf. Creei7402

VILA LENZI- vende-se, plano,
ej 447m2, todo murado ej uma
casa. Excelente localização. R.
Castelo Branco, 116. Tratar:
372-3722 ej Garcia.

VENDE-SE loja de

confecções, ej estoque e

móveis, ótimo ponto, aluguel

acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: 371-5512. (proprietá
rio)

VENDE-SE loja de
acessórios (bolsas, cintos,
semi-jóias, óculos de sol etc)
no novo calçadão da
Marechal. Ótimo preço.
Tratar: 9133-0803.

VENDE-SE - loja, moda
feminina adulta e

infantil, eompl., ótimo
ponto, mere. e fichário,
ej clientela formada.
R$55.000,00. Tratar:
9974-8468.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, ej mere. e
mobiliário. Defronte pj
Marechal. Tratar: 275,3070.
Creei 8950.

NEREU RAMOS-vende-se, na
estr. Ribeirão Grande, ótlma,
57.800m2, sem morro, ej 2
casas alv., linha tel., rancho,
pastagens, prainha do rio nos

fundos. R$68.000,00 neg.,
aceita-se casa em Jarguá do Sul
até 20.000,00. Tratar: 372-
3409 ej Antônio.

RIO MOLHA - vende-se, próx.
da igreja, a 5km do Centro,
acesso tdo asfalt., mini-paraíso
ej toda infra-estrut., área de
40.850m2, casa ej suíte Jr., 1
qto, WC social, sala eoz. ej
aquee. a lenha, telefone e

parabólica, área de festa' ej
garag. e escrlt. ej rede pj
internet, galpão, quit., canil,

o melhor'

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

SÁE3ADO, 26 de julho de 2003

lagoa, nase. e mais terrenos

prontos pj eonstr. casas ou

áreas de esporte, lazer e

diversos. R$185.000,00.
Aceita-se contra proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9957-
2527.

RIO MOLHA-vende'se, ej área
de 80.000,00m2, pastagem,
nascentes, doc. em dia,
escritura, reg. de imóveis, imp.
e nego R$60.000,00. Aceita-se
contra proposta a vista. Tratar:
370-8563 ou 9957-2527.

RIO .MOLHA - Vendo chácara
de 20.000m2 pronta para
construir somente moradia.
Aceito carro como parte
pagamento e proposta avista.
R$ 55.000,00. Tratar: (47)
370-8563.

TRADORA RESPONSÁVEL

sórcío Bottístella

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·AMIZADE
Materiais de construção

a em 01 de março de 1998, a

ade Material de Construção
localizada na Ruà Roberto

ann, 497 no bairro Czernlewlcz,
próximo a garagem da canarinho, com
excelente localização.

Ela mantém em seu estoque
uma linha completa, desde o

fundamento ao teto de sua construção,
como também diversos tipos de
acabamento para sua obra, oferece,

.

madeiras de caixaria, aço, gerdau, 12
mts (barras retas), pisos, tintas,
metais, janelas, portas, tijolos, telhas
romanas, bri ta, a reia, clmenta,
Itambé evotoran, cal, forros de Localizada na Rua Roberto Ziemann,497 no bairro Czernlewlcz, próximo a garagem da canarinho

�,

.

,
r

madeira e PVC, pregos, tijolos 6 furos e maciço, em
fim, tudo para sua reforma e construção.

Além de todos os produtos temos ótimos

preços e entrega rápida, com honestidadee

segurança, sempre com profissionais treinados em

bem lhes atender.

Financiamos seu material de construção em

até:

.60 vezes pela Caixa Econômica Federal'

.24 vezes pelo Banco Bradesco S/A
Possuí estoque completo dos materiais para sua construção

Venha nos oisitar; e confira nossos preços

"Amieade Material de Construção vendendo aos amigos...
"

íFRANZN"ERl
Materiais de Construção I

Materiais Elétricos IHidráulicos· Ferragens
Tijolos. Telhas· Cimento
Tintas e Vernizes

II376-1597
376-0786 i

Rua Emílio Schulz, n? 40 I
.. �<lg ... blJi:z: ... �AI;I.rl;lglJt5 ... <:I<:)... �.lJ..

I
.... j

r--
-- --- -

----1IIII II
27�"2�34/275�2894 IIUmca LOJa:

.

."'�,JtI4uPtan'l�k,2f�- I'11. N6\'a (allte. d� Op.t8dIBflO
Jaraaul do8uI�$antar-.ablrlna .. l'iI�rn '47) :U..�8

.Acomac
. Associação dos Comerciantes de
.

Materiais de Construção de

Jaraquá do Sul e Região

Fone/Fax
(47) 371-4139

Rua Roberto ZI.emann, 497
Czerníewícz

275·7000/275-7019
Consultora Geovana

DECORAÇÃO
ENGENH·AHIA

ARQUITF�TURA.
SERVIÇOS

370...0800
. Av. Walllemar GI'u""a, 1555
Vila I.lau .. JaraglHÍ tio Sul

273-1532I
Rua DaNai Mareatto, 80
Loteamento Fírenzi Bairro
Chico de Paula·· Jar:aguá do Sul

Construindo o seu Sonho!

375-t 183
Rua: ]araguá, 50 .. Centro

Corupá - SC

Ruo PostorSchll6fdef, 832
80"0 do Rio Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77· Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



empregos
275-2979.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de
consórcio, cl telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo
+ comissão. Tratar: 371-8153 -

Consórcio União.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

PRECISA-SE - de senhoras pI
revender roupas de SP. Tratar:

Seleção._
Empresa procura profissionais e professores nas áreas
deA,dminlstração, Informática eSecretariado, com
experiência mínima -e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czerniewicz, n° 665 (em frenle ao Hospital Mat.
Jaraguá), de2" a (i";..feiraemhorário comercial.

Ropeiro ,cf 6 portas, 4 gavetas

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol_com_br

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

ENFERMEIRA - se oferece
pi trabalhar, particular,
cl experiência em sistema
de plantão. Tratar: 371-
3859.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista parto Tratar:
9133-5019.

OFEREÇO-ME - pI trabalhat
como motorista, lubrificador,
borracheiro ou càseiro. Tratar:
273-1600.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
no cuidaDo cl idosos.
Tenho prática, carta de ref.
Tratar: 9104-1384 cl Marli
ou CI Luiz do Açougue
Paraná, em frente a

Panificadora Cantinho Doce
de Guaramirim.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista, part. ou '

empresa, ótimas ref. Tratar:
9975-0931.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
cursando a 3ª fase da faculdade
deAdminlstração em Recursos
Humanos (noturno). Também
aceito estágio. Tratar: 372-
3922

'

Cozinha completa cf pia
branco 1 cerejeira Majoka

.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 22h1S. R$180,OO ou 1+ 1 R$9S,OO

Logística Básica - o- 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a sa). Horário: 19h às 22h. R$163,OO

Vendas - eH 1l0hs
Período: 29/07 a 02/12/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,OO ou 1+4 R$1l0,90

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRClO 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.

Fone/Fax: 370-025' �uo Adélio Fischer, 303
larag uadosul@sc.senac.br ,

'',;

Toda linha deMóveis
em 6x sijuros cf 'cheque

Roupeiro cf 4 portas,
3 gavetas Moval

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681· Centro - Tel: 379-1757
Slumenau - Rua Henrique Conrad, 51 02 - em frente ao SESC· Tel: 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br
UNERJ C d

�

d E
�

R l.
�

C
. r •

Cenlro UnlVOOlII'rio de Jaroguá do Sul aor, enaçaa e xt�nsao e e açoes omunusnes

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), oférece dois novos

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

uso da CalculadoraHP12C.
O primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom
domínio de programaExcel e que necessitam melhorar suas aptidões e

.

seu conhecimento em planilhas eletrônica.
Já o curso de Matemática financeira, tem a finalidade de trabalhar e

aperfeiçoar o uso da calculadoraHP 12C. Administradores, acadêmicos .

e profissionais do ramocontábil são opúblico alvo desta iniciativa.

Não perca essa oportunidade!!!

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

&\1

Agenda de Cursos

I CURSOS PERíODO HORÁRIO VALOR
Taxa de

inscrição

18h30 às 22h 1+1

Soldagem Industrial 28/07 à 16/09/03
R$ 155,00

R$ 5,00
2-,3·e4·

Mecânica de Manutenção 18h30min às 22h 1+3
de Máquina de Costura 05/08 à 02/12/03 R$.IO,OO

Industrial
3'e5' R$ 110,00

1+1
Auto CAD Básico 09/08 à 22/11/03 8h às l2h - sábados R$ 5,00

R$ 140,00

8hàs 12he
I + I

MOPP 16/08 à 31/08/03 das 13h às 17h sábados e R$ 20,00

domingos
R$ 65,00

Modelagem Avançada
7h30min às 11 h30min . 1+3

19/08 à 20/11103 R$ 10,00
3',5' e sábado R$ 105,00

Técnico em Informática 07/2003 à 7h30min às II h30min 1 + 23

com habilitação em redes *
12/2004 R$ 15,00

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 SENAI/Jaraguá do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso não atingir o mínimo de partíclpantes..
valor reajustado conforme índice nacional de preços ao consumidor -INPC. * Pré-inscrição - curso em processo de aprovação pelo
Conselho Estadual de

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senaLbr

�mail: jaragua@senai-sc.ind.br

novo uno da luaVIda!

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

17h 30 mino

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I: pronto atendimento

Serviço GratuótQ

CIMET
,..���(t-A""tt

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 Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia e-uma empresa Jaraguaense.
formada por profissionais com vários anos de

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

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FU AGRAVA
Problemas hepáticos

Pessoas que estão infectadas pelo vírus da hepatite C devem evitar fumar e beber, porque estes hábitos podem
danificar ainda mais as células do fígado. Isto é o que dizem pesquisadores de Taiwan, em pesquisa publicada na

revista médica Archives of Internal Medicine.

A hepatite C é uma doença causada por um vírus, transmitida por via sexual, contato com sangue ou derivados do
sangue e outros fluidos corporais. A transmissão é semelhante à do H IV, só que o vírus da hepatite sobrevive muito
mais tempo fora do corpo. I-sto o torna ainda mais transmissível do que o H IV, já que ele pode estar vivo mesmo

em uma gota de sangue ou esperma seco. Mais de 150 milhões de pessoas no mundo têm o vírus da hepatite C, e
20� delas irá desenvolver doença hepática grave, como cirrose ou câncer.

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

. Os bancos de sangue submetem o sangue doado a exames para verificação da existência deste vírus para evitar a contaminação por transfusão, mas a
via sexual é o que mais preocupa: se as pessoas continuam se contaminando com o HIV, também podem estar se contaminando com este vírus.
Profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e outros, que em seu trabalho podem entrar em contato com sangue e

outros fluidos de pessoas, também estão sob risco aumentado. Ao contrário da hepatite B, que também é transmitida da mesma forma, ainda não há
vacina eficiente contra o vírus C.

Cerca de 80% das pessoas que são portadoras deste vírus não desenvolvem doença grave. Podem até mesmo não apresentar nenhum sintoma, mas o

vírus pode estar vivo em Seu sangue, pronto para entrar em ação. Algumas pessoas conseguem se livrar do vírus depois de infectadas, e existem
alguns tratamentosque podem auxiliar a cura: mas ainda são caros e não estão disponíveis em todos os países. O mais comum é que a pessoa conviva
com o vírus durante toda a vida, sem que ele cause grande mal, a não ser o risco de transmissão para outros.

o que este novo estudo mostra é que estas pessoas que são portadoras do vírus devem evitar fumar e beber, porque estes hábitos podem estimular o
vírus a lesar seu fígado. Eles utilizaram um exame de sangue para verificar a quantidade de uma enzima presente no sangue que mede a lesão
hepática.

Os pesquisadores mediram o nível desta enzima, chamada ALT ou TGO em 6.095 homens e

mulheres que viviam em uma área onde sabidamente existia alta taxa de infecção pelo vírus
da hepatite C e da hepatite B. Os participantes também preencheram questionários
detalhados sobre seus hábitos de vida, principalmente consumo de álcool e fumo.

Eles verificaram que o consumo de álcool aumentou em mais de duas vezes o risco de

apresentar níveis elevados de ALT em pessoas infectadas pelo vírus C, e o tabagismo quase
dobrou o risco. Em pessoas infectadas pelo vírus B da hepatite não foi observadaesta relação.
E em pessoas que fumavam um maço de cigarros ou mais por dia e bebiam álcool com

freqüência o risco de apresentar elevação no nível da enzimaALT foi sete vezes maior do que
em pessoas que não fumavam nem bebiam.

O recado que este estudo dá é claro: pessoas que sabem que são portadoras do vírus C não
devem fumar nem beber, para reduzir o risco de agravar seu problema hepático. Até agora não
se havia relacionado o hábito de fumar com o risco de piora de doença hepática, mas os dados
são muito fortes e não devem ser ignorados. A associação entre álcool e cigarro é ainda mais
perigosa para o fígado, e deve ser fortemente evitada:Divulgação

Fone: (47) 372-2364
e-mall: audlozom@uot_wm.br

�J
. \. [ffáce' Cfj(}rpO'

e Distribuidora de Cosméticos:

*?'1'7LW de, <''Rm;Qs; "SllIfWH.à'

A CIRURGIÕES
�DENTISTAS

Centro Auditivo
Audio ((�,l#)) Zoom

Odontologia preventiva estética e restauradora
... Aparelhos Auditivos

_, Micro·Canal c/ Volume Automático
... Audiômetros e Impedanciõmetro

... Moldes e Pilhas
_, Cabine Acústica

... Próteses"Drenos

Alfredo Guenther
(eRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme .Guehter
(CRO 3976)

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: 371-8298
Rua ola Plcolli 110· Centro

Av. Mal. Oeodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
". m",1 '1fr'iju('i"ltt!ri'i\JC'J! .. "rr.l;r l'1I<'Q),"1;:li) ',tI

RI:CI:ITUÁRIQ
farmácia de �anipulação

Sua
saúde
nossa

fórmula
de êueesso

R. Reinoldo Rau, 263

Tel./fax: 275-0764'
. www.receltuario.com.br.

Ortodontia e

Ortopedia Facial

D..c.tprlços ••�parJi
t5SEM. Odonfo JnQult

Dr. Neto, José A. Santos
TEl. 371-0795
POLICLINlCA RIO llllANCO
RiIl18{jlilodIl1l1l8td!lf!), lar ,S!J·{en!rfi

�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁUSES CÚNICAS.I.TDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVENIOS

371-0882
Rua Dr.Waldomiro Mazurechen, 67· Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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· SJMail'.------------------.Illi.....iJll.: __
------------------

PROCURA-5E - serviço de facção
p/ fazer em casa. Tratar: 370-
5590.

SOLDADOR - se oferece p/
trabalhar, c/ experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

! ,

veleulos
BLASER - vende-se, 97/97,
DLX. R$27.00,00. Tratar: 371-
0392.

BLASER :- vende-se, DLX,
compl., 97. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

CELTA - vende-se,' 01, c/ kit
mais. Tratar: 9971-1092 c/
Eduardo.

CORSA - vende-se, super, 96,
c/ rodas esportivas, rádio, cd,

,��compl., empl. em dia atê agosto
�il;�'1de 2004, sego em dia.
&;..:
.��

R$10.000,00 nego Tratar: 376-
2743.

CORSA - vende-se, pick-up, GL,
.

1.6, equipada, rodas 15. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

CORSA-vende-se, GL, 96, limp.
e des. tras., emplac. até 2004.
Tratar: 275-1122 até 13:30 c/
Plácido.

-

CORSA - vende-se, 1'.0,
super, 96/96, placa
final 6, r o d as esport.,
rádio e c d , empl. em dia

p/ 1 ano, Sego em dia.

R$10.500,00. Tratar:
376-2743.

ICom. dePeças Antonio!

I
I i

I Fone: 370-2764 i
[CeI.: 9104-2070 /9957-6099i
1�., .. �.d�""'r .. ""ubI>cI, .. 4��.(T�.\I<)� .S<o�""'<I.rl]

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953.5541
(12:00 ou após 17:30)

COURIER - vende-se, pick-up,
1.3, 98, a.c., d.h., vidro e tr.
elétr., c/ protetor de caçamba e

capota. R$12.900,00. Tratar:
9113-5840.

MONZA-vende-se, SL, 93, ale.
R$7.700,00. Tratar: 9112-
5501 c/ Rogério.

4ptas, demais opcionais, menos
ar e, d.h. Aceito troca por carro

.

de menor valor. Tratar: 9133-
0803.

CORREIO DO POVO 23

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS, PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41.) 334-5729

KADETT - vende-se, 2.0,97,
gas. R$10.300,OO. Tratar:
9112-5501 c/ Rogério.

KADETT - vende-se, GSI, 94,
compl., bordô. Tratar: 375-
2606.

KADETT - vende-se, GL, 95, 1.8,
limp.. e des, tras., aerofólio,
rodas de' liga, alarme.

R$7.400,00. Tratar: 9953-
5554.

MONZA � vende-se, SLE, 86/
87, prata. R$3.800,OO. Tratar:
275-3739.

MONZA - troca-se p/ carro de
.rnenor valor. Tratar: 9952-
9154.

MONZA - vende-se, 85, verrn.,
c/ trio elétr., insufilme., rodas
esport. R$4.000,00. Tratar:
9952-9154.

compl., 88. Tratar: 371-8734 ou

371-2001.

DEL REY -t vende-se ou- troca

se, Guia, 1.6, 85, ale.,
hidramatico, d.h., vidro etr. elétr.,
bordô, excelente' estado.

R$3.700,00. Tratar: 9125-
0911 c/Giovani.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
cinza, ótimo estado.

R$7.200,00. Tratar: 275-
3420.

FIE�TA - vende-se, 98, 4p,
compl., verde met.

R$12.000,00. Tratar: 9113-
7959.

FORD KA-vende-se, gl, 00, 1.0,
.

c/ opcion., motor zetec rocam,

prata; impecável. R$11.900,00.
Tratar: 371-6056.

FUSCA - vende-se, 82, bco,
1300. Tratar: 9111-7436 c/
Célia.

PALIO - vende-se, 97, verm.,
vidro e travo Elétr., som, 4p.
R$8.000,OO + 17x R$262,00.
Tratar: 376-2470.

MONZA - vende-se, 94, 2.0,
'

alcool, compl., já financ.
. R$5.500,OO entro + 17x

R$265,00. Tratar: 9951-5791.

TEMPRA-vende-se, 8v, 98/99,
compl., '38.00km, última série .

Tratar: 374-0466 após 17:30

c/ Laurinda.
ÔMEGA - vende-se, GLS, 94,
azul, a gás natural.

R$15.500,OO, aceita-se carro

de menor valor ou 11.500,00
entro + 15x R$308,15. Tratar:
9902-1178 c/ Claudia.

TEMPRA - vende-se ou troca-se

p/ carro de menor valor. Tratar:
371-3132.

TIPO-vende-se, 1.6, 96,MPFI,
4ptas, compl., lindo.

R$9.300,OO ou 2.100,00 +

36x. Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355.

S-1.0 - vende-se, de luxe, 96,
gas.vgas. R$19.000,OO.
Tratar: 9112-5501 c/ Rogério.

VECTRA - vende-se, 97, 2.0,
GLS, prata. R$16.200,00.
Tratar: 9957-7545.

UNO '- vende-se, 97, compl.
menos ar. R$8.500,00. Tratar:
371-9616 c/ Fernanda.

UNO - vende-se, 93, 1.0, ótimo
estado.' R$6.300,00 ou

financio. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

OGGI - vende-se, 84, alcool.
R$1.100,OO. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9,133-
9510(hor. comI.)

. UNO - vende-se, 96, 4p, azul

metálico, compl., menos ar,
único dono, c/ manual e nota

fiscal. R$8.500,00. Tratar: 371-
6056:

PALlO-vende-se, 97, llmp/des,
personalizado, ótimo. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

PALIO - vende-se, Fire, 02/03, DEL REY - vende-se, Guia"

Família feliz
1

no dia dos Pais é Com o

C�nsórcio União ...

371-8153
D'ISPOMOS DE CRÉDITOS DE R$ 4.525,00 ATÉ R$ B5.B9B,00

Rua João Januário Ayroso, 80 - Jguá Esquerdo Jaraguá do Sul - se
Fones: (47) 371-8153 I 9122-6233 - E-mail. Uniaosilver(q).ibest.con:l..br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S.oN�
AslraGlS. 2p
VeclraGLS
VeclraGlS
Blazer DlX Diesel

MonzaGl4p
Monza SUE. zo,
MonzaSUE4p

.

Monza SL(E 2p
Corsa 1.02p
Kadett 1.8

Gol Turbo4p
oou.o, 16v. 4p
GoIMI.I.0

. Gol ct, 1.6
Goll.6Cl
GolCll.6
Santana GlS 2p
VoyageCll.6
Fusca 1300

Pampa 1.8i capota
Fiesla 1.0 2p
RangerXlT 4cc

9123-7355.

Fone: (47)
370-8622

00 "Ranger 4p diesel 03
99 Versailles 2p 92
95 Verona4p 95
96 Escorl XR 3 89

95 Escorl 1.6 l 87
93 Escorl Hobby 95
92 Escorl Hobby 94
90
fJ7 Palio 1·.O. 4p 96
94 Palio 1.O. 2p 99

Paliol.64p 97
01 Fiorino Furgão 99
99 Uno 1.0. 4p 96
96 Tempra4p 95
89 BeslaGS 01
88 Peugeol 106 .' 99
87 AudiA·31.8 �
92 Pagerov6 95
89 Suzuki 1.02p 94
74 Jeep JPX Diesel 95

Mazda Cabo Dupl. 94
fJ7 CB40011 82
95 . Maverick 75

95 Ford "A" 29

FUSCA - veride-se, 80, 1300,
gas., branco, c/ insufilme, em
boas cond. R$1.800,00. Tratar:
9113,5389.

FUSCA - vende-se, 75.

R$1.800,00.·Tratar: 273-6242
ou 9133-9510(hor. cornl.)

GOL - vende-se, GTS, 92,
compl. Troco por carro

financiado. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

GOL - vende-se, 99, 16v, c/
rodas 15, som, alarme, 4p.
Tratar: 275-3937.

Cei: 9963-7641
Av. Pref. WaldemarGrubba, 2322 - Vila Lalau

GOL - vende-se, 1000, 9.4,
manual, N.F., IPVA Dez/2004,
impecável. Tratar: 370-3574 ou

GOL - vende-se, 81, gas., rodas
esp. Tratar: 9909-0502.

GOL - vende-se, 4p, 98, 16v.

R$13.700,00. Tratar: 370-
4508.

GOL - vende-se, GIII, 1.8, 4p,
00/00, a.c., d.h., alarme, rodas,
cd, trio elétr., película, IPVA pgo.
R$20.500,00. Tratar: 370-
0840 ou 9133-7543.

GOL - vende-se, MI, 97.

R$8.500,00 + 23x R$167,00.
Aceito troca. Tratar: 376-2279
ou 9117-5538 c/ Gilmar.

GOL - vende-se, 91, CI, gas.,

1.6. R$4.500,00 - + 12x

R$113,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510(hor. coml.).

GOL - vende-se, 4p, 98, 1.6v.
Tratar: 371-7.542 ou .9965-
5774.

GOlF - vende-se, gl, 1.8, 96,
compl. R$10.000,00 entro e

assumir 19x R$325,00. Tratar:
370-8640.

GOlF - vende-se, 96/96,
cornpl., c/ rodas de liga leve.

R$10.000,00 + 19x R$325,00.
Tratar: 370-8640.

GOlF - vende-se, 2.0, 01, azul
marinho, bancos de couro, a.b.
duplo, a.c., vidro e tra. elétr.,
rodas esport., ótimo estado de

conservação. Tratar: 9119-
4255.

SÁBADO, 26dejul�o de 2003l
compl. Tratar: 9971-1092 c/
Eduardo.

PARATI- vende-se, 00/00, 1.6,
ar, d.h, tr. elétr., prata, urgente.
Tratar: 379-1421 ou 379-
1100.

POlO - vende-se, classic, 98,

SANTANA - vende-se, 1.8, 971
97, compl. Tratar: 275-1858 cl
Carlos.

CLlO -vende-se, RN, 00, cinza,
Cd, a.c., tr. elétr., alarme.

R$19.000,00, aceita-se troca

por Parati ou EscortWagon 98

a 00. Tratar: 371-6005.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbagduplo, d.h.,'a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças, r

rodas de liga leve. R$"·
21.000,00. Tratar:' 370-8928,

l-200 - vende-se, cabine

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

, menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 c/
Santiago.

Especíalísado em

estofamento
automobilístico
em couro e

tecido

E·mail: estafariagaucha@rletuno.com.br
www.embraiofo.com.brjestofariagaucra

Parceria. Quem ganha á vocél

(371-1970) (371-7311)
Faça consórcio de Moto - Auto

e. [móvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado,

Sahara

Twíster

Titan KS

Titan KS

Títan KS Vermelha

(/)
Titan Verdec:t

Q Titan Cinza
<
U') Titan Azul
:::l

rt\ode\OS
CG 125 Branca

CG 125 Vermelha

tOdOS .

rt\0S . \')ara ML 125 Pratale t\nnaS
de carre . et s\Ü

BizES Verde

tOS e! Dream 1997
\'X\0

1986DT 180 Preta

Fiesta Preto 1999

Che

Seu Autoa partir de

I 85t�M! Titan KSE

C. 100 Biz KS a partir de

!, 61·!�
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 9902-2168 ou 374-
2168 após 18:30.30.5 i • . , "

I Travesti

Novo milênio... ��'=L=í=gu�e:�9�97�ã�-4�;8=44�',

Novas gatas no pedaço!!!' GAROTO DE PROGRAMA

Para' satisfazes
tDdos os seus desejes

CONSÓRCIO - vende-se, de CG

Titan, ES, ej part. elétr., 6 pare.
Pgas. Tratar: 376-0603 ou

9122-5525.

ÓNIBUS - vende-se, diplomata,
44 lug., ej banh., 86. Tratar:
9133-5019.

laraguá do Sul. cf local seguro,
bonita, sexi e ferntnlna

TROCA-5E - Diplomata, 92, ej
.

KAWASAKI - vende-se, ZXll,
kit de gás por plck-up, saveiro, 94, 1100. Tratar: 371-6110 ou

corsa, eourier ou S-10. Tratar: 9973-8871.

371-1117 ou 9975-0117.
�-------

VENDE-SE - Four, 76, 400eil.,
VAN -vende-se, 16Iug., 02, ej CG 82, CG 81, Tltan 97. Todas

serviço. Tratar: 9133-5019. por R$5.000,00. Tratar: 370-
6954 meio dia.

CAMINHÃO 1113 - compra-se,
de preferência financiado,
Tratar: 372'0108. CAPOTA - vende-se, de fibra, de

eourier. 'R$1.000,OO: Tratar:
375-2018.

CARTA DE CRÉDITO - vende

se, fi contemplada.
R$1.800,OO, plano de 80

BIZ - vende-se, Honda, 02, meses ej 20 pare. de
vermo Tratar: 9132-2852 finais R$174,OO pagas. Tratar:
de semana. 370-9080 ou 9111-5609.

CG 125 TITAN KS - vende-se, CD - vende-se, aparelho pj
01, prata, ej pneus novos. R$ carro, frente dest., JVC.
3.000,00 entro +10 parc.Rs R$200,00. Tratar: 9952-9154.
125,00. Aceito DT, XL ou CG
de menor valor. Tratar: 9113- FILMADORA - vende-se, JVC.
3843 ou 371- 7 842 co m Tratar: 372-0108.
Melin.

I
I

,
'

IJaraguá do Sul cl Local

I Discreto, Aquecedor
L , �_!��������,,_ ,"

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
COMPRA-SE - até ano 86, que" aparelhagem. Tratar: 275-

� esteja doeum., paga-se a vista. 3658.

/

® Consórcio'

Regata
��'(J;�'t

COMPAA-VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

ir 370-999'5Ir 370-5999

BICICLETASTABELA DE USADOS

\ Diversos ModelosC 10013T8 xs . 01/01 PRETA
98/98C 100 CRYPTON AZUL

SuNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
� Peças
� Acessórios
� Oficina
� Crediário

Facilitado em

,1 +3x sem Juros

INTRUDER 125 OKM AZUL
Co' 125 trtANKS

'"

01/01 AZUL
CO 125 TITAN KS PRATAOI/OI

00/00- ROXA
QBX 25'0 ·TWIS'tER 02/02 VERMELHA
yàR 125' K 01/02 _PRETA

PRATANX4FALCON 00/00
NX4FALCON 01/01 PRATA
VIRA00250 PRETA98/98

Av.: pr:ef·eito Waldemar Grubba,. 3.449
Rua: João Januário A roso 65 Horário de Atendimento 08:0.0 as 18. \ \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, bibleta ergorn., dig.,
Activa .. 2x de R$75,OO. Tratar:
9121-7809.

I
-

APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, esteira elétr., dig.,
Halter. 2x de R$225,OO.
Tratar: 9121-7809 ..

AQUECEDOR - vende-se, de
ambiente, ótimo estado, novo.
Tratar: 371-3459 ou 9902-
4035.

AR CONDICIONADO - vende

se, 1(J.000btu. R$500,OO.
Tratar: 371-0551.

BALANÇA - vende-se, de

peso, antiga, de 200kg.
R$70,OO. Tratar: 276-0478.

BALCÕES - vende-se, 2 de

CACHORRO - Faça uma

poodle feliz, doe uma pintcher
n20j01 (fêmea), no máximo 5
meses pj compania. Tratar:

371-8153(hor. coml.)

CACHORRO - desapareceu, ,

Cofab, marrom, 6 meses. Será

recompensado quem achá-lo.
Tratar: 275-0724 ou cj Sr.
Ângelo Oetoffol no Chico de
Paula.

CACHORRO - procura-se
poodle bco, macho, c/coleira
azul, atende pelo nome de

binho, ofereço bonificação.
Tratar: 370-0000 ou 371-

35'(1 cjAndréia.

CACHORRO - vende-se,
filhote de 3 meses, mistura
de Rottweiller cj Boxer.
Tratar: 373-3787 ou 9993-

I vidro, pj lanchonete ou loja.
R$350,OO. Tratar: 370-5273
cf Joelma.

BANHEIRA - vende-se, cj pé
e cj trocador. Tratar: 274-
8620.

BICICLETA - vende-se, aro
20, p e r o llz ad a. 18
marchas, semi-nova.

R$120,OO. Tratar: 371-
6005.

I CACHORRO - doa-se, poodle
cj 1 ano e meio. Tratar: 370-
6188.

1751.

CACHORRO - vende-se,
filhote de 9 meses, mistura
de chow-chow .cj Pastor
Alemão. Tratar: 373�3787 ou

9993-1751.

SÁBADO, 26 de julho de 2003

.

. Supermercado
Kazmierski

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

DOMINE O INGLÊS
Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
DeSegunda a Sábado das Shs às lBhs.

Maiores Iniormacõest 372-1498 cfMário

CACHORRO - procura-se,
piquinês, adulta, fêmea.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751.

CACHORRO - procura-se
Basset, pura, adulta pj
doação. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

CACHORRO - vende-se,
filhote de cocker. Tratar: 373-
3787 ou 9993-i751 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

CAIXA D'ÁGUA - vende-se,
de fibra, 10.000L.

R$1.100,OO. Tratar: 276-
0511.

CELULAR - troca-se por
videogame , play-station.
Tratar: 9602-0734.

CELULAR - vende-se, .Nokla,
em bom estado.R$100,OO.
Tratar: 376-2506.

CELULAR -:- vende-se. Tratar:
9902-4035.

CELULAR vende-se,
Ericsson A1228d, pré-pago, cj
n2, ótimo estado, R$100,od.
Tratar: 371-1919(hor. cornl.)
ou 9952-8198(após 18:00)cj
Bruna.

CELULAR vende-se,
Motorola C331, pré-pago, 3
meses uso, garantia.
R$320,OO. Tratar: 9957-,
6500.

CELULAR vende-se,
sansung Voicer Fashion.
Tratar: 370-6360.

CALCULADORA - vende-se,
. COFRE - vende-se, de

financeira. HP12C. Tratar: 210kg. Tratar: 372-1782 cj
9952-9154. Cecília.

I

I

CACHORRO - vende-se,
filhote de pintcher nº 1. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cj
Noeli

CACHORRO - vende-se,'
pintcher, adulta. R$40,OO.
Tratar: 373:3787 ou 9993-
1751.

Promoções

Imperdíveis
Rua Cei. Procõplo Gomes de Oliveira, n2 :140 . Centro - Jaraguá do Sul

COMPRA-SE - bebê conforto,
usado. Tratar: 374-0697 cj
Sheila. CONSÓRCIO - vende-se, ii

contempladq cj carta de
crédito. R$11.000,OO cj
R$3.100,OOO pgo, V�ndo por
R$2.300,OO. Tratar: 370,
0535 cj Carolina.

Claudemir.

COMPRESSOR - vende-se, de
ar, W800, Wayne, motor 10cv,
trifásico, 175 libras. Tratar:
9136-0253.

COMPUT'ADOR - vende-se,
.

pentium, 3-750MHZ, monitor

15", H020 giga, memória

CONSÓRCIO - vende-se, de

imóveis, carta no valor de

R$35.700,OO por R$.

�()
.

,

'cJC>
ROmmanEI

!Aproveite a oportunidade ligue:

#
Jóias folheadas fJ

. !A melhor Semi-9'óia e Cj)rata do mercado está

atendendo em 9'araguá .

do Sul e região.

(47) 3027-2412
'E marque uma visita.

128, modem 56K, placa mãe

soyo cj som e vídeo, unidade
de CO, 52x LG. R$1.300,OO
parco Tratar: 371-6069.,

CÔMODA - vende-se, 4 gav.,
bom estado. R$50,OO. Tratar:
9909-5861,cj Mara.

4.000,00 e assumir parcelas
de R$395,OO. Tratar: 370-
0178 cj Geraldo.

ESTUFA - vende-se, pj secar
cogumelo. R$500,OO. Tratar:
373-4581.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993�1751 cj
Nbeli.

CONSÓRCIO - vende-se, de
carta de crédito, ã

contemplado, no valor de

11.000,00 cj 9 pare. pgas,
Tratar: 274-8364 cj

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, 810l,

SIMPATIA PARA EMAGRECER, I

> CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de água e dentro dele
o número de grãos de arroz correspondente aQS 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 112 copo de

água.
.

,

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1/2 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 G.R.R.
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Creci 0418-J

Vendas
r:ir Terrenos com 480m2, Lot. Juventus, r:ir Terreno com 420m'2, próx. Rodoviária.
R$ 25.000,00 ou entro '+ pare. R$ 40.000,00 ou entro +Pare.
<:r Terrenos com 420m2, bairro Amizade. o- Apartamento com 3 dormitórios, centro.
R$ 12.000,00 + pare. R$ 49.000,00.
<:ii' Terreno com 329m', Lot. Zang'uelini. <:ii' Chácara à 100m da Igreja Nossa Senhora do
R$ 3.000,00 + 60 x R$ 250,00. Rosário - Rio Molha - cl 200.000m'. R$ 80.000,00
<:ii' Terrenos entre Champagnat e Versalher <:ii' Chácara à óOOm da Igreja Nossa Senhora do
com,388m<. R$ 25.000,00 ou entro + pare. Rosário - Rio Molha - c/335.000m2• R$ 90.000,00

JOGO DE SALA:'" vende-se.
R$90,00. Tratar: 370-1787 cj
Oina ou Jorge.

revisada. Tratar: 9962-0135(a
tarde).

troca-se portv cj contr. Tratar:
370-6188.

MÁQUINA - vende-se, de
escrever, Olivet, Linea, 98,
semi-nova. Tratar: 372-1782
cf Cecília.

INSTR,UMENTO MUSICAL
- vende-se, contra baixo,
Strinberg, cj 5 cordas,
vinho, 3 captadores.
R$530,00 negoc. Tratar:
371-9447 ou 9957-6991
cj Oenilson.

LAVAJATO-vende-se, Racher
585, revlsado.. Tratar: 9962-

0135(a tarde),

MAGAZINE - vende-se, cj 6
cds, da pionner, cj contr., ou

, MÁQUINA vende-se,
overloque, 7.500 ptos, semi
nova. R$800,00. Tratar: 371-
0551.

MÓVEIS - vende-se ou troca

'se, móveis novos de loja
(balcão, casulos, manequins).
Tratar: 370-3561.

I
Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts ...
Malha: Blusas manga longa e curta�
blusinhas, casacos e calças de MOlETON .. .

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/s,
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

NOTEBOOK - vend-se, novo,
Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de

3\ 15", HO 40 Gbytes, Memoria TAPETE - vende-se, de qto de1 512 DOR, Gravador de CD e criança. Tratar: 371-3459 ou

&---------------------------------------'---------------------.,
IA MELHOR MARCA, AMELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO·

, I '

Leitor de OVO, acompanha
caixa, manuais, cds de
intalação, Garantia de 1 Ano,
pronta entrega. R$ 4.200;00
à vista. Tratar: cf 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 18:00)
ou e-mail: diogenes@netuno.
com.br

OURO - compro, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Pago a vista. Vou até você.
Tratar: 9979-0605.

SOFÁ - vende-se, 3 lug., 7
meses uso. R$100,00. Tratar:
276-0086.

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica

bota, capacete, calça etc.

R$500,00. Tratar: 373-4581.
9902-4035.

TECLADO - vende-se, Casio.
R$170,00. Tratar: 370-0535
cj Carolina.

VENDE-5E - 2 carretinhas, 1

pj transporte de moto, outra
de madeira. Tratar: 9117-

,

2422.TRILHA - vende-se, eqptos,

IESPANHOL
....,"i"'i�
[Fone: 372-1278/997�-37631

Atendimento

8:00h às 18:30h I
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VENDE-5E - título do Beira Rio
ou trocÇl-se' por título do

Baependi. Tratar: 990.5-6410.
c/ Deoglair.

VENDE-SE - móveis' e

manequins p/ montar loja de

roupa tem. Tratar: 370-9596.

VESTIDO - vende-se, de

prenda. vermo R$15o.,o.o..
Tratar: 372-3849.

VENDE-5E - jogo c/ mesa e

4 cadeiras. R$4o.,o.o.. Tratar:
9955-50.73 c/ Dina ou Jorge.

VIDEO-CASSETE - vende-se.
Tratar: 275-3122.VENDE-SE -' 1 m'ó du lo

180.0.' boss, 1 divisor,
frequência boss, 1 par
corneta, 1 par tuíter, 2 sub

pionner e toda .a fiação.
assso.oo. Tratar: 370.-
0.535 cj Carolina.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 controles, Lo
cds, 1 rnernory cardo R$
30.0.,0.0.. Tratar: 376-220.6.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, c/ lO. cds, 2
.controtes. 'totalmente
destravado. R$ 850.,0.0..
Tratar: 376-220.6.

VENDE-5E - MD-MDS JE52o.,
modelo rack. R$44o.,Oo.
negociável. Tratar: 371-9447
ou 9957-6991 c/ Denilson.

ALUGO - quitinete totalmente mobiliadá

para pessoas do sexo feminino por R$
290,00. Ou. para casal sem filhos por R$
380,00 cf todas as taxas.

(Sem avalista, :L mês adiantamento).
Próximo a Gruta do Rio Molha,

r
GANHOS RESIDUAIS SEM NECESSIDAD,E DE

REVENDA DE'PRODUTOS

Empresa 10.0.% Brasileira trás oportunidade de desenvolvi
mento de negócio próprio para qualquer pessoa acima de
18 anos. Remuneração conforme produção, podendo che-

,

gar a R$ 5.0.0.0.,0.0. mensais em menos de 2, anos. Não se

trata de revender produtos ou pirâmides, correntes, etc.
Maiores detalhes, através do' endereço

, www.meganegocio2.kit.net ou pelos telefones (47) 9981-
6783 / (47) 387-10.39 (após às 19:0.0.' hrs)

-
-

"GiI/
comun

"

ra da

COMUNICADO

Compareceu nesta DP o comunicante ELTON JONAS
GERENT (Comércio e Confecções Marilia), informando
que perdeu as Notas Fiscais Série Única nOs 011 à
025, série Dl dos nOs 0182 à 0200, I.E. 25L992.535,
este é o registro, conforme boletim de ocorrência nO
1.313/2003

ALUGUEL DE TRAJES

ii 371-3349

t

,

EDITAL N2 24.352 DE 23-07-2003

LAÉRCIO JOSÉ WEILER E ELENI RUEDIEGER

RUA EXP: ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registró
Civil do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para 'casar os seguintes:
'

EDITAL N2 24.349 DE 23-07-2003

SHIGUEO SALAI WAJIMA E MONIQUE FRANÇOISE
SCHMITT

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Isidoro Pedri, 205,
Ribeirão Molha, nesta cidade, filho de MinoruWajima e

Dalma Salai Wajima
}

'Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Isidoro Pedri, 205, Ribeirão Molha, nesta cidade, filha
de Edgar Sc;hmitt e Alzina Winter Schmitt

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguájío
, .

Sul, domiciliado e residente �em Ribeirão Rodrigues,
Garibaldi, nesta cidade, filho de lrineu Weiler e Lídia

Koslowski Weiler

Ela, brasileira, solteira, encarregada.de expedição,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Bertha Weege, 2.314, Barra do Rio Cerro, nesta

cidade, filha de Elmo Ruedieger e'Alma Hanernann
Ruedieger

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. /'

SÁBADO, 26 de julho de 2003l

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia

Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
,

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabellonato para protesto de Titulos contra:

ANA MARIA TEXTIL LTDA - ESTR RIO Mo.LHA S/N CX

POSTAL 312 - NESTA;
ANA MARIA TEXTIL LTDA.- ESTR RIO MOLHA S/N CX
Po.STAL 312 - NESTA;
CIA COTA Co.M E DISIRIB DE ALIMENTOS LT - Jo.lNVILLE
4587 - NESTA;
CLOVIS ANTONIO. XAVIER - AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA 499 APTO 0.1 - NESTA;
CM FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - RUA BERN,A;RDO
DORNBUSCH ,540. - NESTA;
CONFITEX Co.NFECCOES LTDA - R ROBERTO. ZIEMANN
1162 - NESTA;

-

Co.NFITEX CONFECCOES LTDA - R ROBERTO ZIEMÁNN
1162 - NESTA;
DILCELlA AP.IORK - RUA 25 DE JULHO. 1648 - NESTA;
ERFRIED KLABUNDE JUNlo.R - WALDEMAR RAU 10.80 -

NESTA;
ETIMA LTDA - R.WILLI BARTEL,18§ - NESTA;
GETULIO CARLo.S MENDES - REINOLDO RAU 696 AP 20.3, ,

- NESTA;
GUIDO BR(JCH - R CEL PRo.C GOMES DE o.LlVEIRA 10.66
- NESTA;
GUIDO BRUCH - R CEL PROC GOMES DE OLIVEIRA 10.66
- NESTA;

,

,
'

HUMBERTO IND COM E REPRESENTACOES LTDA - R
ALBANO. FACHINI SN - NESTA;
HUMBERTO MAESTRI - RUA MANo.EL FRANCISCO DA

COSTA,1377o. - NESTA;
IBRAHIM BAKER - R ANTo.NIO C. FERREIRA 799 - NESTA;
IMPORT WAY Co.M IMP LTDA ME - PCA ANGELO PIAZERA

S/N - NESTA;
INTERNAUTAS HOME VIDEO - RUA JOSE T RIBEIRO. 4249.
SLo.2 - NESTA;
Jo.LVANI BUENO. - RUA JOSE T;RIBEIRO 1256 - NESTA;
.iuuo CARNEIRO. DOS SANTOS - RUA JOAQUIM ANGELO
GIROLA 0.2 - NESTA;
LAERTI PAULI - JOSE THEODo.RO RIBEIRO 3830. - NESTA;
LENIR DE F N BGlGo. - RUA ERICH KAUFMANN LOTE 0.7 -

NESTA;
LUIZ CARLOS PIGOSSO Co.MERCIO - 25 DE JULHO. 170. -

NESTA;
M T K LTDA - RUA 821 CARLOS FREDERICO RANTHUM,
170.20. - NESTA; ,

MALHART INDUSTRIA E COMERCIO. LTDA - Ro.DOVIA BR
280. 15774 .; NESTA;
MAR MEX INDUSTRIAL COM.LTDA - R.MANOEL
FRANCISCO DA COSTA,2146/VIEIRAS - NESTA;
MORETII Co.M' MAT CONSTRUCAo. LTDA - R VENANCIO
DA SILVA Po.RTo. 185 - NESTA;
NAIGLES BATTlSTI - RUA EXP CABO. HÀRRY HADLlCH 358
APTO 20.2 - NESTA;
REPAR LOCADORA DE SERVICo.S LTDA - RUA JOSE
ALBUS S/NR - NESTA;

,

ROGER CÃRGO LTDA - RUA HERBERTo. SASSE S/NR -

NESTA;
ROGER CARGO LTDA - RUA HERBERTO SASSE S/NR -

NESTA;
SKINA CALCADOS E ARMARINHo.S LT - RUA MONSENHOR
GERCINDo. 4183 - CORUPÃ;
So.RVETERIA THEVES LTDA ME - R FRNACISCo.
HRUSCHKA 279 - NESTA;

,

VALDEVINO DE MEIRA - RODOVIA SR 280. KM 75 -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
,nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 26 dejunho de 2003

I
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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s símbolos de suas netas
a

le

Instituído em 10 de julho de 1975, com letra
do Sr. Rodolfo Fransisco H ufenüssler,

Também nasceu homenageando a natureza

privilegiada da região, as belezas do povo e

da cidade, traduzindo a realidade e prevendo
o futuro de prosperidade que hoje se

.

confirma.

n

o Hino

.
. .

OS destacados com muita emoção
, .

yr Silva, Rodolfo Francisco Hufenüssler e Alceste Berri

0, que entre 1968 e 1971 foi criado através de concurso

ificam e traduzem o Jaraguá de ontem, de hoje e de sempre

é uma das atrações das comemorações. Foi entregue à
da obra, que iniciou em 1996. "Entregamos essa obra
Sul possél usar", comenta. o prefeito que, segundo ele, é
os usarem. "Diferente de um posto de saúde que é usado
é usadall• As luzes do calçadão foram acesas com o cair
Ia do comércio de Jaraguá do Sul. Dando continuidade as

fizeram parte das festividades.

Partitura
Alceste Berri traduziu as emoções e melodias das

águas, das matas, dá população para a música.

Compôs as notas que fazem parte do hino

municipal, completando junto com a letra, toda a

magia dos sons que fazem parte do panorama, da

esperança, da alegria, do trabalho do povo
jaraguaense.

r'
. o Marco Zero
Ponto de referência da cidade, é o marco

é tridimensional onde se localiza a

latitude, a longitude e a altitude. Quem
institui o marco zero é o IBGE e o

Conselho Nacional de Geografia.
Implantado em 1941, por ocasião da

inauguração do prédio da Prefeitura,
encontra-se na preça Ângelo Piazera,
onde permacneceu oculto por muitos
anos. Este ano o marco foi encontrado e

ganhou a rosa-das-ventos como novo

visual. O Sr. Amadeus Mahfud inspirou
se no marco zero da cidade de São Pau lo

para criar o atual visual. "Precisávamos
destacar esse marco, mal aparecia",
completa o homenageado.

o Livro
Também fez parte das

comemorções entrega da

reedição do livro "Jaraquá do
Sul. Um Capítulo da povoação

do Vale do Itapocu", de autoria
do professor e historiador Emílio
da Silva, proporcionado pelo seu

filho Egon João da Silva, no

momento ambos representados
por Emílio da Silva Neto.
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IREIVINDICAÇÃO: MORADORES DA VILA LENZI SOLICITAM À PREFEITURA MElHORIAS NO BAIRRO

'Dona de casa reclama de vala
situada ao lado da residência

]ARAGuA DO SUL - De

um lado o esgoto a céu

aberto e de outro o pátio
da residência da dona de
casa Inês Rocha, 39 anos. Há
sete anos ela mora na Rua

Marcelo Barbi e vem recla

mando junto à prefeitura a

instalação de sistema de tu

bulação para acabar com o

mau cheiro, com a enxurra

da e incidência de ratos em

casa, provenientes da boca
de-lobo. Indignada com o

'descaso do poder público,
Inês diz não saber mais a

quem recorrer para soluci

onar o problema. ''Tem dias

que não dá pra comer den

tro de casa porque o fedor
é tanto que chega a fazer

mal, Coloquei calhas na la-
.

teral da casa porque quan
do chove entra essa água po
dre e a sujeira é um chama
riz para os ratos", reclama.

O secretário de Desen

volvimento Municipal,

Cesar Junkes

Inês coloca calhas em volta da casa pra água não entrar

HumbertoTravi, salienta que
o poder público está averi

guando a regulamentação da
casa naquele terreno porque
acredita que a residência foi

construída. na área verde da

pf(:[eitura. "De qualquer for-:
ma, na Rua Marcelo Barbi

já foram implantados 40 tu
bos e existe a previsão de co
locação de mais 110 até o

final do ano. O problema
da dona Inês não é o único,
existem muitas valas como

aquelas em Jaraguá do Sul.

Ano passado, por exemplo,
instalamos mais de 19 mil

tubos e este ano a previsão
é de aproximadamente 20

mil", enfatiza o secretário.

Ele acrescenta que aquela.
localidade está projetada

para comportar uma praça.
"A obra seria para este ano,
mas não conseguimos recur
sos. Se o orçamento for

aprovado, no próximo ano

será construida", informa.
Além desta reivindicação,

o presidente da Associação
dos Moradores do Bairro

Vila Lenzi, Adilson Hélio

dos San�os, expõe outras

solicitações dos moradores

.do bairro. Na Rua Marcelo

Barbi, especificamente, a co
munidade solicita a instala

ção de pelo menos seis pos
tes para iluminar a o trajeto
até a Escola de Ensino Bási

co Giardini Luiz Lenzi. ''As

sim, amenizamos' o proble
ma das drogas e assédio con

tra as estudantes", diz. San
tos menciona também a ne

cessidade de patrolamento,
que na opinião dele é efetu

ado poucas vezes, além do

asfaltamento de algumas
ruas. (FABIANE RIBAS)

II
Fellows Idioma oferece curso inovadorpara empresários

]ARAGuA DO SUL - A Divido em dois mo- aspectos da empresa, como desenvoltura em viagens
Fellows Idiomas vai lançar mentos, o curso inicialmen- organizações, recursos hu- internacionais ou até mes-

um produto inovador no te repassa o vocabulário manos, produção, vendas, mo em atendimento aos

mês de agosto, destinado a necessário quando se chega marketing, importação, ex- estrangeiros que visitam

todas as pessoas que têm num aeroporto, por exem- . portação, finanças, como suas respectivas empresas.
interesse ou já efetuam ne- plo, num hotel, em r�stau- participar de reuniões, apre- Também é ur�a oportuni-
gócios utilizando-se da lin- rantes, na procura de servi- sentações dê produtos, dade de aprimorar a se-

gua inglesa. Trata-se do ços e visitas em empresas. projetos, entre outros as- gunda lingua", destaca.
Curso de Busyness, que ''A pessoa tem de saber o suntos importantes para Formado em Adminis-
vem a contemplar o anseio que questionar, como per- obter êxito em negocia- tração de Empresas, Buss.
dos profissionais que fazem guntar e pra quem o fazer. ções", salienta. residiu nos Estados Unidos

negócios com estrangeiros, E isso o aluno vai assimilar As pessoas interessadas num período de três anos,
dentro ou fora do Pais. O no começo do aprendiza- em participar do curso de- trabalhou em empresas
curso de 160 horas visa en- do", explica o diretor da vem' contar com razoável multinacionais, tem 13 anos
sinar e preparar o aluno, instituição de ensino e pro- fluência em inglês. As au- de experiência industrial e

apontando os caminhos
.

fessor responsável pelo cur-
.

las serão para turmas com leciona inglês há 28 anos.

que devem seguir e a ma- so, Augustinho Buss. Ele in- até seis pessoas e podem As inscrições já estão

neira adequada de se por- forma que na segunda par- serministradas na estrutu- .abertas. Mais informações
tarem diante de determina- te serão repassados conhe- ra da Fellows ou nas pró- pelo telefone 275"3475 ou

das situações deparadas em cimentos alusivos a negoci- prias empresas. ''A inten- pelo endereço eletrônico

viagens para o exterior. ações. ''Vamos abordar os ção éque o aluno adquira fellows@netuno.com.br.

Unerj prorroga prazo para
cursos sem vestibular

]ARAGuA DO SUL -

Para beneficiar quem ain

da não garantiu sua inscri

ção, a Unerj está prorro

gando até o dia 4 de agos
to o período de matrícu

las ao processo seletivo es

pecial que oferece vagas

para os cursos de gradua
ção mantidos pela Institui-

.

ção. Os interessados po
dem se inscrever na tesou

raria da Unerj, das 9 às 11

horas.e das 14 às 21 horas,

mediante pagamento de

taxa de R$ 70,00.
Estão sendo oferecidas

vagas nos cursos de Admi

nistração, com habilitação
em Comércio Exterior;
Arquitetura e Urbanismo;
Sistemas. de Informação;
Tecnologia em

Eletroeletrônica; Adminis

tração; Ciências Con

tábeis; Letras, com licenci

atura em Língua Portugue
sa e Inglesa; e Pedagogia.

JORNALCORREIODOPOVO
o melhor da região! Ligue 371-1919

e confira.

Especializada:
Comércio e

Instalações
Elétricas em

Geral, Sistemas
de Segurança e

Portões
Eletrônicos
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370·1414
• i mr"fgs@'erra.com.br i
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Gomes de Oliveira. J066 ' Safa B - ,lamguá do Sul
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Dias 2"5, 26 e 27 de Julho de 2003 • Plantão de Vendas na

12a FESTA DO COLONO E DO MOTORISTA
Centro Esportivo Municipal de Massaranduba

/

CUo AUTHENTIQUE 1,0 8V· 2 PORTAS
Via Internet

Faróis com Duplo Refietor Óptico, Vidros Verdes, Barras
de Proteção Lateral e Desembaçadordo Vidro Traseiro.

--APROVEITE
estàs ofertas são por
TEMPO LIMITADO

jJjr Bag Duplo; Ar-concícionado, Direqão Hidráulicf!, .

Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

À vista

1.. I.�
'"

'

A partir de

Rt
•

(3) (4)

+ PINTURA METÁLICA
... FRETE + PINTURA METÁLICA

Rede Renault, 183 Concessíonárías no Brasil. Vale do Itajai eLiteral Norte-' se

ITAJAf
348·8460

JARAGUÁ DO SUL
370 ·6006

JOINVILLE
435· 3700

BLUMENAU
322-8800Dicave .1 Couórcio Rellault

{1)Candição I.<áficbp�rafiianr.i�rrenlor:�m Taxada .uo.?deO% paras fJhsterFllrgi'ío l2H2 com5O% de Ilnlrrldc1 en !i'lldaem 121ip.le�ii�·as, Ç.} CoOdlçáoli'élida peatnencierento comTB18 de
. .lJmsdeO}l9%a m.paratodatnha Renatâ O km. Rnanciamel'to coe (Crédftn Dmínao Cot'lSlJmidnr)mmertradade 50%OOwlol doveirulo -.saldnfinandadop.m:24

vezes cem T8�a c::Ulmle prefi:l::adade O,99o/�.rn +IO.F: FinanciSlTllrrto Renaullatra.esda Oa',de Crédto Finandan�ertoe Imles,iin't!nto Renaulldo Bragl, íax�deaberlura de Crédito CfAC)não nduee. C'I'édilo gJgeita a,análise e aprovação de cada.�, As'Ta:xaspaderãosetale�adas.'a! hclJ\'er!!mlTUdm�s3gnlicativasno r�Ecado Fl'lanceiro, ooma�sopflhio. {J}
Prorroçáo \'álida plX'lenlJo,nitádopar� Unha Renaut $cãnic. (4) Preçoparapagamml0 a \�!Í8 aloucam ofmanDamenlo aq�!proposto do Renaul Scé_ni:: .Allzá 1.6 1 '.V2003i,WOl, cor sólda, SBlTlOpCitrl81S. Qtrele e apintIK8me1�ic8 serão eoesõdoeac praça do veictJo, CondlçDesvaidasn,adala de velcatsçãc de�e erúncio ou IlnqJanlo cNt8n1mosestoques. Para:
maoa irtomaçÕ95 ,in;Jusive OONS adlSponiJllidade de e�oqJe, consrte sua conc9!3sDnàna Renauk. Falos parafns pL4Jijotérios. Alguns Iensmedrados seu tlllnaCl'laOOs ne::4e rrateiel put:liciário são opcionaisw reíeram.se a wrsôes especfcae. A RBnatit do ê'esãreseva-sa acdêaito de �terar as e�ecificaçôes destoo ..1lfUlIO!) sem aviso prévio. Ciríosde
fof!gllt�al'!mc(llilJl"ilof,{)mAit BAgs,sa!�mvidas

'
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ISEGURANÇA: MORADORES DO'SANTA LUZIA INSTALAM NO BAIRRO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA FALECIMENTOS

Amizade e Rio Cerro I e II.
Estão ainda em fase de docu

mentaçãoRio Cerro eVieiras.
Os Conseg ajudam na realiza

ção de palestras, reuniões, além
de levantamento da área

preocupante,denúncias, eentre
gam para a PM e PC que fa

zem os trabalhos ''Eles são na

vetdade fiscalizadores e nós to
mamos as providências neces

sárias", clizArlene. Os interessa
dos em implantatum conselho
no Bairro pode conseguir as in
formações e material didático
no site www.pm.sc.gov.br
(CELlCE GIRARDI)

Bairro Santa Luzia instala
Conselho de Segurança

Faleceu às. 9:00 _horas de 24/7 o Senhor Daniel
Carlos Campigoto com idade de 87 anos,
deixando enlutados a esposa. 5 filhos. 2

genros. 3 noras. netos. bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 25/7 às 9:00 horas, saíndo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para
o Cemitério da Vila Lenzi.]ARAGuA DO SUL - Sá

bado, dia 19, foi implántado
mais um Conseg - Conse
lho Comunitário de Seguran
ça,no bairro SantaLuzia. Este
é o nono conselho formado
em Jaraguá do Sul, desde a

implantação, em 1999. O

presidente da Associação de
Moradores do bairro,
VilrnarDellagnolo, diz que os
15 membros do conselhor

querem junto a Polícia Mili
tar e Polícia Civil contribuir

para. a diminuir a incidência
de chamadas a polícia e coi
bir as contravenções no bair-

roo "Os maiores problemas
aqui dizem respeito a abuso
de velocidade, uso de alcool
e drogas e arrombamento".
Essas reclamações aliás tem
sido geralnos bairros. Segun
do a tenente Arlene Villela,
coordenadora do Conseg
da PM em Jaraguá do Sul,
nos bairros onde já foram

implantados os conselhos, a
incidência diminuiu bastan
te. ''Na Ilha da Figueira por
exemplo, a redução foi de
70% nas ocorrências polici
ais. Isso aconteceuporque os
vizinhos mesmo tem procu-

rado solucionar os proble
mas", explica a tenente.

Recentemente os Conse
lhos reuniram-se com a se

cretaria de desenvolvimento

regional, com aPM ePC para
levantar asmedidas tomadas
atualmente na área e levar as

propostas de segurança ao

governador do Estado.
O primeiro Conseg foi

instalado na Ilha da Figueira.
Os outros bairros atendidos

foram, Rau e Estrada Nova;
Vila Lenzi, Chico de Paulo,
Nova Brasília e Água Verde;
Jaraguá Esquerdo, Barra,

�nmi:JI;lllltxwm
�

nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-61.17

E-mail: bia .. ·s@terra.com.br

Missas
Sábado Domingo

07hOO - Matriz

Fl
_

isnoo - Matriz

Bélgica pode voltar só em 2005
Em um encontro em

Londres entre o presidente
daFOM, Bernie Ecclestone,
e o Ministro da Economia
da região de Valônia, Serge
Kubla, ficou estabelecido que
a Bélgica vai retomar à F-l,
indubitavelmente. A prova
em Spa-Francorchamps foi
cancelada este ano devido a

uma lei local que proibia a

propaganda do tabaco em

eventos esportivos. "O
Ecclestone me disse que ele
faria tudo que pudesse para
trazer de volta a corrida em

Spa e atémesmo neste ano",

. 'ipntou Kubla à rádio
"RTBF". ''E para isso, ele viu
duas possibilidades: substituir
uma data de outro GP ou

tentar um acordo com as
. .

eqwpes para encaixar uma

ríova data", completou.
Mas o grande problema, se
gundo Kubla, é que a etapa
no circuito de quase sete qui
lômetros pode nem voltar
no ano que vem. "O
Ecclestoneme assegurou que
ele está 100% atrás do retor
no de Spa, e, em meu ponto
de vista, a pior coisa que.
pode acontecer agora é que

o GP volte apenas em 2005
e não em 2004", confirmou
o ministro.

A Comissão de Relações
Sociais do Senado belga
votou nesta quarta-feira (23)
a aprovação por nove vo

tos contra quatro (e quatro
abstenções) do que classifi
cam de "conta de Fran

corchamps": a proibição
tabagista, que aconteceria no
próximo mês, só vai ocor
rer em 31 de julho de 2005,
quando o banimento da
União Européia passa a en

trar em vigor. Três das qua-

Chineses querem montar equipe
A imprensa chinesa in

forma nesta sexta-feira (25)
que foi lançado um proje
to que tem como objetivo
criar a primeira equipe lo
cal para comperir na F-l. A
idéia é popularizar o auto

mobilismo do país, que em

2004 deve receber uma eta

pa da categoria pela primei
ra vez na história.·

Segundo disse ao jor
nal "China Daily" Yu

Zhifei, responsável pelo
autódromo de Xangai, que
receberá a categoria, o lan
çamento da "Shangai FRD
Grand-tour Tyre Team" é
"o primeiro passo 'para
colocar o esporte a motor

da China na grande comu
nidade da F-l".

O projeto da equipe
chinesa é a união de três

empresas do país. Uma

delas, a Grandtour Tyre,
desembolsaria US$ 9 mi
lhões em patrocínio em três

anos, segundo diz PeterWu,
presidente da companhia.

A SIC, empresa que ad
ministra o autódromo de

Xangai, seria responsável

19hOO - Matriz 09hOO - Matr.iz
17h30 - S. Luiz Gonzaga 19hoO - Matriz

17h30 - R, da Paz osh30 - Molha

19hOO - São Benedito OShOO - São Francisco de Assis

19hOO - São Francisco de Assis 09h30 - São José

NOSSAMENSAGEMtro grandes equipes da F-l,
Ferrari, McLareri e Renault,
são patrocinadas por com

pànhias tabagistas e não

aprovaram uma possível
volta de Spa ao calendário
deste ano. Caso não volte
realmente em 2004" muito
provavelmente o GP de San
Marina respira pormais um
ano na categoria. Entretan
to, Frank Williams .garante
que, em uma conversa com

. o chefão da categoria, Spa
já estaria incluída em um

calendário provisório do
ano que vem.

"Saciai os VOSSOS filhos, ó Senhor!"
, '

Celebrando a Eucaristia, reavivamos em nossa

vida de fé o compromisso da partilha, Deus nos,

convoca para fazer de nossa vida um sinal de

doação em favor dos nossos irmão e irmãs. So

mente a partilha do amor e da fraternidade po

dera gerar em nosso meio o tão sonhado desejo
da paz. É misão de todos partinhar o pão. Na

medida que nossas mão se abrirem para saciar

a fome de tantos irmãos e irmãs, mais a

Eucaristia será partilhada na vida de Deus pre

sente em nós. O ai imento é dom sagrado e, por
pelo marketing do time,
enquanto a FormulaRacing
Development Ltd. (pRD)
cuidaria da formação_dejo
vens pilotos do país. Segun
cio os responsáveis pelo
projeto, o objetivo é com

petir "em breve" com as

principais equipes da cate

goria, sem no entanto pre
cisar a data.

isso, é um direito de

todos. Formamos ain

da mais o Corpo do Se

nhor quando nos com

prometemos em pro

mover a vida de nossos

i rmãos e irmãs.

A oio:

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

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

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios ,

11:I

"enh�VI
.",

conhecer ...
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ESCOLAR DE TÊNIS DE MESA REÚNE 177 ATLETAS

O Festival Escolar de Tênis de Mesa deverá envolver 177

atletas de seis unidades escolares em partidas a serem

realizadas de 6 a 8 de agosto, no Centro de Treinamento da

modalidade, localizado nas dependências do Estádio João
Marcatto. Promovido pela FME (Fundação Municipal de
Esportes) e destinado a alunos com idade até 11 anos, o

evento será disputado por dez equipes masculinas - Emef

Ribeirão Molha, Ribeirãozinho, Emef Marcos Verbinnen,
Emef Max Schubert, Maxzinho, Emef Alberto Bauer,
Albertinho, Emef Waldemar Schmitz, Colégio Marista São

Luis e Schmitz - e seis femininas: Emef Waldemar Schrnitz,
Emef Marcos Verbinnen, Schmitz, Emef Ribeirão Molha,
Ribeirãozinho e Emef Alberto Bauer,

" FESTIVAL DE HANDEBOL TEM NOVE ESCOLAS INSCRITAS

I' APME (FundaçãoMunicipal de Esportes) recebeu inscrições
de, nove unidades escolares para o Festival Escolar de

Handebol, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de agosto,
em local a ser divulgado em 31 deste mês, juntamente com
a tabela dos jogos. O evento deverá envolver 201 alunos

atletas, com idade até 11 anos, divididos em dez equipes
masculinas e seis femininas. O naipe masc�ilino será disputado
por Emef Cristina Marcatto, Emef Machado de Assis,
Emef Maria Nilda Salai, Emef Renato Pradi, Emef
Guilherme Hanemann, Emef Anna Towe Nagel, Emef
Antonio Ayroso, Ayrosinho, Emef Rio da Luz I e 'Ernef

Albano Kanzler. Já a competição feminina reunirá as escolas

municipais Machado de Assis, Rio da Luz I, Renato Pradi,
Antonio Ayroso, Anna Towe Nagel e Maria Nilda Salai.

Artigos em Fios e lãs, Bíquínís,
Maiôs, Fítness (academía)

275-3290
37/-0058
pln;,,'làsllivn(.�uo/�com.br

JESUS CRISTQ,
NOSSO SENHOR

Participe!
REUNiÕES:
3' feira ,- 19:30h • Oração

,
4a feira • 19:30h • Ensino

, Domingo - 19:00h • Família

"Eu sou a

ressurreição e a

vida, quem crê em

mim, ainda que
morra, viverá».

João 11:25

Rua Max Wilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

I DESEMPENHO: JARAGUAENSES PREPARAM-SE PARA AS COMPETiÇÕES DOS' JOGUINHOS DE se

Atletas destacam-se 'nos jogos
regionais do interior de SP

]ARAGuA DO SUL -'- Os

atletas Marcia André da

Conceição, 19 anos, e

Mirieli Cristina dos Santos,
18, participaram dos Jogos
Regionais do Interior de

São Paulo, no final de se

mana passado, onde tive

ram resultados expressivos.
Semelhante ao nível dos

Jabs 00gos Abertos de
Santa Catarina), a compe
tição paulista reine os me

lhores atletas daquele Es

tado. Márcio atuou na pro
va de martelo e garantiu a

segunda: colocação, além
do credenciamento para
os Jabs com o tempo de

46 '50. Mirieli participou
dos 100 metros com bar

reira, ficando em terceiro

Cesar Junkes

Marcia garantiu a segunda colocação na prova de martelo

lugar, e ficou em primeiro
no salto co vara.

Na opinião do técnico

Adriano Moras, os dois

jaraguaenses têm grandes
chances de conquistar re-

sultados excelentes nos J0-
gos Abertos porque além

de se dedicarem nos trei

namentos, têm participado
de competições fora do

Estado para obterem mais

.experiência nas provas.
"Por isso os incentivamos

a se inscrever em campeo
natos. Quanto mais eles

competem, mais aprimo-z
ram a' técnica", salienta.

O próximo desafio

dos jaraguaenses será o

TroféuNakashi, nainaugu
ração da pista da cidade de

Mafra. Moras diz que

aproximadamente 40 atle

tas, com idade de

Joguinhos (17 anos) vão

representar o Município.
(FABIANE RIBAS)

Massaranduba, Jaraguá do
Sul e Guaramirim.

O piloto, Beta Alchini,
patrocinado pela Azevedo

Automóveis, Posto 28,
Academia Corpo e Mente,
Guenther Despachante,
Águia Motos, Transtarjon
Transportes e Prefeitura de

Guararnirim, largou em se

gundo lugar, atrás de Boca

(da Elite Móveis). Logo de

início, colocou pressão para
assumir a liderança da pro
va. Depois de quatro vol

tas, Beta conseguiu ultrapas
sar o líder e venceu a prova

com estilo, seguido por
Boca, e Celma, de Rio Ne

gro. Com este resultado, o

guararrúrense lidera a com

petição abrindo grande
vantagem sobre o segun
do colocado, somando 84

pontos, seguido por
Amadeu, da Arroz Ki-be

leza, com 50 pontos. O pi
loto Wag�er Gervázio, de
Camboriú, sofreu aciden

te nos treinos elas
sificatórios de domingo e

foi encaminhado ao hos

pital com suspeita de fra

tura na mão. "Ele era o

PrefeitUra Municipal
de Jaraguá do Sul

piloto mais forte pra mim,
um candidato em poten
cial para o título", conside
raAlchini.

Neste [mal de semana,
o guaramirense vai partici
par da quinta etapa do

Campeonato Paranaense

de Velocross, que será rea

lizada na cidade de Pien.

Ele foi convidado pela Fe

deração Paranaense de

Motociclismo. O próximo
desafio do catarinense será

nos dias 23 e 24 de agosto,
na cidade de Massaran

duba. (FABIANE RIBAS)

Alchini estána liderança doNorte Catarinense deVelocross
]ARAGuA DO SUL - O

Município foi palco da

quarta etapa do Campeo
nato Norte Catarinense de

Velocross, disputado no

autódromo do Bairro

Nereu Ramos, no final de

semana. A competição en

volveu aproximadamente
mil pessoas, que presenci
aram os pegas dos 'mais de

90 pilotos inscritos em seis

categorias. Uma das pro
vas mais aguardadas era da

Força Livre Nacional, que
contou,com a participação
de pilotos das cidades de

Vaipara o Garibaldi?
Vá pe� slalto
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IDISPUTA: EVENTO VAI ENVOLVER APROXIMADAMENTE CEM ATLETAS DO RS, PR E se

.laraguá do Sul vai sediar o
Sul-brasileiro de .Taekwondo

]ARAGUA DO SUL -

Muita técnica e habilidade

vão. marcar as lutas do

Campeonato Sul-brasileiro
de Taekwondo. A compe
tição vai acontecer amanhã

.

à tarde, a partir das 14 ho

ras, nas dependências da

Recreativa da MarisoL Pro

movida pela Associação
Catarinense de Taekwon

do, a competição será eli-
.

minatória para o campeo
nato brasileiro da modali

dade. Os adeptos desta

arte marcial vão disputar,
no masculino e feminino,
nas categorias Mirim, In
fantil, Juvenil e Adulto,
sub-divididos ainda por

faixas e peso. O evento vai

atrair praticantes desta luta
vindos do Rio Grande do

Sul, Paraná, cidades de San
ta Catarina, além de três

academias de Jaraguá do

Sul.

.. Vicky Bartel

Treinamento intenso para bem representar o município

Esta é a segunda vez

que o Município sedia o

sul-brasileiro. O presiden
te da associação cata

r�nense, AlIan Fábio

Siqueira, diz que aABTPro

(Associação Brasileira de

Taekwondo Profissional)

aprovou o evento realiza

do em Jaraguá do Sul, no
ano passado, e a previsão
é sedia uma competição
deste porte todo ano. "Em

2002 envolvemos cerca de

70 atletas, mas agora pre
tendemos reunir pelo me-

nos cem, levando em con

sideração a divulgação des

. ta arte, que é esporte olím

pico", enfatiza.
Luta proveniente da

Coréia, o, Taekwondo é

praticado no Brasil hámais
de 30 anos e aos poucos
tem conquistado mais

adeptos na região. ''A di

ferença dessa arte para o

caratê, o judô, é que o

taekwondo baseia-se 70%

em chutes e o objetivo é

ponto e queda", elucida.
.
As pessoas que dese

jam assistir as competições
devem contribuir com um

quilo de alimento não pe
recível ou um agasalho. Os
donativos serão entregues
para as famílias carentes do

Município. Ano passado,
os organizadores arrecada
ram 230 peças de roupas
e 150 quilos de comida.

(FABIANE RIBAS)

Samuel Lopes viaja amanhã para aRepúblicaDominicana
]ARAGuA DO SUL -

Pela primeira vez o Muni

cípio terá um atleta corn-.

petindo nos Jogos Des

portivos Pan-americanos.

Amanhã, o atirad�r jara
guaense Sam�el Lopes vi
aja para Santo Domingo,
na República Dominicana,
onde vai disputar os jogos
na categoria Carabina Dei
tado, juntamente com

Mauro Salles, de Belo Ho
rizonte,Minas Gerais (cada
país será representado por
dois atletas). Até o dia 6 de

agosto acontecem os trei

nos livres, oficiais, inspeção

nos equipamentos e, no

dia 7, serão as provas, "O
pan envolve várias moda

lidades e vale vaga para as

olimpíadas de 2004, em

Atenas, onde também es

pero ser pioneiro", desta- .

ca Lopes,
Cerca de 50 atiradores

vão competir com o

jaraguaense. Todos darão

uma médi� de 60 disparos
e os oito melhores resul

tados garantem classifica

ção para as finais, onde
.

fazem uma série de mais
. dez tiros para chegar nas
duas melhores pontua-

çõ e s. Na opinião de

Lopes, ele tem grandes
chances de chegar à final,
considerando que conhe

ce os atirados que vão atu

ar no pano "Na última

copa do mundo pude per
ceber o nível técnico dos

demais e penso que, se es

tiver num bom dia, con
quistarei uma medalha",
acredita. Os principais ad-

. versários serão os ameri

canos, sendo que um con

ta com vaga garantida nas

olimpíadas, e os canaden

ses.

A cidade-sede da

competição conta com

climamuito quente nesta

época do ano, em média

30 graus. "O maior pro
blema é a umidade, em

torno de 90%. Esse fator

influencia na munição,
nos ajustes da arma, en

tão, tenho de me prepa
rar bem para não ser pre

judicado pelas condições
climáticas", salienta.

Para preparar-se ainda
mais, Lopes foi a Brusque
hoje, onde participa da

quinta etapa do Cámpe
anato Catarinense de

Tiro. (FABIANE RIBAS)

NOTA
VASCO ARRANCA EMPATE CONTRA O FIGUEIRENSE
Vasco e Figueirense empataram em O a O na quarta
feira à noite, no estádio Orlando Scarpelli, em

Florianópolis, pela 21 a rodada do Campeonato
Brasileiro, Com o resultado, o time catarinense

chegou aos 28 pontos e manteve sua invencibilidade

atuando em casa - tem cinco vitórias e cinco empates.
A equipe cruzmaltina, que só ganhou uma única vez

jogando fora do RÍo de Janeiro, tem agora 25

pontos.

I Com esse grupo é mais fácil mudar

Entidade

Narcóticos Anônimos - N. A.

o que é N.A.

I o Narcóticos Anônimos é um grupo de dependentes
I químicos em recuperação, que procura a abstinência

I de todas as drogas através das reuniões regulares e

ajuda mútua. ,

i
'

I'

o grupo atende

Qualquer pessoa pode participar do N. A.,
independente de idade, raça, sexo, crença ou religião.
Há somente um requisito para ser membro, o desejo
de parar de usar drogas.

Onde recorrer

Participe das reuniões:

Casa da Serenidade
Segudas-feiras às 19:30h
Sábados às 19:00h(a partir
de 02108/2003)
Rua Berta L. Kassner, 102 -

Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: 371-0721

"Eu me abraço a vocês e uno o meu coração aos

seus para que juntos possamos fazer aquilo que
sozinho não conslgo".

CoraçãO�VOluntóriO
Todo n'nmáo tem. Só fatia começar a agir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




